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ПЛЕНАРНИ

ДОКЛАДИ

Медицинският колеж в съвременните условия – утвърждаване и
развитие в университетската структура
Проф. Христина Милчева, дп- Директор на Медицинския колеж

The Medical College in Contemporary Conditions - Affirmation and
Development within the University Structure
Prof. Hristina Milcheva, PhD - Director of the Medical College
ABSTRACT
Introduction. The Medical College was established in 1947 as a medical school, and in the course
of its existence it changed its status several times. The last change dates back to 1997 when, with Decree 16
of the Council of Ministers of 27.01.1997, the Medical Institute was transformed into a Medical College and
was included in the structure of Trakia University.
Prerequisites for this are: The legal provisions – the Higher Education Act, The Academic Staff
Development Act, the Unified State Requirements and other statutory regulations; the academic environment
- habilitated and non-habilitated lecturers, new requirements to the teaching; the ever-increasing demands to
the educational process - accreditation procedures; the increasing needs of health professionals, qualitative
health care and social services, etc.
The major mission of the MC is to prepare highly qualified health professionals with the
necessary competencies to work in all sectors of healthcare.
In the present conditions, the Medical College faces many challenges: the constant reforms in the
health sphere and the training of health professionals; the periodic change of the legal framework - new
Unified State Requirements; the social-economic conditions - migration processes; the demographic factor aging of the nation; the deficit of health professionals.
The purpose of this paper is to: Make a brief retrospection of the affirmation of the Medical
College within the university structure for the period 1997-2017 and to outline the prospects for
development in the contemporary conditions.
Materials and methods: analysis of regulatory and educational documentation; observation
on the basis of participation in the events.
Results and Discussion: For 20 years of existence of the Medical College in the structure of the
Trakia University, it proved to be one of the leading units in the training of health professionals. Actually,
this period can be divided into two sub-periods in which the Medical College has trained different majors.
For a period of ten years, from the 1997/98 to 2007/08 academic years, students at the Medical College were
trained in the following specialties: Nurse, Midwife, Rehabilitation Therapist; X-ray Laboratory Assistant –
1 Alumni. Since 2008 until now, the following specialties have been tought at the Medical College:
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Rehabilitation Therapist, Medical Laboratory Assistant and Geriatric Care. For 70 years of its existence as a
medical school, the Medical College has granted diplomas to more than 9500 students.
Keywords: college, majors, development, challenges, prospects
Въведение. Медицинският колеж е създаден през 1947 г. като медицинско училище, и в хода
на своето съществуване неколкократно сменя статута си. Последната промяна датира от 1997 г.,
когато с Постановление 16 на МС от 27.01.1997 г. ПМИ е преобразуван в Медицински колеж и влиза
в структурата на Тракийски университет.
Предпоставки за това са: Законовите разпоредби – ЗВО, ЗРАС, ЕДИ и другите подзаконови
актове; Академичната среда – хабилитирани и нехабилитирани преподаватели, нови изисквания към
преподаването; Непрекъснато нарастващите изисквания към образователния процес –
акредитационни процедури; Повишаване на потребностите от здравни професионалисти, качествени
здравни грижи и социални услуги и др. (2,3,4,5,6)
Основната мисия
на МК е да подготви висококвалифицирани здравни
професионалисти,притежаващи необходимите компетенции за работа във всички сектори на
здравеопазването.
В съвременните условия МК е изправен пред много предизвикателства: непрекъснатите
реформи в здравната сфера и обучението на здравните професионалисти; периодичната промяна в
нормативната уредба – нови ЕДИ; социално – икономически условия – миграционните процеси;
демографскичт фактор – застаряване на нацията; Дефицитът на здравни професионалисти.
Целта на настоящия доклад е: Да се направи кратка ретроспекция на утврждаването на
Медицински колеж в университетската структура за периода 1997-2017 г. и да се очертаят
перспективите за развитие при съвременните условия.
Материали и методи: анализ на нормативна и учебна документация; наблюдение на
базата на участие в събитията
Резултати и обсъждане: За 20 годишен период на съществуване на Медицинския колеж в
структурата на Тракийски университет, той се утвърждава като едно от водещите звена в
подготовката на здравни професионалисти. Всъщност този период може да се раздели на два
подпериода в които Медицинският колеж е обучавал различни специалности. За десетгодишен
период - от учебната 1997/98 до 2007/08 г. в Медицинския колеж се обучават студенти в следните
специалности: Медицинска сестра, Акушерка, Рехабилитатор; Рентгенов лаборант – 1 Випуск. От
2008 до сега се обучават следните специалности в МК: Рехабилитатор, Медицински лаборант и
Гериатрични грижи. За 70 години от съществуването си като медицинско училище МК е дипломирал
повече от 9500 студенти.
Обучението по отделните специалности в МК следва периодичните промени в
нормативните документи, отнасящи се до висшето медицинско образование на ОКС „ специалист
по....“ и ОКС „професионален бакалавър“ (3). До 2008 г. обучението се провежда по Наредбата за
ЕДИ за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление
„Здравни грижи“, приети с Постановление № 207/08.09.1998 г, с тригодишен срок и редовна форма на
обучение ОКС „специалист по...“ и професионална квалификация „Медицинска сестра“,
„Акушерка“, „Рехабилитатор“, „Рентгенов лаборант“. Тогава Специалностите „Медицинска сестра“ и
„ Акушерка“ преминават на ОКС „Бакалавър“ с нови ЕДИ и се прехвърлят за обучение в МФ (4).
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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“ (Приети с ПМС № 238 от 26.09.2008 г.) с нов Учебен план и
Квалификационна характеристика. Съотношението между теоретичната и практическата подготовка в
процентно изражение е 50% : 50%, което е в съответствие с чл.5(6) от ЕДИ. (5).
КВАЛИФИКАЦИЯ
МЕДИЦИНСКИЯ КОЛЕЖ

И

КОМПЕТЕНЦИИ

НА

ЗАВЪРШИЛИТЕ

В

В квалификационната характеристика на всяка специалност са заложени професионалните
компетенции, овладяването на които е гаранция за качеството на подготовката на студентите.
Представени са и възможностите за реализация на завършилите специалността.
Всички
специалности в Медицински колец са с 3 годишно обучение, редовна форма , на ОКС „
професионален бакалавър“. (8). В табл. 1 са дадени ОКС и възможностите за реализация на
специалностите от Медицинския колеж.
ТАБЛ. 1 СПЕЦИАЛНОСТИ, ПРО ФЕСИОНАЛНА КВАЛИФ ИКАЦИЯ И
РЕАЛИЗАЦИЯ СПОРЕД КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СП ЕЦ И А ЛН О С Т

П РО Ф Е СИ О Н АЛН А
КВ А ЛИ ФИ КАЦ И Я

Р ЕХ АБ И ЛИТ
АТ ОР

Р ЕХ АБ И ЛИТ АТ ОР

МЕДИ ЦИ Н С
КИ Л АБ ОР АНТ

МЕД И ЦИ Н С КИ
Л АБ ОР АНТ

ГЕР И АТ Р ИЧ
НИ ГР И ЖИ

ГЕР И АТ Р ИЧ Е
Н СПЕ ЦИ АЛ И СТ

РЕ АЛИ ЗАЦ И Я
рехабилитаторът може да се реализира в
болничната и доболничната помощ –
кабинетите по кинезитерапия,
масаж и физиотерапия,
в специализираните клиники и отделения,
диагностичните и здравни центрове,
санаториумите, курортните поликлиники и
СПА-центровете,
в детските заведения, домове и училища,
спортните центрове и др.
След дипломирането си медицинският
лаборант може да се реализира в болничната и
доболничната помощ –
клинични,
микробиологични,
хистологични,
паразитологични
и други лаборатории.
След дипломирането си гериатричният
специалист може да се реализира в:
домове дневни центрове за възрастни и
стари хора,
домашни социални патронажи, хосписи.
гериатрични звена в болничната и извън
болничната помощ,
Центрове
предоставящи
грижи
за
възрастни и стари хора в домашна среда /домашни
грижи/,
други гериатрично ориентирани звена.
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С НАРЕДБА 1 ОТ 2011 Г. ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ Д ЕЙНО СТИ НА
ЗДРАВНИТЕ ПРОФЕСИОНА ЛИСТИ СЕ РЕГЛАМЕНТИРАТ ДЕЙ НО СТИТЕ,
КОИТО ЗДРАВНИТЕ ПРОФ ЕСИОНАЛИСТИ МОГАТ ДА ИЗВЪРШВАТ В ЕКИП,
САМО СТОЯТЕЛНО И ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ (6).
Акредитационните процедури са важен и задължителен елемент на съвременното
обучение в университетите, от чиито резултати зависи държавната поръчка и капацитета на
отделните специалности. Всички специалности в МК са акредитирани с капацитет, както следва:
Рехабилитатор – 120 студенти
Медицински лаборант – 90 студенти
Гериатрични грижи - 60 студенти
ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ
Обучението за всички специалности във МК е осигурено с преподавателски състав, поголямата част на основен трудов договор към ВУ (МФ и МК). То е организирано въз основа на
Единните държавни изисквания за съответните специалности за придобиване на висше образование и
Наредба № 21 от 30.09.2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във
висшите училища, а така също и правилата за Учебна дейност на Тракийския университет. За някои
учебни дисциплини се ползват и външни преподаватели.
Лекционните курсове по задължителните учебни дисциплини се провеждат от хабилитирани
в съответното научно направление преподаватели или от преподаватели с образователна и научна
степен „доктор“. За някои учебни дисциплини Колежът ползва и преподаватели на хонорар. (5).
Практическото обучение (клинична практика и преддипломен стаж), съставлява 50% от цялостното
обучение и се провежда в лечебните заведения в Стара Загора и страната, които осигуряват
съвременно и качествено клинично обучение на студентите. Контролът на извършваните дейности се
осъществява от преподавателите и наставниците от клиничните бази (5).
Разработването на учебните програми се съобразява с поставените цели на обучението,
учебния план и системата за натрупване и трансфер на кредити. Учебните програми са
структурирани, съгласно изискванията на Тракийския университет и формата им е еднотипна (8).
УТВЪРЖДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В МК
Ръководството на МК следи и анализира кандидатстудентската кампания в специалностите и
в професионалното направление. Установява се, че през последните години има висок интерес към
специалностите от направление „Здравни грижи“.
Политиката на МК е насочена към:

периодично актуализиране на Учебните планове и учебните програми по
специалностите, като се търси оптимален баланс между теорията и практиката;

съпоставяне на учебните планове на специалностите в други ВУ, включително и в
чужбина;

въвеждане на нови интерактивни методи на преподаване и оценяване.
проучване мнението на студентите и потребителите на кадри;

Проучване на потребностите на региона от необходимите специалисти и разкриване на
нови специалности (1, 7).
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НАУЧНА ДЕЙНОСТ
Научната дейност в МК за периода се развива, съобразно изискванията на университетско
ниво и потребностите за обучение по трите специалности. С оглед на това, че изискванията
непрекъснато се завишават се стимулира научната дейност сред преподавателите и студентите.
НАУЧНИ ФОРУМИ
За периода 2011-2017 г. са организирани четири научни конференции:

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“. ТрУ,Медицински колеж Стара Загора 16-17май 2014г.

Научна конференция с международно участие „10 години специалност
„Медицински лаборант“, 20-21 октомври, 2016 г.

Научна конференция с международно участие „Стареене, здраве, гериатрични
грижи“, 18-19 май, Старозагорски минерални бани, 2017 г.
УЧАСТИЕТО НА СТУДЕНТ И В НАУЧНИ Ф ОРУМИ И ПРОЕКТИ
В специалностите се организира и поддържа системно участието на студенти в
студентски научни форуми.
За периода 2011-2017 година 36 студенти са взели участие в 9 национални научни
форуми и 10 студенти в научни проекти.
По Проект „Ученически и студентски практики“, към МОН, стартирал през 2012 г.
са участвали над 200 студенти и всички преподаватели от МК.
МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТ И И ПРЕПОДАВАТЕЛИ
От 2012 г. са сключени билатерални договори по секторна програма Еразъм плюс с
висщи училища, подготвящи здравни професионалисти в няколко държави: Латвия, Литва,
Австрия, Германия, Турция, Македония и Кипър.
Изходяща мобилност:
студенти: 55
преподаватели и администрация: 27
Входяща мобилност:
студенти: 10
преподаватели и администрация: 7
МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
Колежът разполага с много добра Материално-техническа база, която задоволява
потребностите на сегашния етап – аудиторни зали и зали за практически занятия, оборудвани със
съвременна техника, мултимедии, учебни лаборатории, модерна компютърна зала, библиотека,
спортен комплекс на ниво Университет.
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В ОБОБЩЕНИЕ За период от 20 години Медицински колеж се утвърди като основно
звено на Тр. У, със значение за потребностите на регионалното и националното здравеопазване.
Обучението на студентите е синхронизирано с европейските и националните стандарти, най-новите
постижения в научните и информационните технологии, както и с потребностите на бизнеса.
Перспективите за развитие на МК са много добри, с оглед непрекъснатото търсене на
здравни специалисти. 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.
ЛИТЕРАТУРА:

1.МИЛЧЕВА ХРИСТ ИНА, ОТ ЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ ЗА
ПЕРИОДА 2011 -2015
2. Закон за висшето образование, ДВ. бр. 112 от 27.12.1995 г, последни промени в сила от 01.03.2016
г.; изм. и доп., бр. 98 от 09.12.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.
3.НАРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ СТЕПЕНИ "БАКАЛАВЪР", "МАГИСТЪР" И
"СПЕЦИАЛИСТ" Приета с ПМС № 162 от 23.07.2002 г., обн., ДВ, бр. 76 от 6.08.2002 г., в сила от 6.08.2002 г.,
попр., бр. 85 от 5.09.2002 г., доп., бр. 79 от 5.09.2003 г.
кн. 9/2002 г., стр. 295; кн. 10/2003 г., стр. 325 т. 4, р. 2, № 327б
4. НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по
специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка" за oбразователно-квалификационна степен "бакалавър"
Обн. - ДВ, бр. 95 от 29.11.2005 г.; в сила от 01.09.2006 г.; изм. и доп., бр. 82 от 10.10.2006 г.; изм. и доп., бр. 88
от 09.11.2010 г., в сила от 09.11.2010 г. Приета с ПМС № 248 от 22.11.2005 г.
5. НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по
специалностите от професионално направление "Здравни грижи" за образователно-квалификационна степен
"професионален бакалавър по ..." Обн. - ДВ, бр. 87 от 07.10.2008 г., в сила от учебната 2008-2009 г. ;Приета с
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238 на МС от 26.09.2008 г.
6. НАРЕДБА № 1 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ, КОИТО
МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ, АКУШЕРКИТЕ, АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ И
ЗДРАВНИТЕ АСИСТЕНТИ МОГАТ ДА ИЗВЪРШВАТ ПО НАЗНАЧЕНИЕ ИЛИ САМОСТОЯТЕЛНО,
Издадена от Министерството на здравеопазването, Обн. ДВ. бр.15 от 18 Февруари 2011г.
7.
Стратегия
за
развитие
на
висшето
образование
в
България,
http://www.strategy.bg/Default.aspx?lang=bg-BG
8. Учебни планове и квалификационни характеристики за различните специалности в МК, 20112017г.
9. Обучение на гериатричните специалисти в България – предизвикателства и перспективи.
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ОБУЧЕНИЕТО НА ГЕРИАТРИЧНИ СПЕЦИАЛИСТИ В БЪЛГАРИЯПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ
Мария Димова
Медицински колеж на Тракийски университет, Стара Загора, тел.: +359 895 773448,
E-mail: mdimovameister@gmail.com

Резюме:
Въведение: Населението застарява в световен мащаб. Разработват се стратегии за подобряване
качеството на живот на възрастните хора в насърчаваща техните умения, укрепваща независимостта
им и подкрепяща ги среда.
Скоростта на застаряване на населението в България е много по-висока от тези на всички
страни-членки на ЕС, като тя е на пето място в света по темп на застаряване на населението.
Старите хора са сред най-уязвимите слоеве на населението, особено онези, които са загубили
част от своите способности за самостоятелно справяне в ежедневието и нуждаещи се от подкрепа.
Наличието на добре обучени и висококвалифиирани гериатрични специалисти би повишило
качеството на живота на възрастните хора.
Целта на настоящия доклад е да се представи обучението на студентите от специалността
„Гериатрични грижи” на Медицински колеж на Тракийски университет, Стара Загора, с наличните
предизвикателства и бъдещите перспективи за развитие на гериатричните специалисти в национален
мащаб.
Материали и методи: анализ на документи, научни публикации.
Резултати и обсъждане:
Отчитайки кризисната демографската ситуацея в България, през учебната 2014/2015 година,
Медицински колеж при Тракийски университет, Стара Загора, създаде и акредитира нова за страната
специалност „Гериатрични грижи“.
Гериатричните специалисти притежават съчетание на здравни и уникални социални
компетенции.
Обучението на студентите от специалността „Гериатрични грижи“ в Медицински колеж е
гъвкаво, съобразено с европейските стандарти и е ориентирано към практиката.
Специалността е нова за страната, което налага процесът на актуализиране на теоретичното и
практическото обучение да бъде непрекъснат.
Поради това, че гериатричният специалист притежава комплекс от базисни компетенции в
областта на медицинските грижи, социалната, психологичната и духовна подкрепа и др. и предоставя
грижи в дългосрочен план, той ще се превърне в основно и важно свързващо звено в един
мултидисциплинарен екип, работещ с хората в гериатрична възраст.
Ключови
думи:
обучение,
гериатрични
грижи,
гериатрични
специалисти,
предизвикателства, перспективи за развитие
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THE TRAINING OF GERIATRIC SPECIALISTS IN BULGARIA - CHALLENGES
AND PERSPECTIVES
Mariya Dimova
Medical College at Thracian University, Stara Zagora, tel.: +359 895 773448,
E-mail: mdimovameister@gmail.com
Abstract:
Introduction:
The population is aging worldwide. Strategies are being developed to improve the quality of life of
older people in promoting their skills, enhancing their independence and supportive environment.
The aging rate of the population in Bulgaria is much higher than that of all EU member states and is
fifth in the world at the aging rate of the population..
Old people are among the most vulnerable sections of the population, especially those who have lost
some of their ability to cope in their daily lives and need support. Having well-trained and highly qualified
geriatric professionals would improve the quality of life of older people.
The purpose of this report is to present the training of the students of the Geriatric Care Department of
the Medical College of Thracian University, Stara Zagora, with the challenges and future prospects for the
development of the geriatric specialists on a national scale.
Materials and methods: document analysis, scientific publications.
Results and discussion:
Taking into account the crisis demographic situation in Bulgaria, during the academic year 2014/2015,
Medical College at Thracian University, Stara Zagora, established and accredited a new specialty "Geriatric
Care".
Geriatric specialists have a combination of health and unique social competencies.
The training of the Geriatric Care students at the Medical College is flexible, in line with European
standards and is practice oriented.
The training of the Geriatric Care students at the Medical College is flexible, in line with European
standards and is practice oriented.
Due to the fact that the geriatric specialist has a complex of basic competences in the field of medical
care, social, psychological and spiritual support, etc. and provides care in the long run, it will become a
major and important link in a multidisciplinary team working with people in geriatric age.
Key words: training, geriatric care, geriatric specialists, challenges, perspectives for development
Въведение:
В световен мащаб демографските показатели отчитат като необратим процес увеличаването
продължителността на човешкия живот и застаряването на населението. Разработват стратегии,
които ще дадат възможност на възрастните хора да живеят в среда, насърчаваща техните умения,
укрепваща независимостта им и подкрепяща ги.
В сравнение с всички останали държави-членки на ЕС, демографската ситуация в България е
най-кризисна. За разлика от останалите държави в ЕС, темповете на застаряване на населението в
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България са много по-високи. По данни на ООН, България е на пето място по темп на застаряване на
населението в света.
Налице е тревожна демографска проблематика с негативни тенденции по отношение на
икономически, социални и здравни показатели.
Старите хора се намират сред най-уязвимите слоеве на населението, обедняването сред тях е
най-чувствително, те се чувстват все по-изоставени, все по-самотни и все по-изолирани, особено тези
от тях, които са загубили част от своите способности за самостоятелно справяне в ежедневието и
нуждаещи се от подкрепа.
Социалната система в страната претърпява постоянни промени, но все още не предоставя
необходимата закрила и подкрепа на възрастните хора, която да повлиява качеството на живот на
тази група от населението.
Демографските промени налагат развиването на алтернативни форми за справяне с тях чрез
подобряване условията на живот и грижите за старите хора в домашна среда и в институция.
В България, към настоящия момент, грижи за възрастни и стари хора се предоставят основно от
медицинки сестри и ниско квалифициран персонал (социални асистенти, лични асистенти, домашни
помощници, санитари, здравни асистенти и др.). Тези специалисти не притежават специфични
компетенции по гериатрични грижи. (4)
Наличието на добре обучени и висококвалифицирани гериатрични специалисти би повишило
качеството на живота на възрастните хора.
Целта на настоящия доклад е да се представи обучението на студентите от специалността
„Гериатрични грижи” на Медицински колеж на Тракийски университет, Стара Загора, с наличните
предизвикателства и бъдещите перспективи за развитие на гериатричните специалисти в национален
мащаб.
Материали и методи: анализ на документи, научни публикации.
Резултати и обсъждане:
Отчитайки кризисната демографската ситуация в България, през учебната 2014/2015 година,
Медицински колеж при Тракийски университет, Стара Загора, създаде и акредитира нова за страната
специалност „Гериатрични грижи“, по която се утвърдиха 60 бройки държавна поръчка.
При изработването на учебния план и учебните програми е използван опита на Германия в
областта на гериатричните грижи. Това е нерегулирана специалност, покриваща основните
германски полета на компетентност на гериатричните специалисти, но е адаптирана към
националните ни специфики.
Гериатричните грижи са дългосрочни грижи за възрастни и стари хора (здрави или със
заболявания, или увреждания).
Гериатричните специалисти притежават съчетание на здравни и уникални социални
компетенции.
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Те имат пресичащи се и взаимно допълващи се компетенции с тези на медицинските сестри по
отношение на грижите за определена целева група (за хората в гериатрична възраст), но докато
медицинските сестри предоставят основно медицински грижи при акутни и хронични състояния,
гериатричните специалисти съпровождат стария човек по неговия път до края на живота му. Те
притежават отлични компетенции за придружаването на старите хора в процеса на умирането и
смъртта.(1)(3)
Гериатричните специалисти изграждат специфични социални компетенции за подкрепа на
начина (дизайна) на живот на възрастния човек. Те притежават детайлни и широко обхватни знания
и умения за работа с хората в гериатрична възраст, съобразявайки се с техните физически и
характерови промени. Те имат компетенции за работа с хора с деменция и добри умения за
комуникация с тях, като използват специални методи за активирането им. (1)
Гериатричните специалисти изучават историята на живота на възрастния човек, което им
помага да го разбират по-добре и да изградят добър план за грижи, съобразен с неговите
индивидуални особености и потребности. Те притежават умения за междукултурно общуване с
възрастните хора и с техните близки. (1)(7)
Обучението на студентите от специалността „Гериатрични грижи“ в Медицински колеж е
гъвкаво, съобразено с европейските стандарти и е ориентирано към практиката. То съчетава
изучаването на теория със социална и клинична практика, така че теорията и практиката взаимно да
се допълват и надграждат.(8)
Процесът на актуализиране на теоретичното и практическото обучение е непрекъснат, поради
това, че тази специалност е нова за страната.
С цел да се подобри качеството на обучение на студентите, периодично се правят анализи на
тяхното обучение, след което се актуализират учебният план и учебните програми. (1)(2)
Във връзка с последната акредитация на специалността през учебната 2015/2016 година е
направено актуализиране на учебния план като общият хорариум на учебните часове е намален за
сметка на лекционните курсове. Намален е и броят на изучаваните избираеми дисциплини.
Извършено е и актуализиране на квалификационната характеристика, като са прецизирани
специфичните компетенции на гериатричните специалисти. При извършването на акуализациите е
взето под внимание мнението на работодателите и менторите, имащи отношение към практическото
обучение на студентите. (1)(2)
Организират се и работни срещи с работодателите и наставниците от практиката, които дават
обратна връзка по отношение на видовете професионални компетенции, които трябва да притежават
бъдещите гериатрични специалисти. По този начин специализираните гериатрични институции и
здравните заведения имат пряко въздействие върху съдържанието и организацията на обучението на
студентите в реални условия.
За целта Медицински колеж има подписани договори за партньорство с редица бази от
практиката в България и Германия (гериатрични социални институции и здравни заведения), като
осъществява добра колаборация с тях по отношение на практическото обучение на студентите.
Като резултат от този вид взаимоотношения между Медицински колеж и бизнеса,
работодателите имат възможността за поглед върху работата на отделните студенти от
специалността „Гериатрични грижи“, както и да осигурят възможности за подбор на квалифицирани
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кадри, след като те бъдат обучени за работа в техните институции предварително, по време на
практическото си обучение, преддипломния стаж и допълнителните студентски практики.
По този начин се осъществяват стабилни партньорства, добро сътрудничество и диалог между
висшето образование и бизнеса.
Освен това, с цел актуализиране на учебния план и учебните програми и подобряване на
практическото обучение на студентите, са реализирани международни контакти с училища за
подготовка на гериатрични специалисти и бази от практиката в Германия.
Реализирана е преподавателска и студентска мобилност по Секторна програма „Еразъм+“.
До момента 6 студенти имаха възможност да проведат по шест месеца социална и клинична
практика и преддипломен стаж (социален и клиничен) в гериатрични институции в Германия. Целта
на студентската мобилност е да се надградят и усъвършенстват специфичните клинични и социални
практически умения по специалността „Гериатрични грижи“ в институции с високи германски
стандарти.
Осъществена е и входяща мобилност в специалността от 3 латвийски студенти от
специалностите „Социална рехабилитация” и „Социални грижи”.
Освен студентската мобилност, са реализирани и 6 мобилности на преподаватели от
специалността „Гериатрични грижи” в Германия и Латвия.
Поради това, че гериатричният специалист притежава комплекс от базисни компетенции в
областта на медицинските грижи, социалната, психологичната и духовна подкрепа и др. и предоставя
грижи в дългосрочен план, той ще се превърне в основно и важно свързващо звено в един
мултидисциплинарен екип, работещ с хората в гериатрична възраст.
Гериатричният специалист има много допирни точки и с останалите помагащи и обгрижващи
професии, предоставящи социални услуги и здравни грижи за хората в гериатрична възраст
(„Социален асистент“, „Личен асистент“, „Домашен помощник“, „Здравен асистент“, „Болногледач“).
Те са с кратко базисно обучение, но могат пълноценно да си взаимодействат и да допълват
висококвалифицираните гериатрични специалисти, като ги подпомагат в дейността им.
Перспективи за развитие на гериатричните грижи в България:
През 2017 година ще се дипломират първите гериатрични специалисти в България.
С цел подпомагане бъдещото развитие на гериатричните грижи в страната и осигуряване на
здравната и социалната система по отношение на дългосрочно предоставяни грижи за възрастни и
стари хора, Тракийски университет направи предложение за включване на новата професия
„Гериатричен специалист“ в Националния класификатор на професиите и длъжностите в България.
Застаряването на населението в национален и световен мащаб поставя нови приоритети в
здравната и социалната политика на страната ни, сред които е и изпълнението на Стратегията за
дългосрочните грижи и измества фокуса към грижите за възрастните и старите хора, както и към
осигуряването на професионално обучени гериатрични специалисти с компетенции за интегрирани
грижи, разкриване на нови структури за предоставяне на правно регламентирани интегрирани грижи
и следване на добрите европейски практики при отчитане на специфичните условия у нас за развитие
на гериатричните грижи. (5)
В заключение може да се обобщи, че в България се очертават благоприятни тенденции за
развитие на гериатричните грижи. В недалечно бъдеще, страната ни би могла да стане част от
европейските страни, предоставящи качествени, висококвалифицирани гериатрични грижи.
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PEPTIDES, GENOME, AGEING
Khavinson V.Kh.
Saint-Petersburg Institute of Bioregulation and Gerontology, St. Petersburg, Russia
Pavlov Institute of Physiology of RAS, St. Petersburg, Russia
Peptides penetrate into cells and their compartments including nucleus and nucleolus thus may
interact there with both DNA and RNA. Short peptides introduced in vivo influence significantly gene
expression profile. In transgenic mice, they suppressed 2-4-fold the expression of the HER-2/neu mammary
gland cancer gene. Mechanisms of the peptide action are associated with chromatin activation in blood
lymphocytes of aged patients. Peptide-treated human fibroblasts showed the telomerase activity induction
and a 2.5-fold increase in the mean telomere length. Number of cell divisions increased by 42.5% and the
lifespan of rats by 30-40%.
In vitro, peptides bind to double- and single-stranded deoxyribooligonucleotides containing CNG
and CG sequences that are target sites for DNA methylation in eukaryotes. Peptide binding depends on
cytosine methylation status of oligos and DNA. Peptides modulate specifically the action of eukaryotic
endonucleases depending on DNA methylation status. Site-specific peptide binding with DNA protects DNA
against endonuclease hydrolysis. Their binding to CNG or CG sites in gene promoters should prevent a
methylation of these sites with respective DNA-methyltransferases and leave promoters unmethylated that is
crucial for activation of most genes. This is one of the most probable mechanisms of regulation of
transcription with short peptides. Peptide binding with DNA is modulated by H1-H6 histones.
Short peptides interact with specific DNA sequences and histones leading to activation of mRNA
transcription and translation of proteins in senescence cell proliferation, differentiation and apoptosis.
Peptides regulate gene expression, protein synthesis, hence inhibit ageing and increase life span.
Thus peptide mediated regulation of gene expression and protein synthesis is observed in living nature.

GERONTOLOGICAL AND GERIATRIC THOUGHT AND PRACTICE IN
SERBIA
Dragana Dinić, PhD1
Ljiljana Manić, PhD2

Abstract:
The prolonging of the duration of life presents a significant attainment of the civilization, but also a
unique challenge for scientists, experts and decision-makers. Serbia is one of the oldest countries in Europe
and the world, with average age of the population 42,3 years. According to the last Census (2011), the
proportion of people age 65 and over is 17,4%. It is estimated that by 2030, this age group will consist 22%
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of total population, that lifespan of men will increase from 69,7 to 71,7 years, from 75 to 76,4 years for
women, the number of people age 80 years or over will double, while in 50 years it will become three times
greater. Aging is a complex issue when kept in mind the growing decrease in population in almost all parts
of Serbia, growing emigration (diaspora is estimated to have around 4.500.000 people), long term economic
and political crisis. and crossing geopolitical spheres of interest.
Gerontology and geriatrics although they are young scientific disciplines, should adequately and
timely respond to challenges of aging and needs of the elderly.
In this paper, we will present the striving of relevant gerontology and geriatric institutions and civil
society organizations that deal with older population in Serbia, as well as show examples of good practice in
this field. We will use content analysis method, referent literature and documents, as well as statistical
method and technics.
The purpose of the paper is to show the necessity of a holistic and multidisciplinary approach to
researching and solving the problems of the elderly, in order to raise the quality of life in old age.
Key words: gerontology, geriatrics, old age, social policy, gerontology society
Introduction
Aging presents a multidimensional natural and social phenomenon. In order to address all
question regarding aging and old age, it is necessary to include various scientific disciplines, as well as
knowledge from experience. Studying aging usually states the biological facts, that it is normal phase in
lifespan of a man as a result of involuntary biological process. Then, the development of social (population)
discourse, where demographic changes in cohort of the elderly is shown, on global and local level, which
leads to changes of social functions of the elderly people, their behavior, psychological, value and culture
changes. Distinguished facts are especially the ones regarding exclusion, discrimination, and even
molestation of the elderly, such as euthanasia or lapot. Aging is not only a problem of the elderly, but of all
age groups, because with its expansion, the balance between generations is dramatically changed.
On the global scale, aging becomes visible from the middle of 14th century, after which it
notes a significant growth during the industrial revolution, and it culminates in the 20th century, not only in
the developed nations, but among the developing countries as well. Experts point out that in the previous two
centuries, percentage of the “elderly” has grown so much that it begin getting significant social, economical
and medical implications. (Dinic. D, 2015)
Aging is mentioned as the greatest civilization reach, while also a challenge in the 20th
century. In the response to the global process, at the Milenium Summit in New York in 2000, 189 countries
signed the Milenium Declaration, which formulates the Milenium goals of development for all vulnerable
groups. Two years later, in 2002, Second World Assembly on Aging has been held in Madrid, when the
International Action Plan was adopted, which refers to the population group of the elderly. In it, old people
have been recognizes as one of the most poverty threatened, marginalized and vulnerable social groups.
The world is facing the fact that people older than 60 in the developed countries are already
one fourth of the population (and in Serbia almost one third). HelpAge and Global AgeWatch show data
which illustrate further accelerated aging, by continent, until the middle of 21st century, which the focus on
people over 60 years of age. People with age of 60 will be on average twice as many in 2050 than in 2012.
Today, there are 810 million of them or 12% of total world population, while in 2050 there will be 2 billion
or 22%3. In Japan, already 30% of population is over 60, while in 2050 this percentage will be the same in
another 64 countries (Stojilkovic J, Dinic D, 2012)
3

Experts have calculated that each second two people in the world celebrate 60th birthday and that 58 million people pass the 60
years of age.
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Aging in Serbia
According to the last Register in 2011, there were 1.250.426 people over 60, while the percentage
of people over 65 was 17.4%. Average population age has already went over 42,2 years and the forecasts say
that this trend will continue in the decades to come. Several factors influence the aging, such as:

Insufficent birth rate (the cohort 0-19 is decreasing and depopulation is present in all regions
of Serbia, which is why decline in populations numbers around 34.571 annually),

prolonging the lifespan of the population (average lifespan of man is 69,7 and 75 of women,
with the tendency of further extension, especially in the age group of people 80 years old) 4,

migration abroad (young, professionally active, educated people are going temporarily, but
mainly permanently abroad – they raise families, have children and remain forever. Serbian diaspora is vast
considering the population, estimated around 4.500.000

growing morbidity and mortality (especially in younger population groups after NATO
bombing)
Serbia is hence considered one of the oldest nations of Europe and the world. In the socieconomic sense, elderly in Serbia present one of the most vulnerable group and true victims of transition.
They face the deepest poverty which is widening permanently. In the Questionnaire of life standard of the
population (2007) of the Statistical Office of the Republic of Serbia, poverty index of the elderly in 2002
was 14,8% and 19,2% in 2003. Institutional and instrumental support of the state is insufficient and
unequally distributed. Facing the issues of aging and old age has resulted in conception of integral and
coordinated policy, based on ratified international documents, such as (the Madrid International Plan of
Action on Ageing and Milennium Goals). This policy is portrayed in National strategy of aging (20062015), and her final goal is building a society for all generations, in which elderly will be recognized as
resource and included in all spheres of social life. Serbia is following the good practice of Western countries
in breaking age related prejudice and stereotypes and examining possible forms of intergenerational and
generational solidarity and cooperation, in the purpose of creating a cultural climate in which the older
people will be enabled participation and integration in all spheres of social life.
Aging imposes great number of questions and problems which the society need to address,
such as the issue of pensions, accommodation capacities, clubs, day care centers, missing services such as
personal assistants and help, palliative care centers, hospital capacities, lack of medicine, help, missing or
expensive health care, missing or insufficient family support, etc.
Development of gerontology in Serbia
Humans have always thought about aging, the same as their striving for immortality. First
written records are connected to the antique period and medieval philosophers Avicenna and Ibn Sina. In his
work The Canon of Medicine (1025), Avicenna offers detailed instructions for care of the elderly
(recommends enough sleep, adequate nutrition and physical practice, “especially horse back riding”). Canon
describes four phases in lifespan of man: growth, maturity, phase of functional decline resulted by age (ages
from 40 until 60) and phase of elderly inability. Even today, this classification remains accurate.
Contemporary gerontologic thought is connected to the first scientifically systematized view
of the process of age, in the beginning of 20th century by Ilya Mechnikov, one of the directors of Institute
Pasteur in Paris. Definitive shaping of gerontology as science starts after the Second World War. All that
4

Life expectancy of women in the EU was 82 and 76 for men. (Eurostat).
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was previously done were merely individual efforts. At the same time, psychology of aging appears, as part
of the development psychology, included in gerontology, where the two disciplines are working in exploring
the relation between aging and development process. The interest for these matters grows with the
foundation of the International Association of Gerontology (1950) and the First International Congress of
Gerontology in the world, in the city of Liège.
Organized work with older people in Serbia appears early, in 11th and 13th century, in
churches and monasteries. Dukes, kings and tzars went to monasteries in their old age. Growing number of
older people and extension of average society lifespan in our country in the 1970s raises further interest for
older people. Serbia (then Yugoslavia) can be proud to be actively included in the preparation of activities
for the First world assembly on aging in Vienna. Individual countries received tasks to create national
reports about aging. In that time, reach of scientific research and practical results of expert work with older
people in Serbia were at its peak. 5
In the period between World War I and II, our social researchers did not address gerontologic
problems, which can be explained with quote of Slobodan Z. Vidakovic from the book Residential misery as
cause of social degeneration (1935), where he highlights striking information: “average lifespan of
Belgraders has declined to 32,29 due to high mortality (people massively die too soon without achieving old
age)”; country doesn’t have enough older people because they are ruthlessly taken by tuberculosis, syphilis,
alcoholism and other illnesses caused by malnutrition and bad residential circumstances. It is clear why
experts did not have interest in issues of the elderly – older people were virtually nonexistent.
In the 20th century, activities regarding this topic have significantly intensified. In 1972 a very
important document has been adopted, Resolution on the social care of the elderly persons. Federal
Committee for work, health and social care of the Social Federal Republic of Yugoslavia in 1985 has
adopted a document “Basic courses of action in the field of aging and improvement of life conditions in old
age”. Very ambitious goals set out in this document did not achieve implementation, but were postponed
indefinitely.
In 1973, the Gerontological Society of Yugoslavia/Serbia6 (GSS) is founded, a professional
scientific and socially humanitarian organization (association) dealing with aging and old age. From its
foundation until today, no activity regarding the elderly has bypassed the Society. Their work is based on
engaging experts – volunteers, who research issues of the elderly, their needs and desires, organize education
of nonprofessionals and experts who work with the older people (in the purpose of increasing their
competences), hold panel discussions, round tables, conferences, and every four years national congresses

5

Gerontological society of Serbia recognized the significance of the Assemby in Vienna, so in 1984 issued a collection of
documents from the assembly, with the title „Challenges of old age“.
6
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Overview of formation of national and international associations:
1942, The American Geriatrics Society - AGS
1945, The Gerontological Society of America - GSA
1947, British Geriatrics Society – BGS
1950, International Association of Gerontology and Geriatrics – IAGG
1965, The Administration on Aging – AoA
1966, German Society of Gerontology and Geriatrics1970,
American Aging Association - AAA
1971, The Canadian Association on Gerontology - CAG.
1972, British Society of Gerontology
1973, Gerontological Society of Serbia/Yugoslavia)
1974, The National Institute on Aging - NIA
1981, The Canadian Geriatrics Society - CGS.
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with international participation. The GSS developed from its beginning publishing activity, printing many
monographs, bulletin, manuals and journal “Gerontology”.
At the initiative of the Gerontological Society of Serbia and the Red Cross of Serbia, network
HumanaS was formed in 2004, which is composed of NGOs who work with older people and for older
people, and that contributed to the fact that issues of the elderly become more visible and resolved quicker
and better. We especially emphasize Movement of the third age of Serbia, a young NGO which annually
organizes since 2008 a big manifestation dedicated to the elderly, the Olympiada of sport, health and culture
of the third age. Olympics went beyond the borders of Serbia and was declared one of the best good practice
examples in the work with older people in Europe.
As soon as the International Action Plan was adopted in Madrid in 2002, the GSS takes
action in preparing the National Action Plan and conducts public debate about the suggested document.
With certain corrections by the Council on issues of aging and old age, this document is made into National
strategy on aging 2006-2015 which the Government of Serbia has adopted in 2006. The strategy includes ten
courses, derived from Milenium goals, as follows:

Respecting the phenomena of aging in all aspects of development policy

Encouraging integration of older people into society

Promoting just and sustainable economic growth

Adjusting the system of social protection

Adjusting the job market

Encouraging lifelong learning

Enabling quality life and sustaining the independent way of life

Improvement of equality in approach to genders

Enabling support to families with older members and improving solidarity

Application and monitoring of the National Action Plan.
Many researches related to aging have been conducted in the country by government institutions
and NGOs, regarding poverty, abuse, participation, social inclusion, family, pensions, discrimination, social
help and/or introducing social pensions, volunteering, etc.
Results of these researches have shown that it is best and the most economically efficient that older
people remain in their own households until the end of their lives. This is most suitable for families of many
generations. It is also shown that it is necessary to establish a network of clubs for elderly, rest centers, day
centers and centers for house care, alternative form of housing for older people, such as protected residence,
communities of residence and village houses. Introducing the non-institutional protection in Serbia started in
Serbia in the 1980s. Aside from non-institutional care, great attention is dedicated to institutional care of the
elderly in Serbia. This is how a network of gerontological centers, both state and private homes, clubs for
elderly, day center and infirmaries for palliatic care. Since 2002, priority is given to the open forms of care.
Geriatric thought and practice
Geriatrics is a relatively young branch of medicine, the term related to Nascher (1909) and
focuses on the diseases of older population. Biologists point out that aging is theoretically possible to avoid,
if improvement is made in the mechanisms of reparation of the errors in generic material and tissue
metabolism. However, until this is achieved, it is important to develop geriatric medicine. Serbia had its
pioneers in the development of geriatric thought and practice, such as dr Laza K. Lazarevic who opened the
first modern geriatric hospital in Belgrade in 1881 and it was the first hospital of that kind in the world.
Main medical challenges of 21st century are stress, intoxication, presence of more joined,
chronic, pathological conditions, and malignant disease. Responses to these challenges are antistress, detox,
anti-aging, regenerative medicine, etc. The concept of healthy life is affirmed, which implies prolonged
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mental and physical activity, healthy diet, psychophysical balance – antistress, socialization and social
activities, eliminating risk factors (tobacco, alcohol, drugs) and lifestyle management.
In the recent decades, the perception of health and illness has been significantly changing,
where the society is focused on desirable lifestyles and risk factors on health. Responsibility for health is
individual as much as it is social. Geriatric practice in Serbia emphasizes that old age is connected to energy
loss, slowing down of natural functions of organism, process of physiological and morphological
disintegration, frequent acute disorders, as well as chronic diseases, hence it is important to recognize and
separate processes connected to age, from the ones caused by diseases or pharmacotherapeutic agents, which
are used in the treatment of older people.
When health of a nation is reflected on social progress, it is necessary to include health in the
measures of social development. From all the health disorders, population of Serbia is mainly affected by
noncontagious diseases – ischemic heart disease, cerebrovascular disease, lung cancer, affective disorders
(unipolar depression) and diabetes. Every second citizen dies from cardiovascular disease and every fifth
from malignant tumors. Older people are generally affected by so called chronical degenerative diseases
(cardiovascular disease, neurological and endocrinological diseases, etc.) and malignant diseases, especially
polymorbidity. Doctors believe that these chronic degenerative diseases are the causes of aging process.
Illnesses affecting older people usually have nonspecific symptoms (especially in the cases of falling,
disability, incontinence, dementia and cognitive disorders).
It is probable that there is no other population group where health and social care and support
are so intertwines as it is the case with elderly. In order to achieve the ideal of healthy, active, inclusive and
creative aging, it is necessary to secure many conditions. Geriatric patients demand holistic and
multidisciplinary approach (because of multimorbidity), avoidance of invasive methods and translating acute
conditions into chronic. For diagnosis, it is often enough to carefully listen to the patient and attain insight in
the computer database of his anamnesis. Possible difficulties in communication with geriatric patients are
connected to impaired vision and hearing, weaker communication, presence of fear, depression, changes of
psychological responses on the present illness, cognitive damages, presence of greater number of symptoms
and psychosomatic disorders. In order to preserve functionality in old age, physical capability combined
with adequate health care and motivation of the older person is necessary.
Republic of Serbia allocates relatively small funds for health care in comparison to other
European countries. Total number of health care institutions in Serbia according to the Decree on the plan of
health care institutions network (“Official Gazette of the Republic of Serbia No. 42/2006, 119/2007,
84/2008, 71/2009, 85/2009 и 24/2010) in 2010 was 344, which includes pharmacies, health centers,
institutes, general and specialized hospitals, Clinical hospital center, Clinical center, clinics, Institute for
public health, City institute for gerontology and palliative care Belgrade, etc. The number of doctors and
medical technicians in Serbia for 100.000 citizens in 1998 was 272 and has recorded constant growth, and in
2007 it became 528.
In the purpose of improving health care, many laws have been adopted: Law on medicine and
medical instruments 2004, Law on health care 2005, Law on medical insurance 2005, Law on medical
workers associations 2005, Law on protection of citizens from contagious diseases 2004 and Law on
sanitary supervision 2004.

Conclusion

When people over 60 outnumber people under 20, nation is aging and an inversion of the age
pyramid appears. Serbia has formulated relevant theoretical concepts developed adequate methodology and
achieved impressive practical reach even before Europe in the field of aging and old age, as well as social
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and health support to the elderly. After decades of war, destruction of human resources, economic sanctions
and devastation of economy, political changes, territorial secession, decline in cultural achievement and
moral values, Serbia has found itself in inferior position in relation to Europe when it comes the issue of
aging and old age as well.
Chronic deficit of social and health services and their inadequate allocation, grater pressure on
the professionally active population to secure pension funds and other resources necessary for the older
people all raise the question of the reform of pension and health care system, as well as question of
euthanasia. Pressure will be even greater, because the depended elderly not only live longer but demand ever
more expensive care in the last years of their lives. Question arises, how to overcome the horrific emptiness
of social isolation and lack of content in the life of elderly?
The task of gerontology and geriatrics is to work on preserving quality of life in old age and
prolonging the years of functional and harmonic life in all spheres of mental and physical health of
individual. Ultimate goal of the elderly policy in Serbia is not only improving of health and wellbeing in old
age, but enabling sustainability of the system of support of the elderly, with the participation of older people
themselves.
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ПСИХОГЕРОНТОЛОГИЯ – ПРИНОСИ В ИЗУЧАВАНЕ НА
СТАРЕЕНЕТО
И. Х. ПЕТРОВ
Психогеронтологията е един от четирите основни добре развити клона на модерната
геронтология. Тя изучава психичното стареене и психичното здраве на възрастните хора.
Нейни теми са психичните промени и характеристики при стареенето и в старостта, ролята на
психичните и психосоциалните фактори за протичането им, свързаните с това предпоставки за
„успешно остаряване”, благополучие и удовлетвореност в старостта, генезата на най-честите
свързани с възрастта психични нарушения като възрастовия когнитивен упадък и деменция в
старостта, късните депресии, характеристиките им и справянето с тях. Психогеронтологията
има тясно отношение към гериатрията, но и към герагогиката, социалната работа и
психотерапията с възрастни хора. От първите обхватни междувъзрастови психологични
изследвания – след 1917 год. - и до днес психогеронтологията извървя забележително
концептуално и методично развитие. Тя постигна приноси, които са принос към цялата
геронтология. Психогеронтолозите по-добре успяха:

да отграничат възрастовите изменения от влиянията на поколението, времето на
изследване, образованието и културната среда;

да покажат че т.н. възрастов психичен упадък е преувеличаван;

индивидуалните различия вътре в една възрастова група могат

да са по-големи, отколкото различията между две съседни групи;

следователно старостта е психологично най-хетерогенната възраст;

старите хора се поддават добре на упражняване на функциите;

личностните изменения със стареенето са преимуществено нерезки и могат да
включват положителни тенденции;

старческата мъдрост е един възможен път на развитие;

отделни стари хора могат да имат най-високиге си творчески постижения в самия
биологично определен край на живота си;

старите хора могат да бъдат ценност за обществото и семействата.
Ключови думи: психично стареене и п сихично здраве, психогеронтология

PSYCHOGERONTOLOGY – CONTRIBUTIONS IN THE STUDY OF
AGEING
7
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Psychogerontology is one of the four main branches of the modern gerontology. It studies the
mental ageing and mental health of the older people. It subject includes the mental changes and
characteristics of the ageing and old age, the role of the psychosocial factors for their course, the
interrelated preconditions for successful ageing and well-being in older age, the genesis of the most
common age-related mental disorders like the cognitive decline and dementias, late life depressions,
their characteristics and the coping with them. Psychogerontology is closely related with geriatrics,
but also with geragogics, social work and psychotherapy with older people. Since the first extensive
cross-sectional psychological studies after the World war I and later - up to nowadays, the
psychogerontology attained a remarkable methodical and conceptual development. It succeeded to:

draw a line between the age changes per se and the effects of the cohort, time of
studying, education level and culture;

to show that the ‘age mental decline’ has been exaggerated;

the individual differences within one age subgroup could surpass the differences
between two neighbour subgroups;

hence, the old age is the most heterogeneous age group;

older people answer well to psychological exercise;

personality age changes are mostly mild and could include positive trends;

the old age wisdom is one possible way of development;

some old people may attain their highest creative achievements at the very end of their
lives;

older people may be a value for the society and their families.

Геронтологията е наука за стареенето и старостта. Тя е наука за живота - който граничи със
смъртта - и за възрастовите изменения, особености, характеристики и проблеми на живите
същества.. Видяна по-широко, геронтологията е възрастово центрирана мултидисциплинарна
наука, но най-вече наука за човека, както това подчертава и биологът Мечников, който пръв въвежда
наименованието геронтология около 1901 год. (Metchnikoff, 1903, 1908). През 1909 год., лекарят
Ignatz Nasher, първоначално педиатър, изковава названието гериатрия (по аналогия с педиатрията)..
Той основава научно гериатрично дружество и издава първото медицинско списание по гериатрия.
Nasher разбира гериатрията като клиничен раздел на геронтологията
Геронтологията ползва познанията и методите на редица биологични, медицински,
социални и хуманитарни науки. Заедно с това, в зрялото си развитие през двадесетия век
геронтологията вече достига до специфично свои методични подходи.
Психогеронтологията е един от четирите основни добре развити клона на модерната
геронтология. Другите три са: гериатрията, биогеронтологията и социалната геронтология.
Психогеронтологията изучава психичното стареене и психичното здраве на възрастните хора.
Нейни теми са психичните промени и характеристики при стареенето и в старостта, ролята
на психичните и психосоциалните фактори за протичането им, свързаните с това
предпоставки за „успешно остаряване”, благополучие и удовлетвореност в старостта,
генезата на най-честите свързани с възрастта психични нарушения като възрастовия
когнитивен упадък и деменция в старостта, късните депресии, характеристиките им и справянето с
тях. Психогеронтологията има тясно отношение към гериатрията, но и към герагогиката, социалната
работа и психотерапията с възрастни хора.
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Психогеронтологията се оформя в първата половина на 20 век, извоюва своето място, и в
следващите десетилетия постига значими приноси и за цялата геронтология. Около първата световна
война в САЩ са извършени мащабни психологични тестови изследвания за нуждите на армията. Те
са последвани непосредствено след войната от междувъзрастови изследвания, в които първоначално
са използвани „армейските” психотестове. Интересът към психичното стареене в тези години е
витаел във въздуха на научната общност. Следва интензивна работа по създаване на нови
въпросници, психологични и невро-психологични тестове. В 1922 год. Основателят на първата
психологична лаборатория в САЩ G. Stanley Hall (1844-1924) издава в 1922 год.(самият Hall тогава е
78-годишен) първата книга по психогеронтология, „Стареенето”, която е предшествана от книгите му
„Юношество” (1904) и „Младост” (1906).
Събраните първоначални напречни междувъзрастови данни от първата половина на 20
век преувеличават психичния упадък със стареенето. Според тях най-добрите психологични тестови
постижения са около 20-24 или 25-29 години, след което е налице неотклонен възрастов упадък,
засилващ се след преминаването на 70 години. Тези представи доминират от 30-те до края на 60-те
години на 20 век. Изучени са предимно негативните страни на психичното стареене. И досега
голямото мнозинство експериментални данни в психологията на стареенето са събрани посредством
напречния метод, който има съществени недостатъци като смесва търсените възрастови различия с
неизбежните културно-образователни разлики между кохортите (поколенията), както и с често
случващи се различия в здравното, икономическото и социалното положение на по-младите и на постарите хора.
Същевременно, още към средата на 20 век бе установено че някои психологични функции
търпят по-бърз и ранен възрастов упадък (бързината на реакциите, механичната памет, несловесната
интелигентност, пространственото ориентиране, "дешифрирането" на нова информация, усвоявянето
и решаването на принципно нови задачи, логичния анализ), но че други функции свързани със
словесните възможности и усвоения опит се променят по-малко или въобще не търпят упадък.
Става въпрос за различни страни на интелекта, които се променят разнопосочно с възрастта. За
тяхното разграничаване са предлагани различни обобщаващи термини като "флуидна" и
"кристализирана" или пък "гъвкава" и "статична" интелигентност. Baltes говори за "прагматика" и
"механика" на интелигентността. Смисълът на това противопоставяне е че при нормално протичане
на стареенето новаторската интелигентност в чист вид търпи известен упадък за сметка на
положителното развитие на асоциативната, използващата опита интелигентност.
Още през 60-те години на 20 век стана ясно че надлъжните (лонгитудиналните) изследвания
сочат значително по-малък когнитивен упадък при стареенето, отколкото напречните. През 1919 год.
Owens (1953, 1966) е изследвал посредством Army Alpha теста 363-ма
19-годишни (родени в 1900) студенти от един престижен американски университет. След 30
и 42 годишен интервал той тества отново 127 на 49 години, съответно 96 от тях на 61 годишна
възраст. Промените в тестовите постижения за 30, както и за 42 години, са били в цялост минимални
или липсващи. От 19 до 49 години всички субтестове, с изключение на една аритметична задача,
показват подобрение; от 49 до 61-годишна възраст нивото на постиженията се запазва (плато) с леко
подобрение на вербалните и леко спадане при числовите субтестове. Цитираното изследване, а и ред
други лонгитудинални изследвания, сочат далеч по-благоприятна, отколкото при напречните
изследвания, картина на възрастовите изменения в когнитивните функции. Правени са различни
предположения на какво се дължи това. Според Miles (1931) психичното стареене протича по-меко,
по-благоприятно при надарени хора; те остаряват психично по-бавно. Може да се приеме че голяма
част от изследваните от Owens лица са наистина надарени, тъй като те са били приети в един от найпрестижните университети в САЩ. При повторното изследване в 1949 те са имали успешни кариери,
били са политици, администратори, учени, бизнесмени. Но и упражняването на умствена
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активност в една благоприятна, стимулираща социална среда е друг възможен възспиращ упадъка
фактор, наред с изначалната надареност (Петров, 1966).
Лонгитудиналните методи имат явни преимущества, но те също имат и минуси. Докато
напречните изследвания (и в по-малка степен надлъжните) смесват ефекта на възрастта с кохортата,
надлъжните изследвания смесват най-вече възрастта с времето на измерването (Schaie, 1965). При
всяко повторно изследване се извършва подбор на по-добрите - в смисъл че част от първоначално
изследваните вече не са живи, а е възможно тези лица да се имали по-ниски начални постижения.
Възможно е също така, хората с по-ниски постижения да се отклонят от повторното изследване, а да
се явят по-виталните, които са имали и по-добри начални постижения. За да изясни и елиминира
грешките на напречните и на надлъжните изследвания, Schaie предлага успоредното включване на
трети метод, т.н. Time Lag изследване: в различно време се изследват хора на една и съща възраст
(но, принадлежащи към различни кохорти). Time Lag методът смесва ефектите на кахортата с
времето на изследването.
Смятайки че всеки един от трите подхода (напречното, надлъжното и Time Lag изследване)
бърка или смесва две от трите обсъждани променливи (възрастова промяна съотв. стареене; кохорта;
време на измерването) Schaie предполага че съчетаното трикомпонентно изследване с последващ
математически анализ може да отграничи и оточни чистите възрастови изменения.
Трикомпонентният модел на Schaie е принос на геронтопсихологията с фундаментално значение
за общата геронтология. Впоследствие Baltes (1968) приема че двукомпонентният модел на
изследване е достатъчен, тъй като данните от времето на изследване и кохортата са достатъчни за да
фиксират Time Lag функцията.
Особено съществени са данните от съчетаното напречно и надлъжно изследване в Сиатъл
проведено от Schaie и съавт. (Schaie, 1983, 1986, 1989, 1993-библ). Изследването е започнало през
1957 год. върху хора от 9 поколения подредени по кохортно-последователния принцип (на 25, 32, 39,
46, 53, 60, 67, 74 и 81 годишна възраст). Използван е теста на Thurnstone (Thurnstone Primary Mental
Abilities Test - PMA) (1949), впоследствие допълнен от Schaie, 1985 Петте субтеста на РМА са:
словесно значение, пространствена ориентация, индуктивно мислене, тест с числа и флуентност на
думите. Лицата са изследвани отново след 7 и 14 годишен интервал. PMA e построен така че всеки
субтест може да се отчита поотделно и измерва определена когнитивна функция. По този начин
добре са отграничени факторите на флуидната и на кристализираната интелигентност (Schaie, 1995).
Благодарение на кохортно-последователния замисъл, изследването в Сиатъл можа да сравни
лица в различни възрасти (в едно и също време на изследването, както е при класическите напречни
изследвания) и да ги проследи надлъжно във времето. Напречните съпоставки в Сиатъл сочат сходни
данни, както при други напречни изследвания. Върхът на интелектуалните постижения е в ранната
зряла възраст, след което търпят упадък. Твърде различна е картината очертана от лонгитудиналното
проследяване. Интелектуалните постижения нарастват до 30-те и 40-те години (съотв. четвъртото и
петото десетилетия на живота), остават стабилни до средата на 50-те или до 60-те години, след което
показват степенен спад. Флуентността на думите и тестът с числа търпят малък спад след 53 години,
а лекият упадък в другите субтестове на РМА започва след 67 или след 74години (Schaie, 1993, 1995).
На какво се дължат толкова значителни различия между напречните и надлъжните
оценки за стареенето на интелектуалните функции? Участват два фактора. На първо място, налице са
междупоколенчески различия в изходното равнище на интелектуалните функции. Сравняването
между поколенията сочи че по-новите кохорти се справят по-добре с тестовете за словесно значение,
пространствена ориентация и индуктивно мислене. Числовият тест също се подобрява в
последователните кохорти до поколението на родените в 1945 год., но след това се влошава в
следващите кохорти. Петият субтест от РМА, словесната флуентност, не показва поколенчески
различия. Надлъжно по-младите кохорти не търпят упадък до равнището на по-старите (попредишните) кохорти, а по-скоро запазват своето начално предимство. Следователно, напречното
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сравняване между по-старите и по-младите хора отразява, частично, началните различия между
поколенията.
При все че лонгитудиналното изследване от Сиатъл показва известен когнитивен упадък
след 60-годишната възраст, картината е сложна и нееднородна. Дори след 60 години повече от 60%
от изследваните са показали стабилни постижения или са ги подобрили при последващите
изследвания. Процентът на хората показващи с времето упадък нараства при по-висока начална
възраст, но дори след 80 години, мнозинството от изследваните са имали стабилни постижения при
повторно тестуване след 7 годишен интервал. Когато при тези случаи се отчита упадък, той засяга
една или две функции, а по-редко всички субтестове.
Важен фактор, който участва във взаимовръзките възраст-интелектуално
функциониране е факторът инактивитет съотв. упражняване на функциите. Няколко
експеримента в тази насока са инспирирани от изследването в Сиатъл. Willis, Bliesner, Willis и
Baltes (Schaie, 1993-bibl.) са тренирали възрастни хора по отношение изпълнението на задачи от
кръга на флуидната интелигентност. Тези задачи са разгеждани като измерващи биологичните
възможности и ресурси; че те обикновено показват най-големи възрастови различия. Независимо от
това, тренирането е довело до подобряване на постиженията. Лонгитудиналното проследяване на
участниците е показало задържане на подобрението във времето. Дори във възрастта над 70 и над 80
години, тренираните лица са имали по-високи равнища на постижения седем години след
когнитивния тренинг - по-високи отколкото са били началните им постижения. Може би най-силната
демонстрация на възможностите за когнитивно подобряване ни показва изследването на Schaie и
Willis (1986) върху лица, участвали в лонгитудиналното проучване от Сиатъл. Хора, показали в
предишните 14 години упадък в два субтеста - словесното значение и/или пространствената
ориентация - са били подложени на тренировка в съответните умения. Резултатите сочат че много от
тези лица са достигнали след тренировката приблизително равнището, което са имали в началото,
при първото изследване (вижте също. Schaie, 1993-bibl.).
От изследванията върху интелигентността и стареенето могат да се направят няколко
заключения. Възрастовите изменения при стареенето (установявани обикновено с напречни
изследвания) са надценявани. С изключение на задачите с ограничено време за изпълнението,
възрастовият упадък настъпва средно взето относително късно - в десетилетията на 50-те или 60-те
години. Дори в напреднала възраст, съществуват значителни индивидуални различия относно
времето в което започва спадът и скоростта, с която той протича. Най-вече различията между
поколенията допринасят за надутите преценки за възрастов упадък - при напречни изследвания.
Освен това, старите хора обикновено са по-затруднени и се справят по-лошо с нови и непривични
процедури. Този минус може да бъде, най-малкото частично, отстранени с упражняване. Всички тези
данни, разбира се, отразяват функционирането на сравнително здравите индивиди и не се отнасят до
катастрофално ускорените изменения в интелектуалното функциониране настъпващи при развитие
на деменция.
Schaie обобщава че до 60 годишна възраст трудно могат да се намерят с тестове съществени
данни за интелектуален упадък със стареенето, но че след 75-80 години само единици не показват
т.н. доброкачествен когнитивен упадък. Състоянието на хората между 60 и 75 години зависи от
генетичните заложби, соматичното здраве, социалното обкръжение, упражняването на активност и
начина на живот. При лица живеещи в неблагоприятна социална среда може да се установи упадък в
повечето когнитивни функции от шестдесетте години нататък, а при лица с тежки сърдечно-съдови
заболявания упадък може да се наблюдава във всяка възраст (Schaie, 1995)
В психологичната литература има единични работи, садържащи косвени указания за
благоприятния ефект на функционалното физическо натоварване при
здр ави стари хора. Това са данните на Clement за по-доброто състояние на паметта и
интелектуалната ефективност у стари колоездачи; данните на White и Patten за по-високите
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постижения на физически активни възрастни по скалата на за интелект на Wechsler; данните на
Spirduso за трениране и съответно подобряване на времето на реакция и времето на движение при
възрастни спортисти.
В българския Център по геронтология и гериатрия бяха проведени от Петров и
Константинов, под общото ръководство на Д. Матеев, тригодишни надлъжни експерименталнопсихологични изследвания върху стари хора от социален дом, включени в програми за физическа
активност и култултерапия, и двегодишни изследвания на доброволци активни участници в програми
за физическа тренировка. Успоредно бяха оценявани равностойни групи неактивни лица. След
двегодишна физическа тренировка на 60-годишни доброволци ние установихме при активните
участници значимо скъсяване на времето на словесна реакция при асоциативен експеримент.
Качествената струсктура на отговорите в тази група остана общо взето непроменена, при
относително увеличаване на абстрактните отгтовори. Времето на словесна реакция не се промени в
контролната груха, но там качествената структура се влоши значимо - с увеличаване на отговорите от
нисш тип. Времето за изпълнение на теста на Schulte (имащ отношение към обема на вниманието и
разпознаването на зрителни дразнители) се скъси значимо в опитната група, докато промяната в
контролната група бе незначителна. При модифициран от нас Тест за памет за цифри на Jaсobson
възможностите за фиксация се увеличиха значимо в опитната група, а в контролната група оснанаха
непроменени. При теста за заучаване на 10 думи (по Лурия) постиженията на опитната група
нарастнаха значимо при втората, третата, четвъртата и петата репродукции, както и сборът от петте
репродукции. В контролната група всички тези промени бяха незначителни.
В досегашната геронтологична литература значително преобладават описанията на
минусите, загубите и уврежданията настъпващи при стареенето и старостта. Промените във сетивновъзприятната, когнитивната, двигателната и психомоторната сфера, заедно със заболяванията в
старостта, създават мрачна картина на тази възраст. Анализите на възможните плюсове са далеч пооскъдни. Двама големи психиатри-гериатри на 20 век Ruffin (1967) и Штернберг (1968) изтъкнаха че
психологичните минуси на стареенето се преплитат с плюсове и че в случаите на благоприятно
протичане на старостта е трудно да се каже кое преобладава. Например, отслабването на
механичната памет се съчетава с увеличаване ролята на логичното и систематично усвояване, с
по-добро групиране и сравняване на паметовите материали. Паметта става по-избирателна.
Намаляването на подвижността се съчетава с нарастване на икономичността на мисленето за сметка
на здравия запас от придобит опит и избягване на обиколните пътища. Мисленето се автоматизира,
фиксира се в готови съждения (това може да носи известни плюсове, но и минуси в посока на
ригидност). Но на фона на намалената възможност за възприемане или създаване на новото изпъква
по-доброто обхващане при умствена работа на общото и същественото в миналия опит и на
взаимосвързаността на явленията. Стесняването на афективността опринася за известната
безстрастност и уравновесеност, които са съществен елемент на старческата мъдрост (вижте подолу). Старите хора са по-добри съдии. Ще отбележим, че тези основателни възгледи са извлечени
главно от житейски наблюдения и интроспекция.
Плюс за по-възрастните и стари хора е че те се подават на тренировка (например на
възприятните, когнитивните и двигателните функции) не по-лошо отколкото хората в средна възраст.
Подходящото упражняване, заедно със стимулиране на интереса и мотивацията им, може да
измести значително постиженията и възможностите им в положителна насока. Още повече това важи
за старите хора заети в пълноценна професионална и/или умствена дейност. Мотивираните и дейни
по-стари хора са единият полюс в скалата на значителните индивидуални различия при стареенето и
в старостта. Най-убедителните примери за положително развитие на личността през целия живот и в
твърде напреднала възраст са гениалните произведения в изкуството и откритията в науката
постигнати от дълголетни творци в края на живота им, например в деветото десетилетие (Петров,
1981). При тези творци психо-социалното и творческото развитие е само възходящо.
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Върховите произведения в науката и изкуството постигнати в края на живота в старостта са
пример за размаха на човешките възможности. Но още по-важни за обикновените хора, които не са
белязани от гениалността, са два други аспекта.
Старостта безспорно благоприятства обозрението на живота (life review- Butler, 1963;
Birren и Deutchman, 1991), равносметката, преоценката на постигнатото и пропуснатото в житейския
път. Спомените изкристализират и се подреждат. В много случаи равносметката е положителна и
старият човек, на прага на смъртта, има какво да завещае на своите потомци, не само и не толкова в
материален смисъл, но преди всичко в морален смисъл - като ценности и като пример. Това носи
силен положителен заряд.
Другият аспект по който старите хора могат да превъзхождат по-младите е обобщаван в
понятието старческа мъдрост. До тази степен на развитие достигат част от старите хора, но не
всички. Разбира се, предпоставка за старческа мъдрост е относителната запазеност на общото здраве,
когнитивните възможности и облика на личността. Най-важното е развитието на експертна система
от знания ориентирана към практическия живот (Baltes и Staudinger, 2000). Старческата мъдрост
всъщност представлява кристализация, сполучлив извлек, от житейския опит на стария човек.
Подкрепена от емоционалната му уравновесеност, тази експертна система познания му позволява да
даде при необходимост полезни съвети по жизнено важни въпроси - на основата на добре претеглени
съждения. Baltes, който посвети много години на изучаването на мъдростта разделя свързаните с нея
експертни знания в пет категории : фактически познания за практическия живот; процедурни знания
за практическата страна на нещата; познание за контекста на събитията в личния живот и на
историческите обществени промени; знание за относителността на житейските ценности; и знание за
неопределеността и непредсказуемата изменчивост на живота. В основата на мъдростта лежи
кристализираният, културно обусловен интелект, пречупен през опита и качествата на личността.
Кристализираният интелект израства от свързаните с културата познания и от информацията, която
личността натрупва за обкръжаващия свят и за междучовешките отношения. Благоприятстващо
личностно качество е генеративността, която възрастния човек развива и която запазва в старостта
като заинтересуваност и грижа за благото на следващите поколения.
Приносите в съвременната психогеронтология позволяват по-добре:

да се отграничат възрастовите изменения от влиянията на поколението, времето
на изследване, образованието и културната среда;

да покажат че т.н. възрастов психичен упадък е преувеличаван;

че индивидуалните различия вътре в една възрастова група могат

да са по-големи, отколкото различията между две съседни групи;

следователно старостта е психологично най-хетерогенната възраст;

старите хора се поддават добре на упражняване на функциите;

личностните изменения със стареенето са преимуществено нерезки и могат да
включват положителни тенденции;

старческата мъдрост е един възможен път на развитие със стареенето;

отделни стари хора могат да имат най-високите си творчески постижения в самия
биологично определен край на живота си;

старите хора могат да бъдат ценност за обществото и семействата.
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ГЕРИАТРИЯ: ХАРАКТЕРИСТИКИ И РОЛЯ
И.Х. ПЕТРОВ

GERIATRICS: CHARACTERISTICS AND ROLE
I.C. PETROV
Geriatrics is a ‘transversal’ medical specialty (Umberto Senin). Unlike the traditional
‘vertical’ specialties, geriatrics deals with the whole man, not only with one specific organ or system.
The methodical approach in geriatric medicine differs from the traditional medicine. The geriatric
work has its own characteristics and difficulties:

Multiple pathology arising on the ground of age alterations;

Considerable effect of the age itself on the illness;

Different structure of morbidity; an availability of disorders typical predominantly or
entirely of the late life;

Strong necessity of multiple assessment;

A multifactor approach concerning the etiology;

Diagnostic difficulties; often scanty or atypical symptoms, but with possible serious
complications;

Functional age decline with reduced reactivity and immune capacity;

A necessity of appraisal not only of the damages, but also and mainly of the preserved
capacities;

Increased risks of the (poly)pharmacotherapy;

A necessity of team work of various medical and ‘paramedical’ specialists;

An integral approach to the geriatric patient and to her/his social ambience;

Enduring social and rehabilitation work with ‘little steps’;

Attainment not only of healing but mainly of independent mode of life and dignity;

More prevention. A continuity of care.
Geriatrics has an important role in health care and also in social and family life. Professional
efforts and knowledge as well a state support are needed for its rise.
Ключови думи: гериатрия, гериатрична медицина, специфика на гериатричната работа,
място и роля на гериатрията.
Oколо 1901 год. гомемият биолог и Нoбелoв лaуреат, Илъя Мечников (Metchnikoff,
1903;1908) въвежда термина геронтология - наука за стареенетo.
В 1909 год. лекарят – дотогава педиатър – Ignatz Nasher осъзнава голямото социалномедицинско значение на остаряването на населението. Той назовава нова медицинска специалност –
гериатрия (по аналогия с педиатрията). Nasher основава първото медицинско дружество по
гериатрия и издава първото гериатрично медицинско списание (Mazzei Berti, 2005). Nasher вижда
гериатрията като клиничен клон на геронтологията. Тя принадлежи едновременно и на общата
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медицина. Гериатрията изучава патологичното стареене, т.е. етиологията, симптоматиката,
диагностиката, профилактиката, лечението и цялостното справяне със заболяванията при стария
човек. Гериатрията е „трансверзална” – по израза на Umberto Senin (2003) - медицинска специалност.
За разлика от традиционните „вертикални” специалности тя третира човека в неговата цялост, а не
само заболяванията на един орган, апарат или система. Методичният подход в гериатрията се
различава от подхода в традиционната медицина. Клиничната гериатрична работа има свои
особености и трудности:

Множествена патология върху възрастово променен терен;

Съшествен ефект на самата възраст върху заболяванията;

Различна структура на болестността, заболявания, характерни предимно или изцяло эа
напредналата възраст;

Необходимост от многомерна оценка;

Многофакторен патогенетичен подход и в много случаи отказ от етиологичния
монокаузализъм;

Специфични трудности в диагностиката: често атипична, оскъдна, нивелирана
симптоматика, но същевременно сериозни поражения;

Особености свързани с намалените в старостта реактивност и имунна защита, с
физиологичен възрастов упадък на функциите и хомеостазните механизми;

Необходима оценка не само на уврежданията но и преди всичко на запазените
функционални възможности;

Увеличени рискове от (поли)фармакотерапията;

Необходимост от екипна работа на различни медицински и „парамедицински”
специалисти;

Цялостен подход към пациента в неговата социална среда;

Търпелива социална и рехабилитационна работа с постигане на „малки стъпки”;

Основната цел е не само - и не винаги - излекуване, но главно запазване
самостоятелния начин на живот и достойнството;

Повече профилактика; континуитет на грижите.
От времето на Nasher и до днес в САЩ се говори за гериатрия, а във Великобритания
за гериатрична медицина. Съдържанието на двете названия е идентично. Основатели на
гериатричната медицина във Великобритания са Marjory Warren и Sir William Ferguson Anderson. В
1935 год. д-р Warren създава гериатричния департамент в лондонската болница в западен Middlesex и
започва упорито да преподава гериатрична медицина за лекари от практиката и за университетски
преподаватели. Към клиничния подход тя внася и концепцията за рехабилитация. От 1948 год.
нататък преподаването по гериатрична медицина се развива в Глазгоу и в цялата страна. Създава се
специалността гериатрична медицина. (Anderson, 1989). Британският модел досега се смята за найудачен: гериатричната медицина е обособена и първична медицинска специалност. Тя се придобива
след 7-годишно теоретично и практическо обучение. 7 години се изучава гериатрична медицина и в
Холандия. Аналогична медицинска специалност е въведена в Италия през 1949 год. Тя също е
първична и обособена специалност и се нарича геронтология и гериатрия (Senin, 2003).
Методологичният подход в гериатричната медицина (гериатрията) е различен от подхода в
традиционната медицина, която исторически се е изграждала върху изучаването на индивида в млада
и зряла възраст, засегнат най-често от една болест. Диагностиката е центрирана върху болестта в
един орган или апарат и медицинският акт завършва с излекуването на пациента.
Фиг. 1
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ПЕДИАТРИЯ
Всичко това не е достатъчно при гериатричния пациент, при който възможното оздравяване
от едно например остро заболяване не винаги му осигурява цялостно подобряване на състоянието и
превъзмогване на комплекса от множество съсъществуващи хронични заболявания, тясно
преплетени с измененията на самата напреднала възраст.
Към първите две точки ще прибавим, че при ненасочен клиничен преглед в поликлинични
условия, един човек над 60 години "получава" поне три диагнози, а при по-насочен преглед - шестседем диагнози. Мултипатологията в гериатрията се определя най-вече от хронични, бавно
прогресиращи заболявания, които се развиват с десетилетия и напредват успоредно на стареенето.
По-старите хора имат несравнено по-голям дял хронични болести, а при младите по-големият дял
регистрирани заболявания са остри.
Към третата точка: характерни само или предимно за напредналата възраст и старостта
здравни проблеми са: деменциите, мозъчните инсулти, паркинсонизмът, диабетът тип 2,
декубиталните рани, инконтиненцията на урината, честите падания (с множествена и комплексна
причинност), фрактурата на шийката на бедрената кост, акцидентната хипотермия, както и още
няколко десетки по-редко срещани заболявания или здравни проблеми (Besdine, 1997). Крехкостта на
стария човек (frailty) и саркопенията са чести проблеми, които ще посочим по-долу.
Здравните проблеми са значително по-тежки и по-трудни при твърде старите хора (над 80
или 85години), а относителният дял на тази подгрупа нараства с повишаването на
продължителността на живота. От една страна след 80-85 години наличните хронично-прогресиращи
заболявания са в по-напреднал стадий и по-често са декомпенсирани. От друга страна болестната
поразеност (prevalence) нараства стръмно с възрастта при ред характерни за напредналата възраст
разстройства. Изразените деменции напр. са 1.4% при хората между 65 и 69 години; 2.8% между 70 и
74 години; 5.6% между 75 и 79 години; 11.1% между 80 и 85. Над 85 годишна възраст те са вече
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23.8% (Henderson и Jorm, 2000). Друг пример са нарушенията от различно естество в двигателния
апарат. След 60 годишна възраст всеки десети човек се нуждае от странична помощ при
придвижването. След 80 години това е вече всеки трети човек (Арнаудова, 1984). След 80 години
съществено нараства и делът на старите хора с тежки увреждания в зрението и/или в слуха.
Протичането на хроничните заболявания в напреднала възраст и особено в дълбока старост
граничи с недъзи, инвалидност и загуба на самостоятелния начин на живот. За това допринасят и
преплитащите се собствено-възрастови изменения. В основни линии (при цялата уговорка за
значителни индивидуални различия) човекът в напреднала и старческа възраст е с ограничени
физиологични и биологично-адаптивни възможности; същевременно той е по-болен, с няколко
прогресиращи хронични заболявания, нередко създаващи картината на крехко здраве.
Психосоциалното развитие на личността до и в старостта, даже до смъртта, може да бъде възходящо
и да контрастира (но не винаги) на описаната нисходяща крива на биологичното развитие (Петров,
1981). И все пак биологичната инволуция, а не психосоциалните постижения, определя неумолимия
край на всяко индивидуално човешко същество. Възрастният и старият човек, като клиент на
гериатричните медицински и социални грижи, обхваща в себе си биологичните възможности,
онаследеното и придобитото, личността и психологичния облик, образованието, биографията,
културата, навиците и начина на живот, и - разбира се, увеличаващият се с годините товар на
възрастта и на прибавените заболявания (Петров, 1968 - библ.)
Една от най-изучаваните клинични категории в съвременната гериатрия е крехкостта (frailty,
frail elderly) Смята се че това е специфичен медицински синдром с биологични основи и характерна
еволюция. Клиничните прояви са свързани с взаимно отежняващи се негативен енергетичен баланс,
саркопения и намалени мускулна сила, толеранс към усилие и физическа активност (Fried, Watson,
Hazzard et al.,1998; Xue, 2011). Към frail elderly се причисляват голяма част от постъпващите в
гериатричните клиники пациенти. Всеки от тях има по няколко хронични заболявания, но нито едно
от тях не може изцяло да обясни характерната ранимост, крехкост, нестабилност в общ смисъл.
Възрастта е обикновено над 80-85 години, порочният кръг на отслабването води до повишен риск от
залежаване, институционализиране, пълна загуба на самостоятелния начин на живот и смърт. При
frail-elderly-пациентите методологията на традиционната медицина за диагностика и лечение е
недостатъчна. Необходима е методологията на гериатричната медицина с мултифакторна и
многомерна оценка (точки 5 и 6), екипен подход (точка 9), внимание не само към болестта но и
предимно към пациента и неговите цялостни проблеми (точка 10).
Фиг 2: Различия в методологията и целите на гериатричната спрямо традиционната
медицина (Umberto Senin, 2003, c. 17).
ТРАДИЦИОННА
ГЕРИАТРИЧНА
МЕДИЦИНА
МЕДИЦИНА
_____________________________________________________________________
ДИАГНОЗА
Оценка на загубите
(уврежданията)
ИНТЕРВЕНЦИЯ
Лечение та болестта

МУЛТИДИМЕНСИОННА ОЦЕНКА
на загубите но и на
запазения капацитет
ИНТЕРВЕНЦИЯ
цялостна - върху човека
и неговата среда
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ЦЕЛ
ЦЕЛ
Оздравяване
Поддържане самостоятелния начин на живот
________________________________________________________
Нуждата от преодоляване на прекалената фрагментация на специалностите, нуждата от
екипен, социален, холистичен подход се отчита от редица видни представители и на традиционните
“вертикални” медицински специалности. Но именно в гериатрията такъв подход е есенциален; без
него тя не може да реши проблемите си. Пред лицето на гериатричния пациент е необходим цялостен
или “глобален” диагностичен подход, който не свършва с точното идентифициране на отделните
заболявания, но продължава с определяне на функционалните възможности (точка 7), видяни в
съотношение с обстановката при която живее пациентът (точка 10) и с пълното осъзнаване че
търпеливото постигане на малки стъпки (“small gains”) може да доведе до най-големия успех –
запазването на самостоятелния начин на живот (точки 11, 12).
Един от заканадателите на гериатпичната медицина прицнава че специалисттите по
обща и вътрешна эмедицина
Според опита на Anderson (1989) специалистите – интернисти на практика не се занимават с
профилактиката, докато гериатрите могат да работят успешно за да редуцират смъртността след
старите хора от населението. Здравното образование на стареещите хора е съществено, както е важно
да се търсят и откриват неразпознати заболявания сред тази популация. И в трите насоки екипната
работа е изключително важна и посещаващата медицинска сестра, като и други членове на екипа
като рехабилитаторът и социалният работник могат да свършат полезна работа за подобряване на
условията в жилището и предотвратяване на инциденти. Познаването на домашните условия и
семейната среда (наличието на близки и тяхното емоционално отношение) е важно за лекаряръководител на гериатричния екип. Ако той не познава тези неща, решението за хоспитализация или
за изписване от болницата може да бъде забавено или пък ненавременно и цялостният подход към
болния да бъде опорочен.
Множествената патология при стария пациент и често атипичната симптоматика изисква
чести консултации между гериатъра и неговия екип от медицински сестри и парамедицински
специалисти, както и между гериатъра и други специалисти като хирург, гинеколог, офталмолог,
дерматолог, психиатър.
Континуитетът на грижите и цялостното справяне (comprehensive patient management) е
още едно основание за специализация на лекари по гериатрична медицина. Гериатричното клинично
отделение за кратък престой и за цялостна оценка на възрастни пациенти трябва да бъде разположено
в многопрофилна болница. Редовни срещи на медицинския и социалния екипи, още докато
пациентът е в болницата, осигуряват правилното насочване след изписването и континуитета на
грижите. Повторните хоспитализации могат и трябва да бъдат значително ограничени, като се
наблегне на посещенията на медицински сестри от екипа, специализирани за различни проблеми
включително хранене със сонда, облегчаване на болката и други. Целта на гериатричната медицина е
да се поддържат старите хора доколкото е възможно здрави и щастливи в привичната им среда, в
техните собствени жилища, - толкова дълго колкото те желаят и докогато са в състояние да останат
там. Когато са болни, лекарят да оцени общата ситуация, да постави акуратна диагноза, или по-точно
списък от диагнози, да предприеме подходящото лечение, със или без настаняване в болница, и
когато хората отново са в къщи, да проследи и подкрепя техния прогрес в общността.
Гериатрията има роля в здравеопазването и при взаимодействието на специалностите
(медицинските и немедицинските), както и в социалния живот и живота на семействата.
Изграждането на гериатричната наука, специалност и практика изисква професионализъм,
съвременни методи и познания, упорита работа и реално съдействие от държавата и обществото.
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ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА КРЪВООБРАЩЕНИЕТО В ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ
Проф. Младен Григоров
Втора МБАЛ София

Според СЗО се очаква в 2020 год. всеки четвърти европеец да е над 65 годишна възраст
и да има средно между 3 и 6 заболявания, повечето свързани с кръвообращението. У нас тези
заболявания заемат над 65% от смъртността. Проблемите на старостта могат да се очертаят в две
главни посоки: едната изцяло биологична /апоптозата/, а другата медикобиологична
/атеросклерозата/.
Тези два проблема очертават и най-често срещаните в третата възраст заболявания: сърдечна
недостатъчност /СН/, артериална хипертония /АХ/ и исхемична болест на сърцето или на големите
артериални съдове със или без съпътстваща депресия. Към основните рискови фактори, които
провокират тяхното развитие /диабет, тютюнопушене, дислипидемия/ с водещо значение е възрастта
над 75 години. Последната създава и специфична характеристика на посочените нозологични
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единици: изразено ремоделиране на сърцето и кръвоносните съдове, исхемична кардиопатия и
свързаните с това нарастване на СН от 2% при общата популация на 15% след 65 години, изолирана
систолна хипертония при АХ и много по-тежко протичане при ИБС, поради характерните
множествени засягания и на големите, и на малките коронарни съдове.
Особеностите в лечението при трите заболявания са: при АХ основно калциеви антагонисти
и диуретици, при СН рядко дигиталис и съобразяване с често срещания проблематичен триъгълник
СН-анемия-ХБН, а при ИБС възможни интервенции до 90 години.
Болестите на кръвообращението/СН, АХ, ИБС/ имат безспорно своята епидемиологична,
патофизиологична, клинична и лечебна характеристика, с което винаги трябва да се съобразяваме.

АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ГЕРОНТОЛОГИЯТА И ГЕРИАТРИЯТА В БЪЛГАРИЯ.

Проф. д-р Красимир Визев, дм

Социално-историческото развитие на човечеството се характеризира с непрекъснатото удължаване
продължителността на живота на хората. В настоящото време проблемите, свързани с увеличаване
средната продължителност на живота на населението, изучаването на процесите на остаряването, на
дълголетието, борбата с преждевременната старост, качеството на живот вземат все по-значително
място в научните изследвания в организацията и практическата дейност на обществената здравна
система.
Научните постижения, в епохата в която ние живеем, осигуряват на съвременния човек реални
възможности за по-продължителен живот. Многочислени предпоставки, обаче предоставят редица
фактори на риска за възникването и развитието на хронични дегенеративни заболявания присъщи
предимно за късната онтогенеза. Несъмнено те изменят естествения ход на процесите на стареенето и
ускоряват техния темп. От друга страна самата възраст се изявява своеобразен рисков фактор за
повишаване вероятността за патогенно въздействие върху организма.
Населението в България има модел на старо население със значителни социални, икономически,
медицински , психологически и деонтологически проблеми и последствия. Несъответствията между
физиологичната /биологична/ възраст и демографските индекси за изследване на стареенето
произтичат главно от преждевременното остаряване на населението. Пряко последствие от това са
значителните различия между максималната възраст и средната продължителност на живота при
популациите и между биологичната и календарната възраст при индивидите. Темпът за развитие на
процесите на стареене при човека се обуславя от биологическата самодетерминираност,
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опосредстван от екологическата, психологическата и социално-икономическата предопределеност.
Съществуването на голям брой теории разкрива не само значителния интерес към учението за
стареенето, неговата важност, но и непреодолимите трудности в методологично отношение към
неговото изследване и опознаване. Ето защо отбелязваме, че един от най-важните медико-социални
аспекти в късната възраст се явява изучаването на интимните механизми на процесите на стареене
при човека в норма и патология.
Прогресивната тенденция на глобалните процеси на остаряване на населението и обусловеното от
това увеличаване на хроничните неинфекциозни заболявания пряко рефлектират с изключителна
значимост в проблематиката на съвременната социално-медицинска наука. Световната научна
общественост предоставя много доказателства и автентични данни, отразяващи подходите в
профилактиката на преждевременното остаряване и социалните насоки на ефективността на
здравните грижи при възрастните и стари хора. Сложността на проблема се обуславя от
мултикаузалната й биосоциална природа. Последната катализира процесите на иницииране на
социална генеза на хронично-дегенеративната по характер полиморбидност и свързаното с това
акцелерирано остаряване, което се демонстрира с масова поразеност и висока смъртност. Не
случайно тези болни хора с дегенеративна патология ние раглеждаме, като биологичен модел на
преждевременно остаряване при човека.
Разпадащата се семейна солидарност, ограничението на социалното обкръжение и нарастваща
изолация с оттегляне в пенсия, прави старите хора крайно зависими, безпомощни и самотни. В
условията на икономическа криза това изисква ново отношение от обществените институции особено
към тази „крехка“ група от населението, грижите за която трябва да се определят от принципите на
хуманизма.
Значимостта на тематиката произтича преди всичко от дълбоките социални и здравни проблеми на
новите поколения възрастни и стари хора, които вече са със завишени специфични здравни
изисквания. Проблемът за осигуряване на високо качество на медицинска и социална помощ
предполага наличието на комплексен подход, безопасност и удовлетвореност на възрастния
потребител на здравни услуги. Това е една от най-важните концептуални задачи на здравната
политика и мениджмънт.
Изключително голямото значение на социално-медицинската обвързаност и единство, съвременни
здравни грижи и възможности за адекватно поведение и адаптиране на възрастните и стари хора към
промените не само в организма, но в семейната среда и обществото пораждат сложни за решаване
психологически и социално-икономически акценти.
Осезателни възрастови промени наблюдаваме във възрастта след 45 години. Промените в социалния
статус на хората в тази възраст, като професионална активност, промени в жизнения стереотип,
новата позиция в семейството и обществото и др., рефлектират върху здравния статус, на найуязвимата група от общата популация на населението. Тук трябва да бъдат насочени и осъществени
най-ефективните мероприятия по профилактиката на преждевременното стареене.
През последните години промените в социалната и икономическа сфера в нашата страна доведоха до
появата на нови условия и тенденции, формиращи специфични демографски процеси сред
населението. България понастоящем е сред първите страни в света с най-старо население. Този факт
по принцип се отнася за почти всички развити европейски страни. Според международните
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стандарти, застаряването на населението на дадена популация, се счита при нарастване делът на
хората над 65 годишна възраст над 12%. По данни на Националния Статистически Институт
Населението в България към декември 2016 г. наброява 7 124 817 души. Относителният дял на
жените на възраст над 65 години е 22.2 на сто, а на мъжете - 16 на сто(5). Днес България е сред петте
държави с най-застаряващо население в света с 24,2% население на възраст над 65 години.
Изпреварват ни единствено Япония (29,7%), Италия (26,4%), Германия (25,7%) и Швеция (24,7%).
Средна продължителност на живота : 74.7 години (2015г) мъже:
71.2 години , жени: 78.3 години
Остаряването на обществата има много общи характеристики при всички индустриално развити
страни. Повишеният жизнен стандарт, урбанизацията с всичките удобства на съвремието
предизвикват увеличаване средната продължителност на живота. В съображение влизат намалената
раждаемост, удължаване на средната продължителност на живота, подобрените социалномедицински услуги, мощните миграционни процеси на поколенията. У нас тези тенденции се
запазват с повишаване относителния дял на възрастните и стари хора. Неблагоприятните отражения в
динамиката на остаряване на населението са резултат и от намален фертилен контингент,
депопулационни процеси вкл. обезлюдяване в национален и регионален аспект, проблеми с
работната сила и нейното остаряване, увеличаване процента на бедност и безработица. Безспорен за
тази глобална трансформация е и фактът на подобрено качества на живот, успехите на съвременната
медицина, подобряване на социалнохигиенни форми на поведение(3), на информираността на
незаразните социално-значими заболявания(1),възприемането на по-здравословен стил на живот,
общо повишаване на жизнения стандарт, развитие ва огромна мрежа от професионални консултации
по отношение правилно хранене, движение, лична хигиена и пр.(2)
В клиничната медицина социално-гериатричните проблеми са обусловени, най-вече от социалнозначимата дегенеративна патология, често демонстрирана с изявена патология. При изучаването на
интимните механизми за формиране на полиморбидността, основна генерална роля отдаваме на
невроимунохуморалния комплекс и системите за адаптация на организма. На фона на изявени
процеси на ниво молекулярна обмяна, структура и функция, се наблюдават специфичните за
стареенето физиологични процеси по типа на атрофия и инволюция. С напредването на възрастта
клинично изявената патология най-демонстративно се изявява с ентропия, което отбелязва сложни
медико-социални и герохигиенни проблеми.
Всеки човек над 65 години става носител на две, три и повече заболявания (т.нар. полиморбидност ),
които са най-често с хроничен характер. Тези заболявания, особенно в старостта /75+/ непрекъснато
се “конкурират”, взаимно се преплитат и обуславят. С най-голяма значимост остават болестите на
органите на кръвообращението /мозъчно- и сърдечно- съдови заболявания/. Атеросклерозата с
нейните форми и усложнения придобива първостепенно значение, следвана от мозъчно- съдовата
болест, исхемична болест на сърцето, сърдечен инфаркт, аневризми, неоплазми.(2,3)
Прогресивната инволюция и атрофия, която съпътствува и характеризира старостта като особено
физиологичен феномен, представлява благоприятен терен за развитието на патологични процеси и
определя особения дискретен характер в тяхното протичане. Заболеваемостта и смъртността сред
възрастовите групи от населението представлява основен медико-социален проблем.
Заболеваемостта е био-социално явление. Във всяка определена възраст на онтогенетичното развитие
тя се обуславя предимно от социалните фактори.

49

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
«СТАРЕЕНЕ, ЗДРАВЕ, ГЕРИАТРИЧНИ ГРИЖИ»
Въпросът за изолираните, (самотни) стари хора е извънредно тежък и трудно разрешим социален, но
високо морално-деонтологичен проблем.
Демографското остаряване на населението в България /особено в селата/ налага необходимото
внимание за медицински и социални грижи. През последните години, социално-икономическите
условия на живот повлияха допълнително върху настроението и възможностите за адаптация на
старите хора към трайно променения стереотип (6).
Основна насока в усъвършенстване на клиничните проучвания при процесите на физиологично и
патологично стареене е осигуряването на оптимална здравно-социална поддръжка и грижа за
болните или зависими стари хора. За да се реализират напълно тези направления са необходими
прецизни методи за изчерпателна оценка на продължителните нужди от герохигиенни грижи. Трябва
да се определят всички състояния на инвалидизация, които ще изискват продължителни грижи,
оценка на програмите и службите относно тяхната ефективност. Изследванията трябва да дадат
убедителни доказателства за ефективността от подобни превантивни мерки. Нашите анализи и
проучвания в областта на физиологичните за възрастта норми за физически натоварвания,
периодичните проверки на здравния, дентален статус и поведенчески промени, доказаха важността
на медико-социалните грижи в този аспект. Старостта има своите определени биологични, клинични
и патофизиологични особености, които се отразяват върху проблематиката при медицинското
обслужване при старите хора -амбулаторно, консултативно, стационарно. Склонността към
усложнения и инвалидизация често обуславят забавена, продължителна реконвалесценция, като
често се налага и рехоспитализация(3).
Грижите за старите хора по принцип се осъществява от общо медицинската мрежа при установените
организационни форми на дейността на здравните заведения в нея. В икономически напреднали
страни понастоящем са изградени специализирани гериатрични болници, където настаняването на
болните се извършва съобразно
характерните особености на съответните соматични,
психосоматични заболявания и други съпътстващи състояния. Медицинската помощ на старите хора
извън стационарите, след тяхната дехоспитализация се предоставя на ерудирани специализирани
медицински сестри от националната здравна служба под ръководството на лекари и социални
работници. В тази област бихме отнесли установените най-целесъобразни форми на устройство за
възрастни и стари хора в специални домове и пансионати, с организирана амбулаторна, диспансерна
и стационарна медицинска помощ. По примера на много страни понастоящем можем да се убедиме в
целесъобразността на определените форми на организация на социална и медицинска помощ в
гериатрията. Нашите дългогодишни наблюдения и проучвания недвусмилено демонстрираха
напреднала еволюция на множествена патологията в Пансионите за възрастни и стари хора /ПВСХ/.
А грижата за всички контингенти възрастни и стари хора с техните хронични заболявания и по
правило полиморбидност, изисква най-тесен контакт и дейности от учрежденията на социално
обезпечаване и здравни грижи, квалифицирани социални работници и ерудиран медицински
персонал. Без съмнение е разбира се и факта, че съвременното здравеопазване е длъжно да разполага
с широка мрежа учреждения от разнороден тип, където може да се оказва високо квалифицирана
професионална помощ, с всички достижения на съвременно ниво на медицинско и социално
дълготрайно обслужване и помощ на стария човек за неговия достоен, заслужен последен етап от
жизнения му цикьл.
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Нуждите на възрастните хора и грижите за тях е значимо по-висока от социалните нужди на
населението от средната възраст и необходимостта от хоспитализация сред хората на 65 и повече
години е почти три пъти повече от средното търсене на населението. Тяхните консултативни
прегледи в извънболничната помощ е над 60% от общия брой на посещенията. Проблемът на
прогресиращото остаряване на населението и увеличаване на броя на хората над 75 години е с важно
значение за различните сектори на икономиката и обществото. С нарастване на възрастта се
увеличава броят и относителният дял на възрастните и стари хора от общото население на страната.
Споровете относно целесъобразността от създаване на гериатрични болници не са престанали, но се
наблюдават и отчитат положителни резултати от дейността на тези заведения. Дългогодишната
практиката и опит утвърди тяхното съществуване. Развитието на такъв тип болници също така се
оказва целесъобразно, с оглед особеностите на клиниката и динамиката на протичането на
заболяванията у възрастните хора и особено с оглед грижите за тях. Създаването на гериатрични
болници оправдава лечението на острите форми на заболявания у старите хора. В последно време се
организират и действат гериатрични амбулатории (консултации), чиято дейност обхваща лечебните
грижи, превативни мерки и решаването на някои социални въпроси по обслужването на старите хора.
Прилагайки диспансерния метод като основен в своята работа, те могат да развият
огромна
дейност в осъществяването на първична профилактика на преждевременното остаряване сред
населението. Ако искаме тяхната дейност да бъде пълна, тя трябва да се насочи към
изучаване и на средата, където възникват причините – т.е. факторите на риска за преждевременно
остаряване у хората, изучаването на заболеваемостта, проучване на жилищно- битовите, трудовите
условия, характера и качеството на храненето, психическите въздействия и реакции, особените
привички в живота, съобразяване с религиозни и битови обичаи, санитарно- хигиенните изисквания
от гледище на онзи режим, който познаваме като програма на ортобиозата.
Пред общественото здравеопазване и наука е поставен подценяван до сега проблем - да разработи
нови методи за изучаване на механизмите на физиология в късната възраст, патогенезата на
заболяванията у възрастните хора и да постави на публична преоценка отношението и поведението
за превенция на социално-значими болести и свързаните с тях усложнения и инвалидизация,
качество на живот.
Прогресивното нарастване броя на лицата достигнали 65 години, които получават по-големи по обем
и специфичност здравни и социално-хигиенни грижи от всяка друга възрастова група, прави особено
значима тази област на проучвания както за възрастните хора, така и за обществото, в което живеят.
Остаряването на населението поражда и широк кръг въпроси, свързани с намаляване на
трудоспособното население. Решаването (отчасти или тотално) на социалните, медицински и
икономически проблеми би могло да освободи трудоспособните членове на семейството и
обществото, ангажирани в обслужването и грижи за болните възрастни и стари хора. Това от своя
страна ще осигури определен икономически ефект за семейството и обществото. В такъв аспект
дейностите по превенция на хроничните заболявания е насочена към осигуряването на определени
гаранции, че програмите за социална сигурност и интеграция, околна среда и научноизследователска
дейност осъществяват оптимално взаимодействие и постигането на максимален ефект при тяхното
фунциониране.
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Ние не можем да очакваме бързи резултати от научните и практически достижения на превантивната
и социална медицина, но e съвършенно очевидно, че научните стремежи ще продължат при
неразривната им връзка, както и усъвършенстване на останалите фундаментални науки. Повечето
учени у нас и в света са дълбоко убедени и уверени, че поддържането на интензивна работа в тази
насока ще получи достатъчно научни обоснования Описаните и наблюдавани от нас основни
постулати могат да послужат като основа за управлението на съвременната социално-здравна
политика, със своята науко-практическа приложимост.
Изнесените дотук данни нямат претенциите да изчерпят всички социално-гериатрични проблеми. В
тази област съществуват още много въпроси, имащи важно значение за по-нататъшното развитие на
гериатрията и превантивната медицина, а именно:
диференциране критериите за определяне физиологичното от патологичното
остаряване и възможностите за уточняване темпа на стареенето на индивидите;
- изучаване на хроничната патология в старостта – възможности за здравна
профилактика;
- борбата с рисковите фактори и вредностите, снижаващи способността за адаптация към
новите условия на живот;
- усъвършенстване методите за иай-ранна диагностика на дегенеративните заболявания
и синдроми, ускоряващи темпа на стареенето;
- развитие на профилактичната и лечебната терапия по пътя на усъвършенстване
фармакотерапията на вече утвърдени гериатрични средства; изучаване и използване
методите за удължаване на активния период на живота;
- разработването на нови коцепции за усъвършенстване формите и организацията на
гериатрична помощ чрез използване на световния опит и др.
Ние разглеждаме само незначителна част от многочислените и сложни социално-гериатрични
въпроси, които все повече ще се срещат поради съществените демографски промени – прогресивно
увеличение броя на възрастните и старите хора, нарастване на медико-социалните им потребности,
социално-икономически и нови обществени взаимоотношения на фона на икономическа криза.
Изказваме увереност, че ще бъдат полезни за специалистите, работещи в областта на социалната
медицина, в превенцията намногофакторната генеза на преждевременното одтаряване, в областта на
социалната геронтология и гериатрична медицина. Това е едно ново достижение на превантивната
медицина и общественото здраве, което е с високозначим практико-приложен характер за подготовка
на специализиращи здравни специалисти бакалаври, магистри, както и социални специалисти,
оказващи специализирана здравна и социална помощ.
-
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УСПЕШНОТО СТАРЕЕНЕ В БЪЛГАРИЯ – РЕАЛНОСТИ,
ПРИОРИТЕТИ И ПЕРСПЕКТИВИ
Полина Балканска
Медицински университет-София, Факултет по обществено здраве,
Катедра по медицинска педагогика

SUCCESSFUL AGING IN BULGARIA – REALITIES, PRIORITIES AND
AND PROSPECTS
Polina Balkanska
Medical University of Sofia, Faculty of Public Health,
Department of Medical Education
Summary: The national health systems today are facing great challenges: the population grows
older, healthcare becomes more effective, but more expensive, the requirements of patients to the quality of
health services raise more and more.
Aging is a lifelong process. What kind of old age we shall have depends on our health behavior
in every age stage. It is a responsibility of every individual and priority of respective health policy. The size
of the future expenses for healthcare and disability depends on this whether the tendency towards longevity
adds years in good health or years in disease and dependence. The support of aging in good health means:
actions for health promotion and disease prevention during the whole cycle of human life; overcoming the
inequalities; securing of qualitative healthcare services in accordance with the needs of the aged etc.
Studies in large scale referring to the different aspects of health cares for old persons,
undertaken by a team of the Faculty of Public health in the Medical university-Sofia, reveal definite problem
spheres in this direction. On the base of a critical analysis of the summarized results are marked priority
actions and good practices to achieve successfully aging.
Keywords: aging, healthcare, problems, priorities, successfully aging
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Въведение
В световен мащаб застаряването вече достига все по-високи стойности. Естествено
темповете на застаряване на населението са различни в отделните държави и региони. В световен
мащаб за половин век броят на хората на възраст над 60 години е нарастнал повече от три пъти, за да
достигне почти 2 милиарда през 2050 г. [8]. Демографското застаряване е определено и като основен
проблем в Европейския Съюз (ЕС). Още през март 2005 г. Европейската комисия оповести основните
положения на т.нар. „Зелена книга”, озаглавена “Изправени пред демографска промяна: нова
солидарност между поколенията” [12] . В „Зелената книга” за пръв път Комисията възприема
всеобхватен подход към проблема за застаряването на европейското население. Изразени са
опасения, че Съюзът е изправен пред безпрецедентна демографска криза, която ще има силно
отражение върху обществото и неговото благосъстояние. Особено внимание се отделя на
отрицателния прираст на населението в редица страни - членки, вкл. и в България [7, 8, 12]. За
посрещане на тези предизвикателства Европейската Комисия определя три дългосрочни цели: достъп
до здравни грижи за всички, високо ниво на качество в областта на здравеопазването и осигуряване
на финансова жизнеспособност на системите за здравеопазване. Поради сложността и многопосочния
характер на проблема демографско застаряване на населението, както и поради необходимостта от
усъвършенстване на националната политика за възрастните хора в България, се налага да бъдат
преразгледани въпросите, свързани със сигурността на доходите, здравеопазването, социалната
подкрепа, образователната геронтологична подготовка на здравните и социални специалисти и
създаването на толерантна околна среда за възрастните хора, отразени и като приоритети в
Националната стратегия за демографско развитие на Република България за периода 2006–2020г.
[10].
Реалностите на демографското застаряване в национален мащаб
Демографията на България продължава да се влошава, а страната ни е на път да
попадне в групата на хиперзастаряващите общества. Това е последната, най-критична категория на
ООН, която се изготвя на база каква част от цялото население в дадена държава е на възраст над 65
години. Едно общество се смята за хиперзастаряло, когато делът на хората извън трудоспособна
възраст в него е над 21% [14]. Към края на 2016г. България е на ръба да прекрачи този праг – с 20.7%
от хората над 65-годишна възраст, показват данните на Националния статистически институт. За
сравнение, през 2010 г. съотношението е било 17.7%. Според изчисления на института до 2030 г.
делът ще се вдигне до над 30%. Лошата демографска картина е резултат от три фактора - ниска
раждаемост, емиграция и все по-застаряващо население [10].
Процесът на демографско застаряване има своите последствия във всички сфери на
живота: здравеопазване, заетост, социална закрила и т.н. С напредване на възрастта потребностите на
старите хора от медицински и социални грижи нарастват поради високата заболеваемост от
хронични и дегенеративни заболявания, загуба на физически сили, психо-социална дезадаптация,
снижена социална компетентност и нарастваща зависимост. Несъмнено, една от основните задачи за
настоящето и идващите десетилетия е да се осигурят подходящи условия и удовлетворителни нива
на грижи за постигане на пълноценна изява и добро качество на живот на възрастното население в
България.
За плюсовете и минусите на остаряването
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Старостта е уникален стадий от развитието. Както отбелязва Р. Батлър: “По време на
детството ние събираме и разширяваме своите сила и опит; по време на старостта ние изясняваме и
откриваме смисъла на това, което сме научили през годините. Израстването и адаптацията могат да
съществуват и през старостта, както през всеки друг стадий от жизнения цикъл, стига възрастните
хора да са гъвкави и реалистични, да се научат да се приспособяват към промяната и загубата, да
използват продуктивно тези години. Успешното остаряване е възможно и много хора преживяват този
последен стадий от живота позитивно” [4, стр. 124]. Впрочем, какво съдържание влагат
героспециалистите в понятието „успешно стареене”? То е въведено от R.J. Havighurst (1961), който
го определя като състояние, в което възрастният човек изпитва висока удовлетвореност от живота.
Според него, в геронтологията е полезно да се използват различни критерии за успешно стареене в
зависимост от възрастта (60,80,100 години). В общите критерии за успешно остаряване са включени:

Избягване на преждевременна смъртност;

Поддържане на функционален здравен статус;

Запазване на независимост, въпреки съществуващи заболявания;

Поддържане на социални контакти;

Съхраняване на когнитивните функции;

Психологично приспособяване към загубите, които придружават старостта;

Поддържане на положително отношение към живота и към себе си;

Постигане на възрастово-обусловената проява на интелигентност, наречена мъдрост.
Старостта може да бъде време на упадък или време за преосмисляне на жизнения път и
откриване на нови възможности за развитие [11,13]. Проблемите на старостта са значителни, но ние
трябва да осъзнаваме и положителните аспекти на дългия живот.
Психичният статус,
самочувствието и социалната активност на възрастния човек са непосредствено отражение от начина
му на живот до и по време на късната възраст.
Реалностите в българската геронтологична практика
Данните от многогодишни проучвания на екип от секция „Геронтология” към Факултета
по обществено здраве, Медицински университет - София / КЦЕГ до 2000 г./ в областта на здравните
грижи за стари хора установяват редица проблеми, многократно оповестявани в научни разработки и
предложения към отговорните институции. Не мога равнодушно да отмина факта, че не се отбелязва
необходимото развитие в тази насока. Явно у нас все още съществува недооценяване и
пренебрегване на проблемите на стареенето, въпреки неуморните опити на малкото ентусиасти,
работещи в сферата на геронтологичната наука и практика. Затова ще си позволя отново да
формулирам както основните проблеми, така и приоритетните действия по отношение организиране
и осигуряване на качествени грижи за остаряващите българи. Водещи проблемни области в
геронтологичната практика у нас са:

Недостатъчна адаптираност на здравната и социалната системи към специфичните
нужди на старите хора.

Нарастваща потребност от дългосрочни здравни и социални грижи за старите хора.
Тенденцията към преобладаване на хроничните заболявания в тези възрастови групи има огромно
влияние върху търсенето на дългосрочни грижи.

Съществен недостиг на квалифицирани грижи и обучен персонал. Обучението по
медицинска геронтология е все още несъобразено както с демографските тенденции към застаряване
на нацията ни и произтичащите от това потребности на обществото, така и със съвременните
критерии за обучение на компетентни здравни кадри, осигуряващи грижи за възрастни и стари хора.
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Съществува неотложна необходимост от разширяване на образователните възможности в тези
научни направления за всички здравни специалисти, които оказват медико-социална помощ на
възрастни хора.

Прояви на ейджизъм в областта на обществените отношения и грижите за
остаряващите хора. В областта на здравните грижи за възрастното население такива прояви се
установяват в няколко основни насоки:

Неглижиране на здравните потребности на възрастните пациенти;

Дефицит на емпатично отношение при провеждане на необходимите грижи;

Липса или недостатъчно желание за повишаване на професионалната квалификация на
медицинските специалисти в областта на гериатричната практика, което оказва негативно влияние
върху качеството на предоставяните грижи;

Отказ или отлагане на медицинска помощ за много възрастни пациенти и др.

Липса на професионална готовност за прилагане на мултидисциплинарен и
динамичен подход в грижите за стари хора. Това предполага интердисциплинно сътрудничество и
координация между отделните звена, осъществяващи този процес.

Недостиг на алтернативни и достъпни форми за подкрепа на семейните грижи за
старите хора [1,3,5]. Експертите прогнозират, че в бъдеще ще се задълбочава несъответствието
между търсене и предлагане на гериатрични услуги. Тенденцията е към снижаване на
институционализма и стимулиране на алтернативни форми за предоставяне на грижи в амбулаторни
и домашни условия за старите хора. Промените в здравната политика могат да играят главна роля
едновременно като редуктор и стимулатор на търсенето на грижи. Всички структурни промени в
здравните грижи за стари хора изискват и съответното реорганизиране на финансиращите механизми
в здравеопазването.
Колкото повече се инвестира в здравеопазването и социалната подкрепа,
толкова по-голяма е възможността за увеличаване на активната възраст на населението. [1,2,3,4]
Приоритети в постигането на успешно остаряване
Новото общественото здравеопазване се фокусира върху поведението на хората в
тяхната настояща среда и условията на живот, които влияят върху поведението. Освен класическите
методи за профилактика на болести, то е насочено към насърчаване на промоцията на здраве и
постигане на дълъг живот в добро здраве. Налагат се неотложни промени в политиката и практиката
на държавните и обществените сектори, за да се създадат подходящи условия за развитие, за здравно
и социално благополучие на възрастните българи. Подкрепата на остаряването в добро здраве
означава едновременно поддържане на здравето през целия живот с цел предпазване от здравословни
проблеми и недъзи още от ранна възраст, както и преодоляване на неравенствата, породени от
социални, икономически и свързани с околната среда фактори. [2,3]. „Успешното стареене трябва
да стане глобален приоритет” [13]
Приоритети на здравеопазването в грижите за остаряващите българи

Създаване на Републикански Геронтологичен Център, който да осъществява
промотивна, методична, консултативна, профилактична, диагностична, научно-изследователска и др.
дейност в областта на стареенето и грижите за възрастното население. България, която спада към
страните с много старо население/ с тенденция към хипер старо/, е една от малкото европейски
държави без Научен институт по проблемите на стареенето, без Геронтологичен консултативен
център, в който да се предлага специализирана здравна, социална и психологична помощ за
остарелите граждани на страната.

Организиране на превантивно ориентирана система за здравна и психо-социална
гериатрична помощ.
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Осъществяване на мултидисциплинарно сътрудничество в подкрепа на здравословния
начин на живот и остаряване, както и в грижите за възрастните българи.

Осигуряване на съвременна, съизмерима с европейските стандарти образователна
подготовка на професионалисти, предоставящи качествено здравно обслужване на възрастното
население. Наложително е разкриването на катедри по геронтология и гериатрия към Медицинските
университети и Факултетите по обществено здраве, които да организират и провеждат компетентно
както необходимото студентско и следдипломно обучение, така и научни изследвания в областта на
стареенето. Въпреки, че в студентското и следдипломното обучение на здравни специалисти в
България са включени учебни часове по геронтология и гериатрия, те не съответстват на
образователните потребности на медицинските специалисти, работещи с възрастни пациенти. Според
проф. Питър Колман от Университета в Саутхемптън, Великобритания, през последните години има
ясна тенденция геронтологията и гериатрията все повече да се сливат с общата медицина. В България
обучението по геронтология, гериатрия и геропсихология е все още неадекватно на потребностите.

Създаване и оптимизиране на разнообразни форми за подкрепа на домашните грижи,
на семейните членове, които се грижат за болен стар човек.

Стимулиране участието на доброволци в гериатричните центрове и др.

Повишаване на информираността на българите чрез активно участие на медии,
училище, научна общност, правителствени и неправителствени организации за преодоляване на
негативните ефекти от ейджизма към възрастните хора и остаряващата работна сила [2, 6].
Перспективите
Влиянието, което ще окаже демографското застаряване, ще се почувства най-силно, ако
политиците не проявят достатъчно предвидливост и далновидност и не осъществят реформата, чиито
основни идеи и принципи вече са очертани. Здравните услуги трябва да бъдат адаптирани към
демографските промени с фокус към обучението на повече гериатрични специалисти и изграждането
на места за осигуряване на продължителни грижи [5]. Времето, в което живеем, определя приоритетно
значение на развитието на геронтологията, гериатрията и геронтопсихологията като науки и практики,
като един от съществените фактори за подобряване качеството на живот на нарастващия дял на
остаряващите хора.
Основните подходи към осъществяването на успешно стареене включват:
1.
Промоция на здравето във всички етапи от живота. Поради това е необходимо да се
провеждат образователни и обществени програми, които по различни начини да бъдат адресирани
към изграждането на подходящо здравословно поведение.
2.
Успешно функциониране на здравните и социални служби за подкрепа на старите
хора и подпомагане на тяхното съществуване в обичайната им среда.
3.
Политики за избягване на риска от бедност и социално изключване.
4.
Разработване и прилагане на мултидисциплинарни програми
в областта на
стареенето и старостта, насочени към:

Утвърждаване на позитивен образ на остаряващия човек и насърчаване на
солидарността между поколенията;
- постигането на здравословно стареене;
- социални връзки и пенсиониране;
- семейно консултиране, подкрепа на семейните грижи;
- обучение през целия живот ;
- скрининг, превенция и терапия на възрастни в риск : самота и депресия; деменции;
терминално болни и др.
 Поощряване участието на доброволци в грижите за възрастни и стари хора;
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 Създаване на достъпна социална среда, поддържане на социалната компетентност и
преодоляване на социалната изолация (5,6).
5.
Постигане на по-добро разбиране за старостта и толерантност към старите хора.
Разбирането и оказването на подходяща подкрепа на възрастните хора едва ли биха се
променили съществено без промяна в редица нагласи и негативни стереотипи на обществото и
отделните индивиди към старостта и стареещия човек. По подразбиране е ясно, че ни очаква много
работа в посока съжителстване / в широкия смисъл на думата / на всички нива със застаряващи хора.
Затова си струва ние, българите, да се замислим за нагласите си към старите хора. Независимо от
негативния отзвук на икономическата криза върху тези нагласи и отношения между поколенията,
трябва да се положат усилия на всички нива - правителствени мерки за спешна адаптация на
политиката за подобряване живота на възрастните българи и персонална промяна на мисленето у
всеки човек. Обект на конкретна работа трябва да бъде цялото социално пространство, което обитава
възрастният човек, семейството, близките, обществото като цяло.
Заключение
Успешното остаряване е възможно и много хора преживяват и ще преживяват този
последен стадий от живота ползотворно. То е процес на пълноценна адаптация към свързани с
възрастта промени и е резултат от целия житейски път на индивида. Независимо от натрупаните
години човек може пълноценно да изживее този етап от живота си, ако още в предходните житейски
стадии се е погрижил за укрепване на своето психофизическо състояние и дух. Благополучното
стареене е възможност, която може да бъде превърната в устойчива реалност за българското
население чрез осъществяване на широк набор от политики и участие на специалисти от различни
области, свързани с общата стратегическа цел на Европейската комисия за постигане на нова
солидарност между поколенията и Националната ни програма за активно стареене, които изискват
дългосрочен интердисциплинарен подход. Обединените ни усилия биха могли да осигурят
постигането на достоен и удовлетворяващ живот за българското население.
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ДОКЛАДИ ОТ СЕКЦИОННИ ЗАСЕДАНИЯ

СТАРЕЕНЕ И ДЕПРЕСИЯ. ИЗСЛЕДВАНИЯ СРЕД БЪЛГАРСКО И
РУМЪНСКО СЕЛСКО НАСЕЛЕНИЕ
И.Х. ПЕТРОВ и П.Г. КОЛМАН
Резюме
Депресиите и деменциите са сред най-честите психично-здравни проблеми при
стареенето и в старостта. Късните депресии са преобладаващо „малки” или гранични
депресии. Самото стареене наподобява депресията с някои свои (естествени) характеристики:
забавянето на реакциите и на поведението, интровертирането на интересите и стила на живот,
склонността към несигурност, предпазливост и ригидност, известен спад в радостта от живота
с фамилиаризиране на мисълта за смъртта. Не само честотата на „малките” депресии, но и
честотата на осъществените самоубийства, нарастват с възрастта, особено при самотни стари
мъже (Петров, 1983 - библ).
Обширно изследване върху представителна група селско население от 707 лица над
70 годишна възраст, жители на 46 шопски села около София, разкри в 22.2% леки или изразени
депресии. При 16-годишното надлъжно проследяване още 22.5% развиха депресивни или
тревожни разстройства, а трима завършиха със суицид (Petrov, 2002, 2009).
През 2007 Coleman, Сarare, Petrov и колеги осъществиха изследване в две от същите
български села, и намериха с HAD-D скалата, необичайно висока честота на депресии - от
порядъка на 45-50% при лицата над 60 години. Тази висока честота бе потвърдена в същите
две села, при надлъжно проследзяване, с разширен набор от депресивни скали, и през 2008 год.
Резултатите бяха анализирани от Petrov и Coleman (2011) като бяха съпоставени с установена
влошена самооценка на старите български селски жители. Успоредно проучване в сходно
румънско село намери че депресивността е значително по-висока сред българските, в
сравнение с румънските възрастни селяни (Coleman, Carare, Petrov и колеги, 2011).
Изследванията продължават.
Ключови думи: стареене, депресия, самооценка, психично здраве

AGEING AND DEPRESSION. STUDIES ON RURAL POPULATIONS IN BULGARIA
AND ROMANIA

60

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
«СТАРЕЕНЕ, ЗДРАВЕ, ГЕРИАТРИЧНИ ГРИЖИ»
I.C. PETROV and P.G. COLEMAN
Abstract
Depressions and dementias are among the commonest mental health problems in older age.
The depressions with late onset are predominantly “minor”. Natural ageing itself resembles
depression with some (natural) characteristics: the retardation of reactions and behaviour, the trends
towards introversion of interests and mode of life, and towards incertitude, cautiousness and rigidity,
some drop of the joy feeling, and familiarization with thoughts of death. Not only the incidence of
minor depressions but also the realized suicides increase with advancing age, especially among lonely
older men (Petrov, 1983).
A comprehensive study on a representative sample of 707 persons aged 70 and over from 46
Shopp villages near Sofia revealed 22.2% depressions (predominantly minor, but some pervasive).
During a 16-years follow-up, additional 22.5% developed depressive or anxiety disorders and three
men committed suicide. (Petrov, 2002, 2009).
In 2007 Coleman, Carare, Petrov and collеagues carried out a study in two of the same
Bulgarian villages and found, using the HAD-D Scale, unexpectedly high prevalence of depression –
45-50% in the age 60+. The same rate was verified one year later in 2008 using also additional
depressive scales. These results were compared with data we found about a worsened self-evaluation
of the older Bulgarian rural people (Petrov and Coleman, 2011). On another hand Coleman, Carare,
Petrov and colleagues (2011) found that prevalence of depression was considerably higher among
Bulgarian than among Romanian older people.

Увод. Стареенето е „универсален опит” , доколкото в наше време почти всеки човек има
шанса да достигне напреднала възраст. В тази възраст са чести депресията и соматичните
заболявания, които могат да се развиват независимо от естественото стареене. Но също така, трите
набелязяни кръга явления могат да се съчетават, застъпват и отежняват.
Терминът депресия се употрeбява с различно значение в няколко научни области. В
психологията депресия означава най-вече преобладаването на негативни емоции. В психиатрията,
това е заболяване, често с цикличен или с продължителен ход, което наред с изместването на
емоционалността към тъга, безрадостност и безнадежност, включва и характерни соматични
и вегетативни признаци.
Наред с деменциите, депресивните заболявания, са най-честият психично-здравен
проблем при остаряването и в старостта. Данните за честотатат им варират, но в цялост,
депресивните разстройства се срещат (prevalence) при 10-15% от общото население над 65-годишна
възраст. Късните депресии са преобладаващо „малки депресии” или дистимии, докато „големите
депресии” не са по-чести в старостта отколкото в по-ранните възрастови периоди. Големи или тежки
депресии са налице при 3-4% от хората над 65-годишна възраст. От друга страна, броят и
честотата на самоубийствата стръмно нарастват с възрастта – най-много при мъжете над
65 години. Една част от тях вероятно са свързани с реални житейски трудности (самотните мъже), а
друга част настъпват като изход от големи депресии (Петров, 1983 – библ.).
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Стареене и депресия: феноменологично сходство или етиопатогенетични връзки?
Сходствата между стареенето и депресията са изучавани в една предишна публикация на автора
по този въпрос (Петров, 1983). Естественото стареене наподобява депресивния синдром с някои
основни и естествени психологични характеристики на стареещия човек, които са установени при
многобройни напречни и единични лонгитудинални експериментални междувъзрастови изследвания.
Това са забавянето на реакциите и на поведението, намаляването на виталността и на
спонтанната активност, спадането на подтиците, интровертирането на личността и стила
на живот, склонността към несигурност, предпазливост и ригидност в поведението,
стесняването на интересите и дейностите, тяхното пренасочване от външния към вътрешния
мир, ограничаването на контактите и възприеменето на пасивен стили на поведение, а също така
известен спад в радостта от живота и фамилиаризиране на мисълта за смъртта (особености добре
изпъкващи и в нашите изследвания върху стари хора от селското население (Петров, 1976, 2002,
2011).
.
Витално-депресивната симптоматика има своя аналог при естественото стареене. Повечето
стари хора имат промени в съня, апетита, както и телесни оплаквания, които феноменологично могат
да наподобят депресията. Така например, продължителността на съня намалява с остаряването, той
се накъсва и е по-малко дълбок. Намаляването на виталността, на спонтанната активност и на
подтиците са естествени възрастови изменения, които се наблюдават в хода на стареенето при човека
и при животните. При човека, който е не само биологично, но и социално същество, дейностите и
свързаните с тях интереси също се променят с възрастта. Изискващите физическо и психично
напрежение дейности (шофирането, спортът, състезателната нагласа в спортен и в социалнопрофесионален смисъл) намаляват, също както и дейностите свързани с общуване. Добиват превес
индивидуалните занимания и тихите дейности в кръга на дома: градинарство и други. Следователно с
възрастта интересите и дейностите се интровертират и същевременно губят сила, размах и
борбеност. Тraeldal (1971) изчислява, че ориентацията към личността спрямо ориентацията към
външната среда е в съотношение 1:8 (между 18 и 29 години), 1:4 (между 30 и 49 тодини), 1:2 (50-69)
и вече 1:1 (над 70-годишна възраст), т.е. с остаряването интроверсната нагласа нараства 8 пъти.
Намаляващата спонтанна активност и поривност, както и забавянето на реакциите са до
голяма степен първично-възрастови изменения. Те трябва да се свържат с биологичната инволуция,
затихването на метаболизма и намалената жизнена дейност на редица системи в организма,
включително възрастовата атрофия и намаляващата неврофизиологична лабилност на централномозъчните структури. По-сложна е генезата на промените в личността на стареещия човек.. Според
част от експерименталните психологични данни склонността към ригидност и свързаните с нея
предпазливост и несигурност се дължат преди всичко на възрастовия упадък в познавателните
функции и психомоториката. Според други схващания те се обуславят отчасти и от неблагоприятни
социално-психогенни въздействия на човешкото обкръжение: стереотипното подценяване и
отхвърляне на старите хора от обществото. Интровертирането и възприемането на пасивно
поведение от повечето стари хора са предимно израз на пъвичните възрастови изменения във
виталността, но също могат да бъдат съобусловени от въздействията на обкръжението в казания вече
смисъл.
Намалената виталност, съответно неврофизиологична лабилност, намалените
адаптивни възможности, свързаните с това несигурност и тревожна настройка у стария човек
допринасят за възрастовата промяна в ценностната насоченост със съсредоточаването й върху
жизнено важните теми, с актуализирането на семейната, здравната и паупертичната
тематика в ценностните ориентации, както и с актуализирането на миналото.
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При изследване на селското население (1976) ние намерихме че основната ценностна
ориентация на старите хора е съсредоточена върху няколко теми: грижата за собственото здраве,
за семейството в тесен кръг и за материалната осигуреност. Съдържанието на ценностните
представи изразява увеличената в старостта зависимост от непосредното житейско обкръжение и от
помощта на най-близките с амбивалентното преживяване на неудовлетвореност от недостатъчниге
грижи и внимание, загрижеността за запазване на постигнатото в сферата на семейството и в сферата
на материалната осигуреност. Според нас така очертаната основна ценностна нагласа на старите хора
спомага за разбирането на основните насоки на налудобразуване (хипохондрични и паупертични
налудности, идеи за застрашеност на здравето и на благополучието на семейството, малкомощабни
делнични параноидни идеи), както и основната насока на емоционална промяна при психозите в
инволуцията и сениума (тревожната оцветеност на депресивния афект) (Петров, 1976).
Наследственост, соматично здраве, психо-социални фактори. Изследванията сочат че
наследствените фактори имат по-малко значение при късните депресии (болестен риск 9%) в
сравнение с депресиите започващи в по-ранни периоди на живота (16%) (Мendlewicz, 1982). При
възникването на късните депресии факторите на общото здраве и психо-социалните фактори
имат много по-голяма роля. С тези две групи причинни или отключващи фактори могат да се
свържат ¾ от късно настъпващите депресии (Roth, 1964 и Post,1978). При изследването ни на
селското население над 70-годишна възраст (N=707) 31,0% от лицата с депресивна симптоматика
и само 12,7% от недепресивните стари хора имаха сериозни соматични заболявания със значителни
функционални нарушения във фаза на декомпенсация (p< .01) Същевременно 61.6% от старите хора
с депресия имаха значителни нарушения в зрението срещу 37.3% от лицата без депресия (p< .01).
При успоредно изследаване съдържанието на депресивните преживявания и на самооценката 56.9%
от депресивните лица сами свързваха потиснатото настроение с лошо здраве, а 15.5% със
"самата старост". Сред лицата без депресия неудовлетвореност от състоянието на здравето бе
споделена от значително по-малко (p< .001) стари хора (Петров, 1979, Petrov, 1980). Негативните
социални психостресови фактори (включително загуби) са чести и дори са типични за
старостта. Те могат да предизвикат депресия, още повече че капацитетът на по-стария човек за
справяне е намален. Влошаването на здравето, на физическите и психични възможности за
дейност, самостоятелен живот и самообслужване, загубата на близки или изоставянето от тях,
стеснената житейска перспектива и приближаването на смъртта са потенциални депресогенни
събития. Натрупването им с напредването на възрастта може да измести регистъра на
преживяванията към депресивност, а променената социална роля след пенсионирането и честото
подценяване на старите хора от по-младите може да го измести
към малостойност.
Неблагоприятните в старостта психосоциални фактори се пречупват през призмата на личностните и
биографични особености и могат да добият силна индивидуална значимост; опитът на геронтолога
сочи, обаче, че далеч не всички стари хора с отежнена житейска ситуация развиват депресия.
Количествените измерения на корелациите между неблагоприятните житейски събития в старостта и
възникването на депресия са скромни. От много наблюдения е известно, че женените хора живеят
по-дълго от овдовелите или разведените и че рискът за самоубийство след смърт на брачния
партньор е най-голям в първата година след овдовяването. Важното е, че в старостта има
продължителни, с години, психостресови ситуации най-често при съчетаването на няколко
фактора: напр. овдовяването води до намаляване на дохода и на социалните контакти, към които
често се прибавя и влошеното здраве. При изследване съдържанието на самооценката (СО) и
съдържанието на депресивните преживявания при извадката селски жители над 70 годишна възраст
намерихме че лицата с депресия имаха значимо по-често мисли за семейни неблагополучия (p<
.001), за влошено здраве (p< .001) и за намалени възмoжности за труд (p< .001). Нещо повече,
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болните с депресия от извадката бяха обективно в по-лошо здравно състояние (вижте по-горе),
със значимо повече семейни неблагополучия (p< .001) и с по-лоши възможности за труд и за
самообслужване (p< .001). Например, 93.6% от хората с депресия бяха овдовели или имаха починали
деца и при 80.7% тези загуби бяха настъпили в тригодишен период предшестващ изследването
(Петров, 1979; Petrov, 1981).
По-нататъшни изследвания върху българското селско население, с успоредно изследване
в едно румънско село.. Цитираното изследване върху представителна група от 707 лица над 70
годишна възраст, жители на 46 български села, разкри в напречен срез към 1971 год. 22.2%
депресии, мнозинството от които бяха „малки” депресии.. При 16-годишното надлъжно проследяване
(до 1987) още 22.5% развиха депресивни или тревожни разстройства, а трима мъже завършиха със
суицид (Petrov, 2002, 2009).
През 2007 Coleman, Carare, Petrov, Saygal, Yap и Kendrick осъществихме изследване в две от
същите български села (проследявани през 1970-те години),
както и в едно сходно по характеристика румънско село. Посредством HAD-D скалата
(Zigmond и Snaith, 1983) намерихме необичайно висока честота на депресии в двете български
села - от порядъка на 45-50% при лицата над 60 години. Същевременно честотата на депресии в
румънското село бе значимо по-ниска. Това различие ни подтикна да повторим изследването в
българските села след една година (follow up), като използваме и допълнителни скали за
депресивност. През 2008 год. при едни и същи 58 лица ние приложихме, наред с HAD-D още
Самооценъчната скала на Zung (1965), Гериатричната депресивна скала на Yesavage, Brink, Terrence,
Rose и Adey (1983) и Теста за самооценка на личността и социалната й свързаност – СОЛСТ (Петров,
1976, 1997). Високата честота на депресии бе потвърдена в двете български села и през 2008
год. Сравнявайки 55 лица над 70 години (38 жени и 17 мъже) проследени 2007-2008, установихме
съвпадение (конкордантност) на нивата на депресивност при четирите използвани
инструмента. През 2008 год. 35 от сравняваните 55 лица или 63.6% имаха белези на депресия с 8 и
повече точки по HAD-D скалата, а 25 лица или 45.5% бяха с белези на умерена или тежка депресия
с11 и повече точки. По скалата на Zung, 38 лица (69%) имаха белези на депресия с над 50 точки и 23
лица или 41.8% показаха 60 и повече точки, съответстващи на умерена или изразена депресия. По
Гериатричната депресивна скала на Yesavage, 32 лица (59.3%) бяха с „вероятна депресия” с 5 и
повече точки, а 16 лица (29.6%) имат „твърде вероятна депресия” с 10 и повече точки.
Самооценка и депресия. Като приложихме в изследването от 2008 пълния набор от 15 скали
ние потвърдихме диагностичната стойност на СОЛСТ при депресия. 24 от 55 сравнени лица или
43.6% са избрали при скалата за щастие позиции под средата на отвесната черта. Отчитайки сумата
от позиции под средата - при всички скали на теста, ние намерихме 22 лица (40%), които имат ниски
позиции при 6 и повече скали. Следователно установените със СОЛСТ през 2008 стойности
указващи депресия са твърде близки до тези установени с трите депресивни скали, особено с
HAD-D и Zung. За да изучим по-добре съотношенията между депресия и ниска самооценка, ние
сравнихме две подгрупи от 55-те възрастни лица проследени до 2008 год: (А) 15 лица със стойности в
норма по трите депресивни скали и (Б) 10 лица с признаци на умерена и/или изразена депресия по
трите скали (HAD-D над 11; GDS над 10; Zung над 60).

4 жени от (А) бяха вдовици, но всички живееха с някое от децата и/или внуците си.
Нито една не живееше сама. В група (Б) от 8 от 10 бяха вдовици/вдовци и 4 от тях живееха сами;

9 от (А) имаха позитивна самооценка (СО) за щастие (над средата на отвесната черта).
Позиция в средата бяха избрали 6 лица от (А) и само едно от (Б).
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Ниска СО за щастие, с позиция под средата, имаха 9 лица от (Б) и нито едно от (А).

Нито едно лице от (А), но 9 лица от (Б) са избрали ниски позиции (под средата) при 6 и
повече от скалите на теста.
По отношение на мотивите за неудовлетвореност, съответно ниска самооценка:

8 от 10 лица в групата (Б) споделят влошено здраве – спрямо 6 от 15 в групата (А);

6 от 10 в група (Б) споделят финансови трудности спрямо 5 от 15 в група (А).;

5 от 10 в група (Б) споделят проблеми в семейството, включително смърт на близък
човек спрямо 3 от 15 в група (А).Три жени споделят че се чувстват самотни и всички са от група (Б);

4 от 10 в група (Б) се чувстват физически твърде слаби срещу 1 от 15 в група (А);

4 от 10 в група (Б) спонтанно се оплакват от влошена памет срещу 1 от 15 в (А).
Позиции при самооценката в двете села, при изследванито 2008, сравнени с позициите в
самооценката през 1972 год. в същите села. През 1972 год. повече от половината възрастни хора от
двете села имаха позитивна СО за щастие. Средна позиция бяха избрали 27.2%. Определено
негативна СО за щастие с позиции под средата имаха 26.3%. Съвсем друга е картината при
изследването 2008 год. Сред 55 лица с възраст над 70 години, 14 или 31.8% имат позитивна, 25.0%
средна и 19 лица или 43.1% са с ниска СО за щастие. Ярки са различията при скалата за здраве. В
1972 год. 89 лица или 39.0% имаха позитивна СО, 28.1% средна и 32.9% предимно негативна СО за
здраве. През 2008 год. само 44 от 55 лица имат положителна СО за здраве (9.1%), 31.8% са избрали
средата, а мнозиинството (30 лица или 68.22%) са посочили позииции под средата на линията. Тези
резки различия биха могли да отразяват социални и културни различия между двата исторически
периода, в които са проведени изследванията. През 2008 год. възрастните хора живеещи в селата
около София са имали несъмнено по-високо образование включително по-висока здравна
информираност, отколкото това е било възможно през 1972 год. Остава отворен въпрос: дали резките
различия в самооценката 1972-2008 не отразяват и едно по-песимистично виждане на хората за
живота във времето на (пост)прехода. Съдържателният анализ за водещите мотиви на лична
неудовлетвореност споделени вербално при самооценката за щастие показа също различия. На
въпроса какво не достига, какво липсва, за да сте по-щастлив(а) 50% от старите хора посочваха
здравни проблеми (в 1972 год. 22.4%), а 43.2% посочваха финансови затруднения (28.9% в 1972 год.).
В цялост, двете последователни изследвания в 2007 и 2008 при възрастни хора
в две български села установиха необичайно висока честота на депресии, честота значително
по-висока от намерената депресивност при сходно румънско селско население. По-високата честота в
българските села бе потвърдена от три Скали за депресия, допълнени от Тест за самооценка.
Стойностите за умерено изразени и изразени депресии, установени с четирите инструмента са високо
конкордантни. Те са около 40%.
Резултатите показват тесни отношения между депресивността и самооценката.
Наличието на депресия може да повлиява самооценката и избраните позиции при СО. На свой ред,
водещите личностни мотиви за неудовлетвореност при СО могат да помогнат за по-доброто
разбиране на психосоциалните извори за депресивност
Използваният тест за самооценка е твърде чувствителен към симптоми на депресия. В
същото време той има проективни качества и дава информация за личността и за мотивите за
неудовлетвореност. Водещите 0мотиви за неудовлетвореност, съответно за ниска СО, според
резултатите от изследването 2008 год.са влошено здраве и финансови затруднения, докато в 1972
год. те са били: влошено здраве, финансови проблеми и проблеми в семейството. Те са сред
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потенциалните психотравмиращи фактори, които се пречупват през призмата на променената
самооценка и оформят важен механизъм на психогенезата на депресивността у стареещия и
стария човек
В този смисъл ние можем да си припомним твърденията на Martin Roth и на Felix Post че 85%
от късните депресии могат да бъдат разглеждани като преобладаващо психогенни и/или
соматогенни.
Честотата на депресиите сред българските възрастни селяни изглежда е по-висока в
2008, а самооценката на тези хора е по-ниска отколкото е била 1972 год. Социалните и икономически
трудности в България след 1990 могат да са допринесли за нарастване на депресивността и за
морална криза. В същото време важни протективни фактори като религията са били дълго време
пренебрегвани. И не само религията.
Остава открит въпросът - при нарастналият брой депресивни възрастни хора в
началото на 21 век - за истинско депресивно заболяване ли става дума или при част от тях се касае за
песимистична самооценка и оценка на действителността? Изследванията по въпроса ще продължат.
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ПРОБЛЕМИ ОТ ПСИХОЛОГИЧЕН И МЕДИКО-СОЦИАЛЕН
ХАРАКТЕР НА ХОРАТА ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ В ХОСПИС „ СЛЪНЧЕВ
ДОМ ”
Десислава Дончева, Полина Балканска
Факултет по обществено здраве, Медицински университет – София

PROBLEMS OF PSYCHOLOGICAL AND MEDICAL - SOCIAL NATURE
OF THIRD AGE PERSONS IN HOSPICE SLANTCHEV DOM (SUNNY HOME)
Dessislava Dontcheva, Polina Balkanska
Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
Abstract: Bulgaria is among the first countries worldwide in terms of intensity of population aging.
The body aging is related to gradually increase of functional, morphological, metabolism and regulatory
disorders. The third age people problems may not be easily bypassed, because the advanced and old age
population ат с лека ръка, защото в световен prevails worldwide. With age, the medical assistance and
social support needs of elder people grow. This is related to the higher morbidity, the loss of body power, the
alienation and the lack of active communication. Having a real look, this is a group where the better part of
people have serious health and social problems. With regard to specify the psychological - social problems
of 60 respondents, accommodated for treatment in hospice Slantchev dom (Sunny Home) - М EOOD, we
conducted a social study. Their precisely defined needs of medical and psychological - social needs provide
basis for optimization of the patient care.
Keywords: aging, morbidity, psychosocial problems, hospice, old age.
Въведение
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Без съмнение, едно от предизвикателствата които поставя застаряването на населението
пред здравеопазването и социалните грижи пред настоящето и идващите десетилетия е нарастващата
необходимост от предоставяне на комплексни здравни грижи за хората в късна възраст [2]. Старостта
е закономерен и неизбежно настъпващ заключителен възрастов процес, а стареенето на населението е
израз на повишаването дела на възрастните и стари хора при съответно намаляване дела на младите
хора. Този световен процес постепенно обхваща все повече страни, включително и България. Това
нарастване на относителния дял на възрастните и стари хора заставя обществото да обърне внимание
на основните проблеми при тях. Активното стареене е процес на оптимизиране на физическите,
социалните и умствени възможности при запазване на добро здраве, безопасност и активен начин на
живот, с цел подобряване качеството на живота при възрастните и стари хора. То цели активно
участие в обществения, социален и икономически живот с оглед самореализацията им. Стареенето е
естествен, биологично обусловен процес, но също така процесът на стареене е повлиян от редица
фактори със социални и психологични характеристики. Съществува и факторът индивидуалност,
който определя не само продължителността на живота, но и нещо много важно - качеството на живот
и начина по който се остарява.
Възрастовите промени в психичните процеси и в целия организъм намират пряко
отражение във възникването, протичането и завършека на психичните разстройства.
Редица психотравми могат да се определят като “специфични” за остаряващия човек,
като :

пенсионирането

овдовяването,

стесняването на социалния кръг,

раздялата или отдалечаването на децата, недостатъчната грижа и зачитане от тяхна
страна ,

влошаването на общото здраве и на възможностите за самообслужване и автономност,

настаняването в старчески дом,

съзнаването на неминуемо приближаващата се смърт,

проявите на ейджизъм в обществото, и т.н.
Старите хора са в значителен риск от развитие на психични разстройства, тъй като
остаряването в съвременното общество се превръща във все по-трудна задача. Мобилността на
населението, промените в семейната структура, които означават за много стари хора физическа
отдалеченост и изживяване на чувство за самотa, високата заболеваемост от хронични и
дегенеративни заболявания, функционалните ограничения, когнитивните промени, психосоциалната
дезадаптация, снижената социална компетентност и нарастващата зависимост се превръщат в
източници на псиxична болест.
Цел, задачи, материал и методи
Пациентите, настанени за лечение в хоспис „Слънчев дом” - М ЕООД, включени в
проучването, са 60 души. С оглед конкретизиране на психоемоционалните и социалните им
проблеми проведохме социологично проучване. Уточнените им потребности от медицинска и
психосоциална помощ са база за оптимизиране на грижите за пациентите. Респондентите
разпределихме в три възрастови групи.
Таблица 1.Разпределение на болните по пол и възраст
Пол/въ
зраст

40 – 50г.

50 70г.

70 –
90г.

Общо
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Мъже

2

3

22

27

Жени

1

4

28

33

Общо

3

7

50

60

30
25
20
Мъже
15

Жени

10

5
0
40 - 50 г.

50 - 70 г.

70 - 90 г.

Фиг. № 1 Разпределение на наблюдавания контингент по възраст
Психологичен и поведенчески статус на респондентите в хоспис „ Слънчев дом”
Установените при геронтопсихологични изследвания психологични, когнитивни,
психомоторни и поведенчески промени в процеса на стареене се отбелязват отчетливо при
пациентите в хоспис "Слънчев дом". Набелязва се постепенно снижаване на умствената и физическа
работоспособност. Нараства уморяемостта, спада психичната активност и продуктивност,
вниманието е по - неустойчиво и със стеснен обем; спадат паметовите способности. Има промяна в
начина на мислене; ригидност в поведението; засилва се вниманието и предпазливостта до степен на
страхливост и дистанциране. Тази ригидност поражда инертност, трудност за създаване на нови
житейски навици и дори догматизъм в поведението [3,5,6]. Това поражда недоразумения, огорчения
и проблеми в общуването. Особен интерес представлява намалената способност на възрастния човек
да се приспособява към новите условия на жизнената среда и социалната обстановка. Адаптацията
към средата е свързана с редица социални и психологични фактори: икономически и финансови
затруднения, социална изолация, промени в семейната среда и жилищната обстановка, заболявания,
и други.
При проследяване на психоемоционално състояние на пациентите в хоспис "Слънчев
дом" се оказва, че деменцията, депресията и тревожността са водещи. За високото ниво на депресията
допринасят както соматичните нарушения, така и затрудненията в семейното и професионалното
функциониране. Много често болните имат симптоматика от страна на автономната нервна система
като тахикардия, артериална хипертония, тремор на ръцете, гадене или спешна нужда за уриниране,
които допълнително увеличават тяхната тревожност, напрежение и проблеми с концентрация на
вниманието. Симптомите могат да прогресират до паническо разстройство. Поради страха, че губят
самоконтрол (чувство за неадекватност) и отклоненията могат да бъдат оценени негативно от
околните (да предизвикат смях или подигравки), пациентите започват да избягват социалните
контакти, както и често развиват депресия. Изявата на заболяването най-често се предшества от
стресови, дестабилизиращи фактори или неблагоприятни социални събития.
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При проследяване на тяхното психоемоционално състояние се оказва, че деменцията,
депресията и тревожността присъстват в клиничната картина при близо 2/3 от респондентите. За
високото ниво на депресията допринасят както соматичните нарушения, така и промените и
затрудненията в семейното и професионалното функциониране. Много често болните имат
тахикардия, артериална хипертония, тремор на ръцете, гадене или спешна нужда за уриниране, които
допълнително увеличават тяхната тревожност, напрежение и проблеми с концентрация на
вниманието. Симптомите могат да прогресират до паническо разстройство. Поради страха, че губят
самоконтрол (чувство за неадекватност) и очакването, че могат да бъдат оценени негативно от
околните (да предизвикат смях или подигравки), пациентите започват да избягват социалните
контакти. Изявата на заболяването най-често се предшества от стресови, дестабилизиращи фактори
или неблагоприятни социални събития.
Адаптацията към промени в социалната среда е свързана с редица медикосоциални и
психологични фактори [1,4]. Сред факторите, които ограничават успешната адаптация на
респондентите към условията в хосписа, са и проявите на редица заболявания, като :
Деменцията е най – често срещана сред пациентите в хоспис „ Слънчев дом “. Тя е едно от
най – мъчителните и трагични „ дехуманизиращи “ заболявания в напреднала и старческа възраст.
Депресията при възрастни и стари хора е значим фактор за заболеваемостта и смъртността.
Падания- много от хоспитализациите на възрастните и стари хора са по повод падания и
свързани с тях усложнения. Рискови фактори са нарушението в походката и равновесието, външната
среда.
Инконтиненция - инконтиненцията на урина е често страдание сред възрастните и стари хора
– над 50%. Най-честите причини за инконтиненция на урина са : делир, деменция, инфекции, прием
на медикаменти, увеличаващи диурезата, ендокринни заболявания, неподвижност или ограничена
подвижност. Съдържа повишен риск за развитие на декубитуси при залежали се болни.
Нарушения в съня - с възрастта намалява нуждата от сън. Възрастните и стари хора имат поголеми проблеми и затруднения със заспиването, по-чести са и проблемите с поддържането на съня.
Намалява ефикасността на съня –по-дълго време възрастните и стари хора са в състояние на лек сън
и по-лесно се събуждат, което обуславя чувството за смутен, неспокоен, нарушен и непълноценен
сън.
Увреден слух Загубата на слуха ограничава ежедневната активност на възрастните и стари
хора,т.к.пречи на телефонните разговори,слушането на радио и социалните взаимоотношения.
Загубата на слуха може да предизвика параноя при старите хора, които чуват неясно звуците и
погрешно приемат, че разговорът е за тях, което поражда чувство на негодувание, враждебност,
омраза, неприязън.
Декубитуси Честотата на декубитусите нараства с увеличаване на възрастта на болните при
ограничена подвижност с влошени чувствителност и възприемане на болката от натиск, с
интоксикация на урина и фекалии.
Дехидратацията е сред най-честите проблеми при старите хора. Повишава риска от
инфекции на пикочните пътища, на кожата и дихателната система. Дължи се на смущения в
концентрационната способност на бъбреците, прием на лаксативи и диуретици, понижен прием на
течности.
Прилагани мерки за подпомагане на психо-социалната адаптация на възрастните хора
в хоспис „Слънчев дом”
Медицинският персонал в хосписа проявява емпатия, доброжелателност и разбиране към
състоянието и индивидуалните потребности на пациентите. Сутрин събираме повечето пациенти,
които включваме в групи за УХГ /утринна хигиенна гимнастика/, общоразвиващи упражнения,
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упражнения за релаксация, песни, танци, забави и всичко зависимост от интересите на нашите
пациенти. Четем подходяща литература, решаваме кръстословици, осъществяваме занимателни
програми сред природата, посещения на манастири и театри, съобразени с възможностите им.
В тази насока основните задачи, които мултидисциплинарният екип на хосписа се
стреми да реализира, са насочени към:

Мотивиране на болния за активно участие в терапевтичния процес;

Общо физическо укрепване на организма;

Стимулиране на индивидуалните адаптативни възможности.
Прилаганите мерки за подпомагане на психо-социалната адаптация на пациентите в
хоспис „Слънчев дом” са в пряка зависимост от поддържането на социалните умения на
респондентите. Те са насочени към поддържане на социалната компетентност на болните
посредством :

намаляване на негативните моменти, водене на разговори; усъвършенстване на
вербална и невербална комуникация ;

засилване на позитивните тенденции, приемане на живота с реалните възможности;

подобряване на междуличностната комуникация;

пренасочване на нагласите към нови социални роли и активности;

приемане на промените и новото място в обществото.
Процесът е динамичен и продължителен, адаптацията е комплексен феномен, който
съдържа значителен брой отношения, активности, умения. Този процес в напреднала възраст има
своите особености. Те се определят от специфичните за тази възраст социални, психологически и
поведенчески проблеми и характеристики.
Заключение
Едно от предизвикателствата, които поставя застаряването на населението пред
здравеопазването и социалните грижи, е нарастващата необходимост от предоставяне на комплексни
здравни грижи за хората в късна възраст. За противодействие на съществуващия терапевтичен
песимизъм на професионалистите и общността по отношение на психичните заболявания в късна
възраст са необходими повече информация и познания за психичното развитие в процеса на стареене
и специфичните аспекти на психиатричните състояния, които се проявяват при възрастни хора.
Реформата в здравеопазването се нуждае от прилагането на ефективен интрадисциплинен механизъм
в планирането, организирането и провеждането на здравна и социална помощ за нуждаещите се от
тях възрастни българи в съответствие с европейските критерии за съвременни гериатрични грижи.
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ПРОУЧВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ЦИГУН ВЪРХУ ФИЗИЧЕСКИТЕ
КАЧЕСТВА ПРИ ХОРА В ТРЕТА ВЪЗРАСТ
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Резюме: Съвременните постижения на медицината допринесоха за увеличаване на средната
продължителност на живота. Тази тенденция се наблюдава и в България на фона на ниска
раждаемост. За поддържане на добро здравословно състояние на този контингент е необходима
подходяща физическа активност
Цел: Настоящото изследване проучва влиянието на гимнастиката цигун върху
подобряването и поддържането на физическите качества в хората от третата възраст. Обект на
изследване са 30 респондента на средна възраст 68 години, от които 25 жени и 5 мъже разпределени в
контролна и експериментална групи.
Кинезитерапевтичната програма (КТ) включваше три последователни етапа: 1. Разучаване на
упражнения по цигун. 2.Прилагане на упражнения по цигун. 3. Проверка на нивото на физическите
качества.
Сравнителният анализ на резултатите, с помощта на t-критерия на Стюдънт, показва, че при
показателите характеризиращи двигателните възможности на горните и долните крайници, при
крайното тестиране са значими и ЕГ превъзхожда КГ по отношение на признаците за които тези
показатели носят информация..
В заключение бихме могли да препоръчаме системно прилагане на КТ програма за
подобряване на силата, равновесието и гъвкавостта при хората от третата възраст.
Ключови думи: цигун, физически качества, трета възраст
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Summary: Recent advances in medicine have helped to increase life expectancy. In Bulgaria also
seen this trend amid low birthrates. To maintain healthy contingent of this requires appropriate physical
activity
Objective: This study examines the influence of gymnastics qigong on improving and maintaining
physical properties in the elderly. The research is 30 respondent mean age 68 years, of which 25 women and
five men divided into control and experimental groups.
Kinesitherapeutic program (CT) consisted of three consecutive stages: 1. Learning of exercises s
gun. 2. The implementation of exercises qigong. 3. Check the level of physical properties.
The comparative analysis of the results using the t-Student's test showed that the indicators
characterizing the driving capabilities of the upper and lower extremities in the final testing are significant
and EV KG excels in terms of the signs of these indicators carry information ..
In conclusion, we can recommend the regular use of CT program to improve strength, balance and
flexibility in the elderly.
Keywords: qigong, physical attributes third age.
Въведение: Запазването на физическите качества е много трудна задача, защото бързо се
губят след прекратяване на активна физическа дейност и с напредване на възрастта. За съхранението
на тези качества е необходимо поддържане на системен двигателен режим съобразен със състоянието
на играещият. Китайската оздравителна гимнастика цигун е с хилядолетна история и е алтернативно
средство за преодоляване на последиците от остаряването. Чрез дългогодишни наблюдения върху
природата древните хора са доловили, че между човека и природата съществуват тесни взаимовръзки
[5]. Наблюдавайки навиците и движенията на различни животни древните хора ги забелязват,
усвояват и обмислят в стройна система [2,3,5].Упражненията са изпълнявани от много хора,
непрекъснато обогатявани, развивани и усъвършенствани Цигун може да се прилага от всички
възрасти. Чрез тази система се активират енергийните меридиани и чакри които балансират
енергията в човешкото тяло и поддържат необходимата биологична хомеостаза. [1, 2,3,4,5]
Упражненията са лесно достъпни и могат да се изпълняват от възрастни хора. За да се постигне
желаният резултат заниманията трябва да се провеждат ежедневно и системно при подходяща
обстановка. [1,4] Желателно е упражненията да се изпълняват на открито сред природата в планината
или на брега на морето.
Контингент и методика на изследване
Целта на настоящото изследване е да се проучи влиянието на гимнастиката цигун върху
подобряването и поддържането на физическите качества в хората от третата възраст.
Задачи:
1.
Да се разучат основните пози и стойки.
2.
Прилагане на позите и стойките с естествени, бавни и плавни движения без
напрежение.
3.
Отчитане и анализ на резултатите чрез тест на От за подвижност на гръбначния стълб,
тестуване на коремна и гръбна мускулатура.
Работна хипотеза
Мотивация за провеждане на настоящото научно изследване е създаването на
кинезитерапевтични алгоритми, адаптирани към хората от третата възраст за постигне и запазване
на по-голяма самостоятелност и активност в двигателните им умения до дълбока старост.
Прилагането на подходяща кинезитерапевтична програма на базата от упражнения по цигун
стимулираща регенеративните и обменни процеси при възрастни хора е с потенциал за постигане на
по-голяма и дълготрайна активност в двигателните им умения.
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Описание на методиката по етапи
Настоящото изследване е проведено в периода 2015-2017 г. в София.
Обект на изследване са 30 респондента на средна възраст 68 години, от които 25 жени и 5
мъже разпределени в контролна и експериментална групи.
I група – експериментална група (ЕГ) - 20 респондента;
II група - контролна група (КГ) –10 респондента.
Таблица 1 Характеристика на контингента по пол и възраст (в години).
Пол
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Кинезитерапевтичната програма (КТ) включваше три последователни етапа:
1.Разучаване на упражнения по цигун.
2.Прилагане на упражнения по цигун.
3.Проверка на нивото на физическите качества.
Комплексът от упражнения се изпълняваше три пъти седмично по 60 мин.
В подготвителната част на комплекса упражненията се използват за събуждане на
енергията чи. Играещите са в в разкрачен стоеж с леко сгънати колене, тялото е отпуснато, като
тежестта на тялото е равномерно разпределена върху двете стъпала. Челото и срамната кост са на
една линия, както и темето и кръстната кост, брадичката е прибрана към яремната изрезка.
Играещият пренася последователно тежестта на тялото си от крак на крак. Дозировка – 1мин.
МУ(методични указания) при изпълнение на упражнението задължително се следи за правилната
стойка и изпълнението да е ритмично с еднаква амплитуда.
В следващото упражнение ИП е същото. Играещият си представя, че енергията от земята
преминава през инската повърхност на десния крак до таза и от там по коремната стена , гърдите и
рамото. При качването на енергията се вдишва, а при спускането и към земята се издишва.
Всички упражнения се правят и в двете посоки и по девет пъти.
Трето упражнение: ИП разкрачен стоеж с леко присвити колене. Двете ръце раздалечени на
10-15см се вдигат на нивото на гърдите с леко присвити лакти отпуснати без напрежение. Бавно се
описват елипси с ръцете отляво надясно, като пръстите сочат нагоре, а дланите надолу. Те могат да
се повдигат най-високо до нивото на очите или до нивото на корема. Движенията са естествени,
бавни и плавни.
Четвърто упражнение “Разграничаване на севера и Юга“ ИП – разкрачен стоеж с ръце
встрани с длани насочени надолу. Ръцете се събират пред гърдите като дланите са обърнати една към
друга. Дланите се обръщат надолу отстрани и минават зад гърба като отново дланите са обърнати
една към друга и се събират зад гърба.
МУ: Ръцете не трябва да опират гърба.
Въздействие: регулира енергията и кръвообращението във предната и задната страна на
тялото.
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Пето упражнение „Златно петле кълве ориз“. ИП разкрачен стоеж със свободно отпуснати
ръце. Главата извършва бавен наклон назад в пълен обем (без болка), следва клюмване на главата
напред силно, но без да се предизвика болка.
Въздействие: Подобрява подвижността и кръвообращението в шиен дял на гръбначния
стълб.
Шесто упражнение: „Почукване по раменете“. ИП разкрачен стоеж. Полюлява се тялото
напред-назад, ръцете със свити юмруци продължават движението на тялото и почукват със свити
пръсти точките „дзен дзин“.
Въздействие: В тази точка се кръстосват три меридиана и въздействат върху вътрешните
органи.
Седмо упражнение: ИП разкрачен стоеж. Ръцете бавно се повдигат нагоре сякаш ще се
поставя тежест на висок рафт. Движението е съчетано с вдишване. След достигане на нивото, ръцете
бързо се спускат надолу от двете страни на тялото с издишане и приклякване.
Въздействие: Засилва се функцията на бъбреците и прочистването на енергията.
Осмо упражнение: Кръгове с кръста. ИП разкрачен стоеж с ръце поставени върху
проекцията на бъбреците, пръстите сочат надолу. Движението се започва отляво надясно и се
изпълнява основно от кръста и с малко участие на главата и краката.
Въздействие: Засилва се кръвообращението в малкия таз и лумбалната зона, подобрява се
гъвкавостта.
Девето упражнение: Разгръщане на Ин и събиране на Ян. . ИП разкрачен стоеж с изпънати
напред ръце пред гърдите с длани нагоре. Ръцете се разтварят до достигане встрани, дланите се
обръщат надолу и упражнението се повтаря.
Въздействие: Регулиране на ин и ян енергията в тялото.
Десето упражнение: Разтягане в шест посоки. ИП стоеж, ръцете са с преплетени пръсти.
Ръцете се повдигат с длани нагоре вляво -вдишва се, свалят се на гърдите с длани надолу- издишва
се. Упражнението се изпълнява в средата и вдясно по същия начин, след което играещия се навежда
надолу вляво, връща се в ИП, в средата и вдясно.
Въздействие: Профилактика и лечение на проблеми в мускулите (Таблица 2).
Таблица №2 Схема на комплекса от упражнения
Част
на КТ
Уводн
а
Основ
на

Заклю
чителна

Упражнени
я
Подготвител
ни упражнения от 1-во
до 4-то
Цигун
упражнения

Упражнения
за
дишане.
Самомасаж
върху
рефлекторните зони
на стъпалата.

До
зировка
810 мин.

40
мин.

5
мин.
5
мин.

Методични указания
Бавен темп, съчетан с
правилно
дишане.
Всяко
упражнение повтаря по 9 пъти
във всяка посока.
Точно да се спазват
указанията за всяко упражнение.
Всяко упражнение се повтаря по
9 пъти във всяка посока.
Всеки
практикуващ
работи със свое темпо в
зависимост от състоянието си.
Дозировка 5-6 пъти
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За обективизиране на функционалното състояние на респондентите по отношение на
резултатността от кинезитерапията сме използвали следните тестове: коремни преси и обща
гъвкавост на гръбначния стълб (от ИП стоеж да се пръстите на ръцете да докоснат пръстите на
краката с екстензирани колене).
Анализ на резултатите
Сравнителният анализ на вариативността на показателите при двете групи доказва, че както
ЕГ, така и КГ са относително хомогенни по отношение на двигателните възможности. На таблица 3
са показани резултатите от вариационния анализ. Стойностите на коефициента на вариация при
експерименталната група са в рамките на 9% - 10%. Ниските стойности на асиметрията, ексцесът и
коефициентът на вариация ни дават основание да допуснем, че опитните данни имат нормално
разпределение.
В началото на експерименталния период изходните стойности и на двете групи са с много
близки средни стойности 14.1 и 14,8 за коремните преси. Това е доказателство за коректност при
старта на експеримента. В резултат на приложената експериментална методика броят на
извършените коремни преси от 14,1 нараства до 32,7 за ЕГ. Резултатите на контролната група
показват слабо понижение.

Таблица №3 Статистическа обработка на данните от теста за коремни преси
К
оремни
пр
еси
X

1
изсл. ЕГ

2
изсл. ЕГ

1
изсл. КГ

2
изсл. КГ

14

32

14

12

,1
S

,7
9,

8
V
ar

,7
9

%
Ex

4
ax

,0
M

in

,0
R
,0

31
,0

14
,0

32
,0

0,5

,0

,0

-

33

20

22

0,6

1

,0

-

0,

52

13

%

0,7

1

7

-

0,

35

6

%

1,0

8,

8

-

0,

M

6

%

0,5

,6
8,

10

-

As

,8
11

8,
0

19
,0

23
,0

Изходните данни и на двете групи са еднакви при теста за гъвкавост, средната стойност е
1.6см. При този тест стойностите на коефициента на вариация показва, че при първото изследване
резултатите на ЕГ са разнородни V = 31%. След провеждане на цигун упражненията нивото на ЕГ се
променя и V = 23% . Системните занимания допринасят за подобряване и запазване на физическите
качества на групата.
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Таблица №4 Статистическа обработка на данните от теста за гъвкавост
Те
ст за
гъвкавост
X

1
изсл.
ЕГ
1
,6

S

Ex
As
Ma
,0

n

,0

-

3
,0

1,0

1
,0

1,0

4
,0

0
,3

2

-

5

0
,1

0,5

,0

3,0
R

-

0

-

3
4%

1,9

,1
2

Mi

3

-

0

0
,7

1%

0,3

,4

0

1

-

1
,6

,5

9%

1,0

1

0

3

2
изсл.
КГ

,6

,6

1%

x

2

0

Va

1
изсл.
КГ

,3

,5
r

2
изсл.
ЕГ

3,0

3
,0

4
,0

Сравнителният анализ на резултатите, с помощта на t-критерия на Стюдънт, показва, че при
показателите характеризиращи двигателните възможности на респондентите с висока гаранционна
вероятност (Р1 ≥ 95%), може да бъде отхвърлена нулевата и приета за вярна алтернативната
хипотеза. Според нея, прирастите при крайното тестиране са значими и ЕГ превъзхожда КГ по
отношение на признаците, за които тези показатели носят информация. Доказателство за това са
стойностите на t- критерия, представени на Таблици № 3, 4.
Съгласно статистическите критерии прирастът в тестовете на контролната група в
изследвания период е със значими стойности, но динамиката му е много по-малка от тази при
изследваната експериментална група. Това проличава от по-ниските стойности на коефициентите на
Стюдънт показани на Таблици № 3, 4.
Изводи:
1. Експерименталната и контролната групи са относително хомогенни по отношение на
двигателните си възможности при изходното ниво;
2. Проучени са възможностите за прилагане на упражнения по цигун адаптирани за хора от
третата възраст съобразени с възможностите на изследваните.
3. Резултатите от функционалните тестове потвърждават ефективно подобрение на
физическото състояние на респондентите.
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4. Получените резултати показват, че системното прилагане на комплекса подобрява и
запазва физическата активност на практикуващите.
Заключение:
Системното прилагане на комплекса от упражнения допринася за запазване и
подобряване на физическите качества и дава възможност на хората от третата възраст да
запазят своята физическа активност по-дълго време, което е предпоставка за оптимизиране на
техния живот.
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БИОЛОГИЧНА ВЪЗРАСТ И НАДБЪБРЕЧНО-КОРОВА ФУНКЦИЯ ПРИ
ЧОВЕКА
Красимир Визев, Рачо Рибаров, Мая Визева
Резюме:Авторите разглеждат 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 authors examines the problem of biological age as a measure of aging
organizma.Tya 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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Определянето на функционалното състояние на организма и собствено на неговите
функционални системи, на метаболизма на тъканите е свързано и с представите ни за определянето
на т.н. биологична възраст. Последната може да даде най-обективна оценка за възрастовото развитие
и състояние на човека и евентуално да прогнозира продължителността на живота. При отчитането на
висока разлика между морфологичната /календарната/ възраст и биологичната /функционална/
възраст проявите на преждевременното остаряване са по-големи.
В еволюцията на животинския свят все повече и повече се усъвършенстват взаимовръзките
/взаимозависимостта/, управлението и координацията на жизнените процеси у човека. Общите
механизми на регулация са изявени най-вече чрез нервната система, медиаторите и жлезите с
вътрешна секреция, обединени в комплекса невро-хуморална регулация. Чрез тях се осъществява
най-висшата форма на адаптация, към променящата се среда. Това се постига именно чрез
неврохуморалната регулация в организма на различни нива - субклетъчно, клетъчно, на нивото на
тъканите, органите и на нивото на целия организъм. Това са така наречените механизми на
хомеостаза.
Неравномерните промени в регулацията и адекватната адаптация на организма,
определят запазването на хомеостазата на стaреещия организъм, в условията на понижена
надеждност.
С напредването на възрастта в резултат на мозаичните промени в регулацията,
продължително време може да бъде поддържана хомеостазата. Както изтъкнахме вече, надеждността
на системите за регулация се снижава с напредването на възрастта, в резултат на което настъпва срив
на адаптационните възможности на организма.
Определянето на функционалното състояние на организма и собствено на неговите
функционални системи, на метаболизма на тъканите е свързано с определянето на т. нар. Биологична
възраст! Последната може да представи обективна оценка за възрастовото развитие и състояние на
човека и евентуално да прогнозира продължителността на живота. В онтогенезата, особено в нейните
късни етапи в механизма на формирането на защитните реакции на организма, голямо значение има
физиологичната система хипоталамус-хипофиза-надбъбрек, в която жизнено важна роля играе
надбъбречната кора. При нейното внимателно изучаване в онтогенетичен аспект се изясняват
възрастовите особености на реакциите на организма при постоянно изменящи се жизнени ситуации.
Видовата принадлежност на човешкия живот в хода на неговата история се е изменила, като
определените адаптивни механизми са се свързали в генетичен аспект. Чрез системата хипоталамусхипофиза-надбъбречна кора се осъществяват висшите адаптивните реакции на организма и
активирането на съответните генетични локуси. Ние изтъкваме особено значимата роля на хормоните
в регулацията на генетичния апарат на клетките и съответния биологичен отговор! / Визев Кр 2001/
Дълбоките промени в дейността на жлезите с вътрешна секреция с напредването на
възрастта и тяхното влияние върху целия организъм не следва да приемаме, че имат първично,
определящо значение в механизмите на стареенето. Те следва да се разглеждат като част от една
обща верига на важна невро-хуморална регулация. Регулаторният ефект зависи, както от
инкреторната функция на жлезата, така и от чувствителността на тъканите. Намалената реакционна
способност на организма в старостта е адекватна на нарушените метаболитни процеси в клетките,
имащи отношение към ендокриниума /Dolecek R., 1998, Фролькис, В.В.,1997, Визев Кр.,1998, Shok.
N.W.,1972/. Много са факторите (социални и природна среда, ортобиоза), които поставят своя
отпечатък върху характера и темпа на стареене на човека. Ето защо все още нямаме утвърдени
единни възрастови норми. И сега във всяка възрастова група могат да се отделят много индивиди,
дори по няколко популации, които по темп и характер на измененията в обмяната и функциите,
отразяват нееднаквите качествени промени на стареенето и старостта. Тези качествени отличия на
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процеса стареене
имат
най-важно значение при
определянето на биологичната
/функционалната/възраст на човека. Тя е свързана с понятието за физиологичното и патологично
стареене. Определя от съвкупността на значими показатели на здравето (метаболитни,
функционални, структурни, психологически) и показва общото състояние на организма, в сравнение
със съответстващи показатели на хора от същата възраст. Сравнителната оценка следва да се направи
за определена епоха, етническа група, народност, съобразявайки се с географските, здравните и
икономическите условия на съществуване на индивидите. В късните етапи на онтогенезата,
определянето на биологичната възраст е много труден и много сложен проблем, който изисква
изключителна компетентност от диференцирани специалисти, като е най-проблемно да се различи
нормата от патологията. За характеристиката на “нормата” на старите хора, освен физиометричните и
някои други тестове, съвършено необходими са и обменните и функционални проби, както и
извършването на динамични, лонгитудинални изследвания.
Огромната значимост на проблема на биологичната възраст ярко се откроява при
представянето както на количествената, така и на качествената характеристика на стареенето – един
обективен подход към прогнозирането на продължителността на живота, към изявата на бъдещата
патология на конкретния човек. В това отношение нашите проучвания показаха, че надбъбречнокоровата функция е обективен маркер при определянето на биологичната възраст на човека – на
индивидуално и популационно ниво / Визев Кр 1998/
Осезателни възрастови промени наблюдаваме във възрастта след 45 години. Настъпват
интензивни изменения в централните механизми на регулация на ендокринните жлези -системата
хипоталамус-хипофиза-надбъбрек-полови жлези. Тези изменения са водещи в невроендокринните
взаимоотношения, обуславящи редица състояния (климакс), и заболявания (остеопороза). Дълбоките
изменения в хуморалната регулация са адаптивен механизъм към новите условия. Промените в
социалния статус на хората в тази възраст, като професионална активност, промени в жизнения
стереотип, новата позиция в семейството и обществото и др., рефлектират върху здравния статус, и
тази възраст, като че ли е най-уязвимата. Може би тук трябва да бъдат насочени и осъществени найефективните мероприятия по профилактиката на преждевременното стареене.
Биологичната възраст е мярка за стареене на организма, за неговото здраве и предстоящата
продължителност на живота. Биологичната възраст е интегрална оценка на жизнеспособността на
организма, която може да се изрази като продължителност на предстоящия живот и като маркер за
ретроспективна характеристика на човека, на изминатата част от неговия жизнен цикъл.
Биологичната възраст следователно се явява средство за нозологична диагностика. Нейното
определяне е изключително важно за характеристиката на темпа на стареене, както и за разработване
на система от профилактични мероприятия и здравна политика.
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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.
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АКТУАЛНИ ЗДРАВНИ ПРОБЛЕМИ НА БОЛНИ СЪС ЗАХАРЕН
ДИАБЕТ ТИП 2 И КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ
Доц.Мая Визева, Д-р Рачо Рибаров,
Проф. Д-р Красимир Визев
Факултет по Обществено Здраве , Медицински Университет , София

С напредване на възрастта се установява широкото развитие на ендемията от
дегенеративни болести и илюстрират «еволюция» в разпределението на тези т.н. болести на
цивилизацията. Те доказват изключително голямото значение на социално-медицинската
обвързаност и единство,както и възможностите за адекватно поведение и адаптиране на тази
категория от хора с трайни увреждания към промените не само в организма , но в семейната и
обществена среда. Фактите убедително насочват вниманието на учените и обществото към важните
проблеми на социално-здравното и икономическо състояние на големия брой възрастни хора
страдащи от захарен диабет и колоректален рак. Известно е, че съчетанието на тези болестти е в
незавидното челно место в света по медицинска и социална значимост (СЗО).. Захарният диабет при
възрастните и стари хора се съчетава обикновено в комбинация с други заболявания, свързани със
стареенето (атеросклероза, рак, дегенеративни заболявания на мускулно-скелетната система, сенилна
деменция), който определя необходимостта от разработване на цялостна здравна и социална подход
към лечението на пациенти в тази категория
В условията на националната реформа в
здравеопазването, търсенето най-добрия модел на организация на медицинско и социално
обслужване на такива болни хора е с безспорно значение на подобряването на специализирани
видове медицинска помощ и оптимална социална
Изявата и разпространението на Захарният диабет нараства с удължаване средната
продължителност на живота на населението и с индустриалзацията на съвременния свят. С
увеличаване популациите от възрастни и стари хора се предполага и многократно увеличение и на
случаите с колоректален карцином
Все по-голям проблем в развитите страни представляват комбинацията захарен зиабет и
прояви на колоректален карцином.
Значимото и постоянно разрастващо се разпространение на колоректалния рак сред
популацията на глобално и национално ниво е предизвикателство към медицинската наука и
здравеопазване. Спецификата в разпространението на тази полиморбидност показва увеличение на
случаите , особено след 40-годишна възраст със значително нарастване на броя им след 50-те години.
Разпространението е почти 5 пъти по-високо при лицата на възраст 60 – 79 години. Съвременни
епидемиологични проучвания показват, че разпространението на диабет тип 2 придобива мащабите
на епидемия на глобално ниво. Тази констатация се потвърждава и от последните данни на
Световната Здравна Организация за 2012 година, че над 346,000,000 от населението на земята страда
от диабет.
Научните проучванията в нашата страна посочват сериозността на проблема, придобиващ
застрашаващи размери с постоянно нарастване на темповете на разпространение на тази социално
значима проблематика Освен изясняване на рисковите фактори , механизмите на патогенеза и
подходите за лечение е наложително внедряване на нови схеми на медицинско обслужване,
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включващо социални , психоемоционални и финансови аспекти, както и необходимостта от
повишаване на здравната информиранност на пациентите с колоректален рак и захарен диабет.,
осигуряващ здравни грижи на пациента. Това поставя редица предизвикателства, както пред
отделния пациент и неговите близки, така и за екипа от медицински и социални специалисти.
Постигането на ефективен клиничен мениджмънт изисква не само познаване на съвременните
научни достижения и анализ на световните тенденции, но и организационни ангажименти между
различни по профил професионалисти и институции, обединени от идеята за комплексно решаване
на здравните проблеми на засегнатите лица, с оглед недопускане влошаване на свързаното със
здравето качество на живот.
. В структурата на заболеваемостта (3) и смъртността на национално ниво захарен диабет тип
2 заема едно от водещите първи места, както с прояви на комплицирана патология при съчетание с
колоректален рак, така и с придлужаващи есложнения от микро-и макроангиопатен тип- миокарден
инфаркт, мозъчен инсулт, слепота, ампутации, хронична бъбречна недостатъчност, водещи до трайна
инвалидизация. При такива болни хора отговора към стресови ситуации е намалена, а за възрастния
организъм е необходимо достатъчно време за възстановяване на хомеостазата, физиологичното
състояние. Изучаването механизмите на регулация на всични нива- клетъчно, тъканно, на ниво
системи- ендокринна и нервна системи, регулиращи обмяната и функцията на целия организъм,
показват важно значение за възрастовите промени на чувствителността на специализираните клетки
на организма към слаби изменения на биохимичния състав на кръвта , в случая -кръвната захар ,
слаби отклонения на кръвното налягане или промяна в телесната температура(5).
С увеличаване продължителостта на живота в медицинската практика все повече навлиза
концепцията за утвърждаване качеството на живот както на пациентите, така и на здравите хора –
т.е. за добавяне не само на години към живота, но и на живот към годините. Това особено се отнася
за хора с хрочнично-дегенеративни заболявания. Концепцията за качеството на живот включва
различни аспекти на физицеското и психичното здраве и на социалните функции и възприемането на
перспективите за бъдещето от страна на пациента. Усещането за болест, особено за дегенеративно
заболяване, налагащо доживотно лечение, зависи до голяма степен от ценностната система на
индивида, възприетите от него/нея норми на поведение и морал, личностните особености и
възможностите за адаптиране към средата. В такъв смисъл качеството на живот се свързва не само с
ключовите измерения – доходи, образование и достъп до материални ресурси, - но и с
удовлетвореността , нивото на предлаганите здравни услуги и социални отношения.
Чрез радикални промени в начина на живот и свеждането до минимум на рисковите фактори
като тютюнопушене, консумацията на мазни и различни богати на холестерол храни, прекомерната
употреба на сол, захар, алкохол, воденето на заседнал начин на живот може да се постигне
намаляване на леталитета сред населението. Именно поради това концепцията на националната
експертна здравна политика е насочена към пропагандирането на здравословен начин на живот.
Дейностите по превенция на дегенеративните заболявания е насочена към осигуряването на
определени гаранции, като програмите за социална сигурност и интеграция, околна среда и
научноизследователска дейност трябва да осъществяват оптимално взаимодействие и максимална
ефективност при тяхното фунциониране. Превенцията и контрола на дегенеративните заболявания са
сред изключително полезните държавни механизми на защита на населението, които от своя страна
изискват ясна позиция и разумна политическа воля.
В условията на националната реформа в здравеопазването е уместно да се намери
най-добрия модел на организация на медицинско и социално обслужване с безспорното значение на
подобряването на специализирани видове медицинска помощ, които са най-скъпата част от здравната
система.
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ЗА „ТАЙНАТА“ НА ДЪЛГОЛЕТИЕТО. ЗАКОН И ФОРМУЛА ЗА
СТАРЕЕНЕТО. ПАРАДОКСА НА БЛИЗНАЦИТЕ. ЗАЩО ЛЯВАТА И ДЯСНАТА
ПОЛОВИНИ НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО СА РАЗЛИЧНО РАЗВИТИ И СТАРЕЯТ
РАЗЛИЧНО? ЗАЩО КОСТЕНУРКАТА ЖИВЕЕ ДЪЛГО? ЗА ЕДНО
НЕОЧАКВАНО, СТРАННО И ПРОСТО РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА СЪС
СТАРЕЕНЕТО.
Генади Григоров
Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н.Пушкаров“
Резюме
Известен и безспорен факт е, че столетниците живеят сто и повече години без да страдат от тежки
заболявания. Така да се каже те са намерили края на всички болести. Защо столетниците живеят
дълго? Оказва се, че ключът за разгадаване на тайната за дълголетието се крие в друг известен и
безспорен факт, а именно, че лявата и дясната ръка са различно развити.
Човешкото тяло е изградено от две огледално симетрични по форма и асиметрични по тегло, обем
и развитие половини (близнаци) лява и дясна. Причината за тяхното различно асиметрично развитие
е работата им с различна мускулна сила. Работата с различна сила и различното развитие водят до
различно асиметрично стареене на двете половини на тялото. Налице е парадокса на близнаците.
Опита доказва, че по-бавно старее тази половина на тялото, която работи с по-голяма сила и
мощност.
Стареенето на вътрешните органи е функция на стареенето на мускулите.
Костенурката живее дълго защото черупката я принуждава да се движи бавно и да развие
максимална сила и мощност по време на движение. Ако няма черупка костенурката няма да живее
дълго.
Ключови думи: Закон и формула за стареенето, парадокса на близнаците, огледално симетрични,
асиметрично развитие.
The „secret“ of longevity. Law and formula of aging. The Twin Paradox. Why are the left and the
right half of the human body are developed to a different degree and grow old in a different manner?
Why does the turtle live long? An unexpected, strange and simple solution of the problem of aging.

Genadi Grigorov
Institute of soil science, agrotechnologies and plant protection „Nikola Pushkarov“
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Abstract
It is a well known and indisputable fact that centenarians live a hundred years or more without
suffering from serious diseases. That is to say they have reached the end of all diseases. Why do
centenarians live long? It turns out that the key to revealing the secret of longevity lies in another wellknown and indisputable fact, namely that the left and right hands are developed to a different degree.
The human body is made up of two mirror-symmetrical by shape and asymmetrical by weight,
volume and development halves – left and right. The reason for their different asymmetrical development is
their working with different muscle strength. Working with a different strength and different development
lead to different asymmetrical aging of the two halves of the body. This is the so called “Twin Paradox”.
Experience proves that the half of the body that works with more strength and power is aging more slowly.
The aging of internal organs is a function of the aging of muscles.
The turtle lives long because the shell makes it move more slowly thus increasing its strength and power to a
maximum degree while moving. If it had no shell, the turtle would not live long.
Keywords: law and formula of aging, twin paradox, mirror-symmetrical, asymmetrical development.

Най-важното за един човек е да бъде физически и духовно здрав, силен и мощен. Но за
съжаление има много болни хора, деца млади и стари, това от една страна. От друга страна за радост
има хора столетниците, които живеят сто и повече години без да боледуват от сериозни хронични
заболявания. Така да се каже те са намерили края на всички болести. Защо столетниците живеят
дълго? Може ли да се направи така, че всички хора да живеят повече от сто години без да боледуват?
Защо лявата и дясната ръка са различно развити? Защо при едни хора инсулта засяга лявата мозъчна
половина и имаме парализа на мускулите на дясната половина на тялото? При други хора обратното
инсулта засяга дясната мозъчна половина и имаме парализа на лявата част на тялото. Защо
костенурката живее дълго? Тези въпроси възникнаха в главата ми през 1988 година когато инсулт
засегна лявата ми мозъчна половина и центъра на речта затова имам проблеми с говора.
Съществуват повече от триста теории, които се опитват да обяснят процеса на стареенето, но
за съжаление нито една не решава проблема окончателно. Означава ли това, че стареенето е тайна и
свръх сложен процес? Отговорът на този въпрос е ”не” , защото животът на столетниците протича
пред очите на всички и очевидно те не притежават тайни или скрити знания касаещи стареенето.
Следователно може да се предположи, че стареенето е прост процес достъпен за всички. И
действително това предположение се оказва вярно.
Със своя опит доктор Петер Шнор дава отговор на всички поставени до сега въпроси и по
този начин решава окончателно проблема със стареенето.

Описание на опита на доктор Петер Шнор:
„Въртиш педалите и живееш по-дълго”
“Интензивното каране на велосипед, когато се придвижвате до офиса, може да ви дари с пет
години допълнителен живот, установи датско проучване, оповестено на конференцията на
Европейското кардиологично дружество в Париж и цитирано от в. „Дейли мейл“.Изследването на д-р
Петер Шнор от университетската болница в Копенхаген обхваща 5000 души в добро здравословно
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състояние, които карат велосипед всеки ден. Колоездачите, които се движат със средно натоварване,
могат да удължат живота си с 2, 9 години. При дамите очакванията са за 3, 9 години допълнителен
живот при интензивно въртене на педалите и 2, 2 години при средни скорости. „Благотворното
въздействие върху сърцето идва не от дължината на пробега, а от степента на натоварването.“ казва
д-р Петер Шнор. Бързите колоездачи, които използват велосипеда над един час дневно, имат найдобри шансове да избегнат преждевременната смърт преди всички останали, като изключим пътните
инциденти. Д-р Шнор изследва здравните показатели на колоездачи от град Копенхаген на възраст от
21 до 90 години. В този град една трета от идващите на работа работници от покрайнините използват
велосипед. От изследването става ясно, че при 82% от случаите бързите велосипедисти избягват риск
от инфаркт при 30-минутни всекидневни тренировки. При по-леките натоварвания и при по-дългите
преходи подобен риск спада на 75%. Това е поредното интересно проучване, представено на
Парижкия форум на Европейското кардиологично дружество. Предишни други доклади изтъкват, че
смехът, шоколадът и не особеното робуване на работното място действат добре на сърдечносъдовата
система.
БТА. Лидия Георгиева
Човешкото тяло е изградено от две огледално симетрични по форма и асиметрични по тегло,
обем и развитие половини (близнаци) лява и дясна. Причината за тяхното различно асиметрично
развитие е известна и това е работата им с различна мускулна сила. От опита на доктор Петер Шнор
следва, че работата с различна сила и различно развитие водят до различно асиметрично стареене на
двете половини на тялото. Налице е парадокса на близнаците. Опита му доказва, че по-бавно старее
тази половина на тялото, която работи с по-голяма сила и мощност.
Стареенето на вътрешните органи е функция на работата и стареенето на мускулите.
Ние знаем, че максималната доказана календарна продължителност на живот на човека е до
сто и двадесет години и при отделните хора е различна. Знаем, че човешкото тяло старее съгласно
известният закон за работа и почивка, като трябва да има баланс между времето за работа и времето
за почивка. Приема се за норма в денонощието човек 8 часа да работи, 8 часа да почива и 8 часа да
спи.
Обобщавайки казаното до тук, дефиницията на закона за работа – почивка и стареене на
физическото тяло на човек (ЗРПСФТЧ) гласи така:
Времето – календарно реално, през което ще живее физическото тяло на човек, е равно на
времето календарно теоретически, максимално възможно, през което физическото тяло работи,
умножено по коефициент за мощност, плюс времето календарно теоретически, максимално
възможно, през което човек почива, умножено по коефициент за възстановяване, т.е. формулата за
стареене приема следния вид:
Вкржфтч = Вктмвфтчр X Км + Вктмвфтчп X Кв
Където:
Вкржфтч е времето календарно реално, през което ще живее физическото тяло на човек;
Вктмвфтчр – времето календарно теоретично, максимално възможно, през което физическото тяло
на човек работи;
Вктмвфтчп – времето календарно теоретично, максимално възможно, през което физическото тяло
на човек почива;
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Кв – коефициент за възстановяване;
Км – коефициент за мощност,
или съкратено
Вкр = Вктмвр X Км + Вктмвп X Кв .

За да илюстрираме закона за стареенето, ще направим следния мислен експеримент.
Дадени са трима спортисти-клонинги, 20-годишни, високи 170 см и с тегло по 70 кг. Това тегло е
оптимално (вж. следващата глава) и до края на живота си те тренират на специален велоергометър
двуразово общо 9, 6 часа на денонощие или това е равно на 40% от 24 часа; и почиват, спят и се
възстановяват 14,4 часа, което е равно на 60% от 24 часа. Енергийният баланс е неутрален и
клонингите запазват теглото си.
Задачите, които изпълняват, са следните:
При клонинг № 1 и лявата, и дясната половини на тялото работят със 100% от мощността, т.е. с
максимална мощност. Под максимална мощност ще разбираме въртене на педалите с максимална
скорост при анаеробни условия до отказ на мускулите да се съкращават. При този начин на работа в
кръвта на трениращия се натрупва въглероден диоксид (СО2), и ако той не спре за почивка, ще
припадне.
След кратка почивка и възстановяване клонингът продължава да работи с максимална мощност.
Работа с мощност над максималната не е препоръчителна, защото ще доведе до преумора, травми и
контузии. При втория клонинг лявата и дясната половини на тялото работят в синхрон с 40% от
максималната мощност. При третия клонинг двете половини на тялото работят в асинхрон, като
дясната половина работи с 20% от мощността, а лявата – с 60% от максималната мощност.
С помощта на формулата за стареенето може да се изчисли каква ще бъде продължителността
на живот на трите клонинга. Приемаме, че генетично заложената максимална продължителност на
живот и при тримата е 100 години. До двадесетата си година те стареят еднакво. Като извадим 20
години от 100 години на тримата, остават максимално още по 80 години живот. При 40% от 80
години = 32 години те трябва да работят, а при 60% от 80 години = 48 години те трябва да почиват и
спят. При първия клонинг коефициентът за мощност Км = 1, тъй като той работи със 100% от
мощността. При клонинг № 2 Км = 0,4, тъй като той работи с 40% от максималната мощност. При
клонинг № 3 имаме Км на дясната половина от тялото 0,2, тъй като тялото работи с 20% от
максималната мощност и Км = 0, 6 за лявата половина на тялото, защото тя работи с 60% от
максималната мощност. Коефициентът за възстановяване Кв и при тримата е 1. Заместваме във
формулата за стареене и получаваме за първия клонинг:
Вкрж1 = Вктмвр X Км + Вктмвп X Кв
Вкрж1 = 32X1 + 48X1 + 20
Вкрж1 = 32 + 48 + 20
Вкрж1 = 80 + 20
Вкрж1 = 100 години ще живее клонинг № 1.
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При клонинг № 2 имаме
Вкрж2 = 32X0,4 + 48X1 + 20
Вкрж2 = 12,8 + 48 + 20
Вкрж2 = 60,8 + 20
Вкрж2 = 80,8 години ще живее клонинг № 2.
При клонинг № 3 имаме за дясната половина на тялото
Вкрж3д = Вктмвр X Км + Вктмвп X Кв
Вкрж3д = 32X0,2 + 48X1 + 20
Вкрж3д = 6,4 + 48 + 20
Вкрж3д = 54,4 + 20
Вкрж3д = 74,4 години ще живее дясната половина на тялото при клонинг № 3.
За лявата половина на тялото при клонинг № 3
Вкрж3л = 32X0,6 + 48X1 + 20
Вкрж3л = 19,2 + 48 + 20
Вкрж3л = 67,2 + 20
Вкрж3л = 87,2 години ще живее лявата половина на тялото при клонинг № 3.

За оптималното тегло на човека и за относителната сила
Човешкото тяло притежава способността да увеличава и намалява теглото си. Опита показва,
че при свръх тегло и при минимално тегло продължителността на живота намалява. Кое е
оптималното тегло при което имаме максимална продължителност на живот? Оптималното тегло е
това тегло при което относителната сила е най-голяма. Относителна сила това е отношението на
максималната мускулна сила към личното тегло.
Например един щангист, тежащ 60 кг, изтласква щанга 180 кг, относителната сила е 180/60 =
3 кг. Ако щангистът увеличи мускулната си маса и вече тежи 70 кг, той изтласква 200 кг. При това
тегло относителната сила е равна на 200/70 = 2,86 кг. При тегло 50 кг изтласква 140 кг и
относителната сила е 140/50 = 2,8 кг.

За гладуването и стареенето

При свръх тегло енергията се натрупва по тялото като непрекъснато действащ товар, който
пречи на организма да се възстановява и това води до преждевременно стареене. Гладуването и
намаляването на теглото до оптимално позволява на организма да почива и да се възстановява и води
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до удължаване на живота. При минимално тегло липсата на мускули не позволява на човек да се
натовари максимално по време на работа и пак имаме преждевременно стареене.
При оптимално тегло неизразходваната енергия се натрупва под формата на време, която
дехидратира клетките на тялото, като ускорява стареенето. Гладуването води до изразходване на
натрупаната енергия – време и до подмладяване. Подмладяването в дни е равно на натрупаната и
неизразходвана енергия разделена на обмяната на веществата и енергията за деня.
От казаното до тук новата окончателна дефиниция на закона за стареенето гласи:
Времето, календарно-реално, през което ще живее физическото тяло на човек, е равно на
времето календарно-теоретически максимално възможно за съответното тегло, през което
физическото тяло на човек работи, умножено по коефициент за мощност, плюс времето
календарно-теоретически максимално възможно за съответното тегло, през което физическото
тяло на човек почива, умножено по коефициент за възстановяване, минус приетото и
неизразходвано количество енергия, разделено на обмяната на веществата и енергията за деня
при положителен енергиен баланс, и плюс приетото и неизразходвано количество енергия,
разделено на обмяната на веществата и енергията за деня след гладуване.

Вкржфтч = Вктмвтфтчр X Км + Вктмвтфтчп X Кв ± Епн / ОВЕд

Защо костенурката живее дълго, а гущера не живее дълго?
Костенурката и гущера са от клас влечуги, гръбначни, студенокръвни. Те имат забавен
метаболизъм и изпадат в зимен сън. Костенурката живее дълго защото има черупка (товар), която я
принуждава да се движи бавно и да развие максимална мощност по време на движение и по този
начин да спазва закона за стареенето. По време на почивка действието на товара се прекратява и тя
може да се възстанови пълноценно. Ако няма черупка костенурката ще се движи бързо, но няма да
живее дълго. Гущерът се движи бързо, но не живее дълго. Ако той имаше черупка щеше да се движи
бавно, но ще живее дълго. Теглото на черупката е от 30% до 50 % от общото тегло на костенурката.
Например, при общо тегло от 120 кг. черупката тежи 60 кг, а мускулите и вътрешните органи също
тежат 60 кг. По аналогия с костенурката човек тежащ 60 кг трябва да носи на гърба си раница от 60
кг. Тогава той ще се движи бавно, но ще развива максимална мощност и ще живее дълго. По време на
почивка раницата се сваля и човек почива и се възстановява пълноценно.

Заключение
В този доклад аз разглеждам два известни и безспорни факта :
Първи факт: Лявата и дясната ръка, лявата и дясна половини на човешкото тяло са различно
асиметрично развити. Втори факт: Наличието на черупка при костенурката.
Причината за различното асиметрично развитие на лявата и дясната ръка е известна и това е работата
им с различна мускулна сила. С помощта на тези два факта и опита на доктор Петер Шнор аз
дефинирам закона за стареенето на човека и на животните. Предположението, че стареенето е прост
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процес който подлежи на волеви контрол се оказва вярно знаейки и спазвайки този закон всеки човек
може да живее до сто и повече години.
Твърдението на професор Обри де Грей, че хората могат да живеят до хиляда години е
невярно, защото противоречи на опита и на фактите.
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ЗАКОНИ ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ПРИРОДАТА И НА ЧОВЕКА. С
КАКВА СКОРОСТ СЕ ДВИЖИ МИСЪЛТА, ПО-БЪРЗО ИЛИ ПО-БАВНО ОТ
СВЕТЛИНАТА И ЗАЩО?
Генади Григоров
Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н.Пушкаров“
Резюме
Ванга казва: „В началото бог, най-висшият разум, създаде небето – духовният свят (мисълта)
и земята - физическият свят.“
Човекът е изграден от физическо тяло и духовно тяло – мисъл. Физическото тяло старее и
умира. Основното свойство, което притежава мисълта, това е способността й да вижда минали,
настоящи и бъдещи събития, в които са участвали, участват и ще участват материални тела. Защо
мисълта може да вижда бъдещето?
С теорията на относителността Айнщайн доказва, че само явление, което се движи по-бързо
от светлината, може да вижда бъдещи събития. Защото времето при това движение е отрицателно
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число и сигналът достига назначението си преди да бъде изпратен, т.е. резултатът предшества
причината.
След като мисълта се движи по-бързо от светлината с безкрайна скорост и времето е
отрицателно число това означава, че тя не старее, не умира и е част от един безсмъртен духовен свят.
Мисълта не е продукт на мозъка и процес който протича между невроните със скоростта на
светлината. Защото, ако тя се движи със скоростта на светлината тя няма да може да вижда бъдещи
събития. С материални измервателни уреди не е възможно да се измери скорост по-голяма от
светлинната, отрицателно време, отрицателно тегло и безкраен обем. Това означава, че
ясновидството е единственото явление, доказващо съществуването на безсмъртен духовен свят.
Ключови думи: отрицателно време, отрицателно тегло, безкрайна скорост.

Laws of the structure of nature and man. How fast is thought moving - faster
or slower than light and why?
Genadi Grigorov
Institute of soil science, agrotechnologies and plant protection„Nikola Pushkarov“
Abstract
Vanga said: “In the beginning God – the supreme intelligence – created heaven – the spiritual world
(thought) and Earth – the physical world.
Man is made of physical body and spiritual body - the spiritual body being identified with thought.
The physical body grows old and dies. The basic property that thought has is its ability to see past, present
and future events, in which material bodies participated in the past, participate now and will participate in
the future. Why can thought see the future?
By the relativity theory Einstein proved that only a phenomenon which moves faster than light,
can see future events. The reason is that time during this movement is a negative number and the signal
reaches its destination before it is sent, i.e. the result precedes the cause.
If thought moves faster than light at an infinite speed and time is a negative number that means that
thought does not grow old or die and is a part of an immortal spiritual world. Thought is not a product of the
brain and not a process that runs between neurons at the speed of light, because if it moved at the speed of
light it would not be able to see future events. Material measurement units cannot measure a speed higher
than that of light, negative time, negative weight or infinite volume. This means that clairvoyance is the
only phenomenon which proves the existence of an immortal spiritual world.
Keywords: negative time, negative weight, infinite speed.
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ЕРГОТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО
НА САМОСТОЯТЕЛЕН ЖИВОТ ПРИ ЛИЦА В НАПРЕДНАЛА ВЪЗРАСТ
доц. д-р Екатерина Митова MD, MОT, PhD
Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“
ЮЗУ „Неофит Рилски“ Благоевград
доц. д-р Петя Минчева PhD
Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“
РУ „Ангел Кънчев“
Резюме:
Развитието на качествени грижи за възрастни и стари хора ще доведе до подобряване
качеството им на живот и до повишаване удовлетвореността от живота, макар и в последните им дни.
Едни от специалистите с насоченост към подобряване здравето и благосъстоянието на рискови групи
лица са ерготерапевтите.
В доклада ще се изложат резултатите от изследване направено в периода март-юни 2016г.,
целящо да се установи ролята на ерготерапевтичните подходи за подобряване качеството на
самостоятелен живот при лица в напреднала възраст ползващи хосписни грижи в Хоспис „Бобов
дол“ ЕООД. Изследването включва:

оценка на интересите на лицата ползващи хосписни грижи;

оценка на дейностните проблеми в областта на самообслужването и развлеченията на
потребителите на хосписа.
За реализиране на изследването, бяха използвани адаптиран вариант на анкетна карта на
интересите (UK) и отчетна карта за идентифициране на проблемите (РУ „А. Кънчев“).
В изследването бяха включени всичките 20 потребители на Хоспис „Бобов дол“ на възраст
между 62 до 85 години.
На база на получените резултати бяха проведени ерготерапевтични интервенции под
формата на индивидуални и групови сесии като резултатите от тях потвърдиха нашата хипотеза, а
именно че: дейностната депривация породена от основното заболяване и възрастта водещи до
ограниченията в самообслужването и развлеченията може да бъде повлияна от правилното прилагане
на определени ерготерапевтични подходи.
Ключови думи: качество на живот; възрастни и стари хора; ерготерапия; хосписни грижи
Abstract
The development of high quality care of adult and elderly people will lead to improving their
quality of life and increasing life satisfaction, despite it being in the dawn of their lives.
Some of the professionals oriented towards improving the health and welfare of persons at risk
groups are the occupational therapists.
The report will present their the results of a research done in the period March –June 2016., aimed
at determining the role of occupational therapy approaches for improving the quality of independent living in
elderly using hospice care at Hospice "Bobov Dol". The study comprises:

assessment of the interests of persons using hospice care;

assessment of task’s problems of daily self service and entertainment in the nursing home’s
users.
For the realization of the study were used an adapted version of the questionnaire of the interests
(UK) and scorecard to identify problems (RU "A. Kanchev"). The study included all 20 users of Hospice
"Bobov Dol" aged 62 to 85 years.
Based on the results obtained were conducted Occupational Therapy interventions the form of
individual and group sessions as the results confirmed our hypothesis, namely that: task deprivation caused
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by the underlying disease and age leading to limitations in daily living and entertainment could be
influenced by proper application of certain Occupational Therapy approaches.
Key words: quality of live; adult and elderly people; occupational therapy; hospice care
Изложение:
Застаряването на населението е едно от най-големите социални и икономически
предизвикателства за европейското общество през XXI-и век. То има важно отражение върху всички
страни-членки на Европейския съюз (ЕС). Според публикувания през 2012 г. доклад на ЕС
„Застаряваща Европа - да се подготвим отсега” (12) до 2060 г., почти една трета или 517 млн. от
европейците ще са над 65-годишна възраст. Най-неоправданата категория хора в нашата страна са
възрастните и стари хора при които заболяванията протичат със специфични особености във връзка с
възрастовата физиология, развитие на заболявания, диагностика, клинично протичане и лечение.
България е на пето място в света по процентен дял на възрастното население в рамките на
общото население - 24.2 % от населението на Република България е над 60 години. Според
прогнозните стойности на ООН, през 2050г. България ще бъде една от най-застаряващите държави в
Европа със стойности от 301 души на възраст над 60 години към 100 души на възраст от 0 до 14
години, което означава, че възрастното население в България ще бъде около три пъти повече от наймладото население (4).
В контекста на икономическата и социална криза, подсилена от негативните демографски
промени, осигуряването на достъпни, висококачествени и устойчиви услуги за дългосрочна грижа за
възрастните хора и хората с увреждания е един от ефективните инструменти за подобряване
качеството на техния живот, както и за тяхното пълноценно включване в обществото (8).
Изследванията показват, че социалната интеграция е от изключителна важност за
благосъстоянието на зависимите възрастни хора, живеещи в домовете си – социалните дейности и
контакти подобряват тяхното благосъстояние (Caballero и колектив, 2007, Corinne 2005, Golden и
колектив, 2009). Съвременната социална политика в Европа по отношение на зависимите възрастни
си поставя за цел да облекчи оставането в дома, основно чрез осигуряване на помощ в елементарните
ежедневни дейности.
Голям процент от хората в третата възраст в България приоритетно имат нужда от адекватни
здравни грижи и доходи. Обвързването на грижата за възрастните с интегрирани услуги за тяхната
цялостна подкрепа е най-ефективното и пълноценно решение на здравните и социални проблеми.
Дългосрочните здравни услуги се регламентират от Закона за здравето и Закона за лечебните
заведения (ЗЛЗ) и се предоставят в различни видове специализирани лечебни заведения, като
болници за долекуване и продължително лечение, болници за рехабилитация, държавни
психиатрични болници, както и в центрове за психично здраве и хосписи. В системата на
здравеопазването услуги за грижа и палиативни грижи за възрастните хора и хората с увреждания се
предоставят в лечебни заведения за болнична и извън болнична помощ, както и в хосписи. В
общностното право не се съдържа легално определение на понятието „хоспис“. Понятието за хоспис
произхожда от латинската дума hospitum, което означава частен пансион (5).
Хосписът е лечебно заведение за хора в по-тежко състояние, изискващи палиативни грижи,
обслужване в леглото, поддържащо лечение, наблюдение от лекари, медицински сестри, двигателна
рехабилитация и денонощни грижи. Грижите, които се предлагат в хосписите имат за цел единствено
полагане на палиативни грижи за терминално болни пациенти и подобряване качеството на живот в
последните им дни. Основната цел на лечението в хосписа е не само да се лекува болестта на
пациента, а и да се облекчат максимално страданията му посредством полаганите за него палиативни
грижи. Целта на палиативните грижи е постигане на възможно най-добро качество на живот на
пациентите и техните близки“ (2).
Създаването на нови структури и предоставянето на хосписни грижи е оставено изцяло в
ръцете на частната инициатива без подкрепа от държавата. Липсва нормативно регулиране на
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дейността на хосписите. Публикуваното през 2000 г. Методично указание от страна на МЗ не
отговаря на изискванията за нормативен акт. Не е въведен национален стандарт за
хосписни/палиативни грижи, с каквито разполагат повечето страни (4).
Понятия като благосъстояние, щастие и удовлетвореност от живота се използват
взаимнозаменяемо, и Stanley и Cheek предлагат изследователите да се стремят към консенсус.
Според Pörn’s (1993) тезата за здравето трябва да се основава на описанието на здравето дадено от
Michalos’ (1980), а именно с оглед на удовлетвореност от живота.
Тук е мястото да отбележим, че за създаването на качествените и ефективни структури за
предоставяне на грижи за възрастни и стари хора е немислим без професионалисти от различни
специалности и без подкрепата на семейството в тесният и широк смисъл. Едни от тези специалисти
с насоченост към подобряване здравето и благосъстоянието на рискови групи лица и деца са
ерготерапевтите.
В официалното становище на Световната федерация на ерготерапевтите (World Federation of
Occupational Therapists, WFOT) е дадена следната дефиниция: „Ерготерапията е клиент-центрирана
здравна професия, насочена към промоция на здравето и благополучието чрез участие в дейности“
(WFOT, 2010).
Предмет на ерготерапията е осигуряването на възможност за пълноценно участие в
дейностите от ежедневието чрез преодоляване на дейностни затруднения, породени от физическа или
психосоциална дисфункция (9).
Обект на ерготерапията са отделни лица и общности от всички възрастови групи, които
изпитват дейностни затруднения и ограничено участие поради увреждане, професионално
заболяване, трудов травматизъм, неравностойно положение или напреднала възраст.
Грижата на възрастните хора трябва да осигурява пълноценно използване на техните
функционални възможности. Ерготерапевтичният фокус при работа с възрастни и стари хора е
насочен преди всичко към загуба на ролите и дейностната депривация. Ерготерапевтът има роля в
изграждане на среда окуражаваща физическата активност – социална и физическа. Нужно е
развиване на услуги в общността, които да осигуряват дейности за промоция на здравето чрез
физическа активност, като се вземат предвид намалените зрение, слух и равновесие (13).
Основната хипотеза в настоящото проучване е: дейностната депривация породена от
основното заболяване и възрастта водещи до ограниченията в самообслужването и развлеченията
може да бъде повлияна от правилното прилагане на определени ерготерапевтични подходи.
Изследването включва:

оценка на интересите на лицата ползващи хосписни грижи;

оценка на дейностните проблеми в областта на самообслужването и развлеченията на
потребителите на хосписа;

разработване и прилагане на програма за ерготерапевтична интервенция.
В изследването бяха включени всичките 20 потребители на хосписа на възраст между 62 до
85 години. За реализиране на изследването, бяха използвани адаптиран вариант на анкетна карта на
интересите и отчетна карта за идентифициране на проблемите. Потребителите са с различни водещи
заболявания водещи както до дейностна депривация, така и до проблеми в изпълнението на
дейностите от ежедневието като: последствия от мозъчно-съдова болест (ПМСБ) – 7 пациента; 6 са с
деменция и старческа склероза; 2-ма от потребителите са след проблеми свързани с ОДА, като
счупвания и ампутация на долни крайници; 2-ма с хипертонична болест; 1 с алкохолна
полиневропатия и 2-ма с психични разстройства.
Използвайки оценъчната карта за идентифициране на проблемите (7) на по-горе изброените
пациенти става ясно, че изпълнението на дейностите от ежедневието е силно ограничено при
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повечето от тях, както поради самото заболяване, така и поради промени настъпили с възрастта, а
именно:
Оценявайки дейностите от самообслужване става ясно, че при 12 от лицата в хосписа
дейности, като хранене, обличане и сутрешен тоалет, не са проблем, но за останалите осем дейности
като къпане обличане и тоалет се извършва от персонала. Хранят се сами, но в леглото или до него,
като ползват подвижна масичка. Необходимо е съдействие от помощния персонал за къпане, поради
дементното им състояние и невъзможността да преценят поредността на действията при къпане. При
повечето от тях се налага наблюдение и напомняне за част от дейностите.

Фигура 1. Степен на самостоятелност в ДЕЖ
Продуктивността се оказва най-много засегната от възрастовите промени и от основното
заболяване свързано с паметови промени, рефлектиращо както върху организацията на деня, така и
върху изпълнението на смислени дейности.
За да анализираме възможностите им за участие в дейности, които биха им донесли
удовлетвореност, проучихме ангажираността на пациентите преди пенсиониране става ясно, че
изследваните от нас лица, мъже и жени са били хора от така наречената работническа класа в
миналото, със съответните ангажименти свързани с пряката им работа и със семейните им
задължения. Освен работници в производството са се занимавали със земеделие и животновъдство.
Жените са обичали да плетат и шият, но са преустановили тази дейност поради нарушено зрение и
поради промени в резултат на основните заболявания.
Базирайки се на когнитивният модел на увреждане разработен от Клаудия Алън (12), можем
да обобщим резултатите като ниво 5 към ниво 4 за по-голяма част (80%) от пациентите ползващи
хосписни грижи, а именно: включват се в повечето познати мануални дейности, като разплитане на
прежда, сгъване на салфетки, подреждане на прибори, като се налага подсещане чрез допир и зрение.
Повечето от пациентите са способни да имитира демонстрирани инструкции по стъпки, но изпитват
големи затруднения при поправяне на грешките си, стават напрегнати, тревожни и плачливи.
Направените по-горе изводи се затвърждават и от анализа на фактите свързани с това как
потребителите използват свободното си време и какви са техните интереси. За да добием по-добра
представа за интересите на пациентите на хосписа към момента на изследването използвахме
адаптиран вариант на анкетна карта на интересите.
От така изнесените данни става ясно, че възрастовите промени, както и промените в резултат
на заболяването в едно с престоят им в среда различна от домашната, довежда до пълна промяна в
ролите на пациентите на хосписа. От активни и действащи до проява на заболяването си лица, към
момента, те са преди всичко са пасивни ползватели на медицински и рехабилитационни грижи, без
тяхното пряко участие в процеса. За да може всеки един възрастен да получи адекватни дългосрочни
грижи е необходимо както промяна на нагласите от страна на персонала, така и на самият пациент до
колкото е възможно. А това може да стане с помощта приложението на ерготерапевтични подходи за
интервенция при лица в напреднала възраст.
За подобряване качеството на живот на пациентите изниква нужда от поставяне на светещи
указателни табели, водещи до санитарните възли, които често забравят. Осигуряване на повече
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помощни средства за придвижване, изграждане на сензорна стая, където могат да си почиват, да се
водят индивидуални разговори, да се изграждат доверителни връзки и подобряване на нервнопсихичното състояние и намаляване на тревожността.
На база на получените резултати бяха проведени ерготерапевтични интервенции под
формата на индивидуални и групови сесии като резултатите от тях потвърдиха нашата хипотеза, а
именно че: дейностната депривация породена от основното заболяване и възрастта водещи до
ограниченията в самообслужването и развлеченията може да бъде повлияна от правилното прилагане
на определени ерготерапевтични подходи.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕРГОТЕРАПЕВТИЧНАТА ИНТЕРВЕНЦИЯ
На база на направените излседвания се сформираха групи за индивидуални и групови сесии между15 и 20 минути при индивидуалните сесии и между 25-45 минути при груповите.
Бяха идентифицирани дейностите, към чието изпълнение групите проявяват най-голямо
предпочитание – разходки в парка и сред природата, музикални занимания, пеене, занимателни игри,
плетиво, рисуване, групова гимнастика, дейности в помощ на готварството, градинарството и
доброволчество. Основните ерготерапевтични подходи използвани в хода на планиране на
терапевтичните сесии са тези предложени от АОТА 2008г. (10):
Развиване и възстановяване: предназначен да доведе до промяна в клиента – усвояване на
нови или възстановяване на загубени умения и способности, бе използван при индивидуалната
работа с потребителите ползващи хосписни грижи след последствия от мозъчно-съдова болест,
фрактури и травми на ОДА.
Поддържане и запазване: с цел осигуряване на подкрепа за поддържане на възстановени
способности и удовлетворяване на дейностните потребности бе използван и в индивидуалните и
групови сесии с пациентите от хосписа. Съвместно с кинезитерапевта и медицинската сестра бе
разработена програма за поддържане на двигателните умения на лицата без проблеми в
предвижването.
Компенсиране/адаптиране: подходът се яви основен за повечето от потребителите, като се
ползва за промяна в контекста на дейностите, използване на компенсаторни техники, подсещащи
знаци и намаляване на разсейващите фактори за подпомагане на изпълнението в условията на
хосписа.
Превенция: с цел намаляване на риска от дейностни проблеми при пациентите с или без
увреждания. Предотвратяване на бариерите в средата – поставяне на светещи указателни табели,
водещи до санитарните възли, които често забравят или объркват пътя до тях. С помощта на дарение
се осигуриха повече помощни средства за придвижване, което доведе до възможност повече
потребители да излизат на разходка едновременно без да са зависими от обгрижващият персонал.
Индивидуалните сесии имаха за цел да се постигне максимален ефект на база на описаните
по-горе ерготерапевтични подходи и клиент-центрираният подход. Индивидуалните сесии
включваха:

подобряване уменията за самостоятелно използване на баня, при 3-ма потребители,
като терапевтът заедно с клиента предварително обсъждаха необходимите принадлежности, след
което ги подреждаха заедно в банята, като повторяха предназначението им. По време на къпането
терапевтът насочваше вниманието на потребителя към всяка една от принадлежностите, за да може
той да я използва самостоятелно. По време на сесиите се установи, че при двама от клиентите освен
словесно напомняне се налага и допълнително докосване със съответната принадлежност, за
визуализация и припомняне на действията. Тези индивидуални сесии ни показаха, че е необходимо
да се продължи да се работи в тази насока, както с потребителите, така и с персонала на хосписа,
който се оказа недостатъчно обучен при използването на нови техники и работа с мотивацията на
клиентите;
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подобряване уменията за самостоятелно седене в леглото и до леглото, с цел превенция
на декубитус и намаляване риска от падане (ортостатичен колапс, често наблюдаван при лежащи
пациенти). Съвместно с кинезитерапевтът бе изготвена терапевтична програма за двама от
потребителите. Тя включва ежедневно (три пъти – преди, по време и след хранене) трениране на
умения за сядане на леглото със стъпване на земята и подходящо поддържане както с адаптирани
средства (подлакътници, гевречета), така и със супервизията на терапевта и помощният персонал. По
време на сесиите, при един от потребителите се установи, че преди всичко страхът е причината за
невъзможността за самостоятелно седене. Това бе преодоляно след провеждане на допълнителни
разговори и супервизии, в резултат на което след 3-та сесия състоянието се подобри до неизползване
на помощни средства;

индивидуална работа за постигане на психоемоционален комфорт с биографии бе
използвана при двама от скоро настанените пациенти с деменция. С помощта на трудотерапевтът и
медицинската сестра близките на потребителите бяха помолени да донесат снимки от тяхното
минало. Направени бяха два албума със спомени, като заедно с потребителите (и двете жени),
снимките бяха подредени по степен на важност на събитията, които те си спомнят и са важни за тях.
Албумът със спомени има много предимства – дава повод за разговор, да си спомни за щастливите
мигове от изминалия му живот, създава доверие и самоуважение, помага му да запази своята
идентичност, помага на персонала да го възприеме като личност и възможността да се води разговор.
След изготвянето на албумите и двете пациентки се чувстват много по-спокойни в хосписната среда
и взаимоотношенията с персонала и останалите пациенти са неагресивни.
При работата в груповите сесии както споменахме и по-горе водещият принцип бе близки
или еднакви интереси и капацитет за тяхното реализиране. Резултатите от тях ни показват следното:

лечебно-профилактична гимнастика за лицата без проблеми в предвижването, с цел
укрепване на физическото състояние, намаляване стреса на ОДА и подобряване на комуникацията
между потребителите. Програмата за терапевтичните сесии бе разработена съвместно с
кинезитерапевта, а се изпълняваше под супервизията на ерготерапевта и медицинската сестра веднъж
седмично с времетраене 30 минути. Сесиите преминаваха с много положителни емоции и смях.
Макар че всички потребители са на един етаж, практиката показва, че те общуват най-често със
съседите по стая. Сформирането на групи по интереси и капацитет допринася за подобряване на
техният емоционален баланс и подобряване на уменията им за комуникация. Резултатите, макар и не
най-добрите, ни дават основание да смятаме, че ще постигнем търсеният ефект като увеличим броят
сесии в седмицата и във времето;

разходка в парка около болницата за една от групите, бе провеждана два пъти в
седмицата, в зависимост от климатичните условия. Реализирането на тези сесии е свързано с доста
пречки поради фактът, че сградата на болницата, в която е разположен хосписът се намира накрая на
града. Този факт ограничава много от желаните от нас мероприятия, които могат да се реализират в
самият център и зелените пространства там. Сесиите се реализираха предимно сутрин след закуска,
когато потребителите на тази възраст са все още бодри. По този начин се съхранява и тяхната
енергия и жизнен капацитет. Поради тази причина разходките са съчетани с редуване на
периодически почивки на удобни за тях места. Резултатите от този вид сесии са трудно измерими
количествено, но след трета сесия можем да заявим, че всички участници в групата с желание се
приготвят за следващата разходка. При двама от участниците в групата се наблюдава намаляване на
умората след 15 минута на сесиите, като през първата и втората сесия те търсеха место за почивка
още на 5-10 минута;

групова сесия за ангажиране в домакински дейности свързани с подготовка за готвене.
Сесиите се реализираха с помощта на трудотерапевта и готвача на хосписа, които взеха активно
участие в рализиране на сесиите. Включени бяха лицата, които са с по-леки функционални и
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здравословни проблеми, и които са с намерение да си отидат у дома след известен период от време.
Терапевтичните сесии включваха миене на продукти, подсушаване на прибори, измиване на съдове с
топла вода. С помощта на персонала и под тяхна супервизия потребителите постигнаха желаните от
тях и нас ефекти, а именно: ангажиране в смислени дейности, даващи им възможност за
самостоятелно справяне с дейности от ежедневието; сензорна стимулация, чрез използване на топла
и студена вода, както и чрез допира на различни продукти; подобряване на комуникативните и
когнитивни възможности чрез изпълнение на прости команди и общуване с персонала, и останалите
членове на групата.
Изводи и препоръки
Макар и по-бавно хосписните грижи в България се налагат като модел за краткосрочна или
дългосрочна грижа за възрастните и стари хора. Необходимо е допълнително обучение на персонала
на хосписа и по-конкретно на обгрижващият персонал, който въпреки ниското ниво на образование и
не големият набор от компетенции проявява интерес към новите неща и има мотивация за работа.
Адаптирането на средата в хосписа доведе до по-адекватно изпълнение на част от
дейностите от ежедневието и намали зависимостта на потребителите от обгрижващият персонал.
Необходимо е да се реализират и други промени, като изграждане на сензорна стая и закупуването на
нови адаптирани уреди за самообслужване. Излезе на преден план необходимостта от разработването
на още програми за ерготерапевтична интервенция.
Ерготерапията и приложението на ерготерапевтичните подходи за интервенция при лица в
напреднала възраст имат своето място и приложение. И макар тази рискова група да има своето
многообразие от гледна точка на заболявания, компетенции и капацитет, изборът на терапевтични
групови и индивидуални сесии в едно с подобрение на физическата и социалната среда може да
подобри значително качеството им на живот.
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ПОРТФОЛИО НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ В ГЕРИАТРИЯТА
автори: Пепа Бикова; Жулиета Геренова; Анушка Димитрова; Мария Димитрова
Факултет по обществено здраве, Медицински университет – София

Резюме: Стареещият организъм не е задължително да боледува. Старостта е достижима и
при добро здраве. Много от проблемите на старите хора е възможно да бъдат избегнати или
ограничeни. Икономическата оценка в САЩ показва, че със специализирана гериатрична помощ и
правилни грижи за възрастните и стари хора могат да се намалят разходите за болнично лечение и
амбулаторна помощ поне с 10% годишно. Доказано е, че ако за възрастни и стари хора в
амбулаторни условия се грижат обучени по гериатрия медицински сестри, те имат по-рядко
рехоспитализации или необосновани посещения в болница.
Портфолиото е форма на документация, която подпомага комуникацията, самомотивацията
за здравословен стил на живот с редуцирано рисково поведение.

HEALTHCARE PORTFOLIO IN GERIATRICS
Authors: Pepa Bikova; Julieta Gerenova; Anushka Dimitrova; Maria Dimitrova
Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
Abstract: An aging organism is not necessarily sick. The old age is achievable even in good health.
Many of the problems of the older people is possible to be avoided or restricted. The economic assessment in
the US shows that specialized geriatric care and proper care for the elderly can reduce the cost of hospital
treatment and outpatient care at least 10% annually. It has been shown that if trained in geriatrics nurses take
care for the older people in the outpatient care, they have less re-hospitalization or frivolous visits to the
hospital.
The portfolio is a form of documentation that supports communication, self-motivation for a
healthy lifestyle with reduced risk behavior.
ключови думи:здравни грижи, медицински сестри, възрастни и стари хора; портфолио
Keywords: health care, nurses, adults and older people, portfolio
Промените при стареенето са закономерно явление и в същността си независими от
външната среда. Старостта е определен неизбежен етап в развитието на организма, тя не е болест и се
обуславя от възрастови структурни промени и такива във физиологичните процеси на организма.
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Основните признаци на процеса на стареене са универсалност – промените се
наблюдават при всички възрастни хора; неповлияемост – присъщите на стареенето промени се
развиват независимо от външното влияние; прогресия – появата на процесите е постепенна, а
промените се натрупват; вреда – промените намаляват продължителността на живота.
Болестта е свързана с неопределящи се от напредването на възрастта причини, нарушения в
жизнедеятелността на организма и може да възникне във всеки възрастов период. Развитието на
заболяванията при възрастните и стари хора мoже да се благоприятства от измененията, настъпващи
с напредване на възрастта, но трябва да се има предвид, че стареенето на органите и системите по
правило не протича едновременно и затова не са еднакви условията за възникването и развитието на
болестите.
Лицата в напреднала и старческа възраст могат да страдат от болести възникнали в
млада и зряла възраст. В отделна група се отделят болестите, развитието на които е непосредствено
свързано с процесите на стареене.
Възрастовите промени и особености на организма влияят и дори определят клиничното
протичане на болестите. Най-характерни са асимптомността, ареактивността и атипичността на
клиничните прояви. Наблюдава се още значително снижаване на компенсаторноприспособителните реакции и реактивността на организма. За стария човек е характерно бавно
напредване на патологичните процеси, на фона на общо снижено ниво на реактивните процеси.
Стареещият организъм не е задължително да боледува. Старостта е достижима и при добро
здраве. Много от проблемите е възможно да бъдат избегнати или ограничени. Възможни проблеми:












Влошено здраве от болести;
Ограничаване функциите на органите;
Влошен социален саттус поради оттегляне от активна дейност;
Намаляване доходите и бедност,
Снижаване на жизнения стандарт;
Усамотен начин на живот, тежки лични загуби (смърт на близки и приятели)
Депресия, мъка, нерадостно съществуване;
Увеличен риск от инциденти, злополуки, нещастни случаи;
По-голяма уязвимост по отношение на злоупотреби, грабежи, по-малка безопасност;
Зависимост;
Загуба на достойнство( потъпкването му)

Голяма част от възрастните и стари хора водят активен и самостоятелен начин на живот.
При други възникват тревоги за самота, снижаване на самооценката, влошаване на самочувствието,
чувство на безпомощност, смърт. Засилва се тъгата, раздразнителността, намалява се способността за
радост. Стеснява се кръга на интересите, основно към преживяното в миналото. Счита се, че
измененията на характера са свързани със снижаване в остротата на възприятията, паметта,
интелекта. Постепенно се преустройва психичната дейност на човека, намалява интензивността,
силата и скоростта на всички психични реакции. Изменя се отношението към външния свят,
намаляват интересите към порблеми и събития в окръжаващата среда. Мисленето става затруднено,
забавено, неуслужливо.
Хората на преклонна възраст трудно привикват към нов социален статус, по-често изпитват
чувство на горчивина, вътрешна пустота и безизходица. Ако стария човек достигне до извода, че
преживяния живот е бил разочарование и грешки и вече е непоправим, ако признае себе си за стар, то
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той се мисли вече безсилен и мисли само за смърт. Това е силен фактор на остаряването. Уважението
към себе си е залогът за обществено уважение.
Здравните грижи имат за цел да се планират и осъществят действия целящи да предотвратят
или да направят приемливи психологичните, социалните и деградивните промени. Това изисква да
се обединят постиженията от науката с практиката, от медицината, психологията, социалните и всяка
друга научна област. Изграждане на мултидисциплинарен екип от специалисти: лекари с различна
специалност, медицински сестри (желателно е да са специалисти в областта на гериатрията),
ерготерапевти, рехабилитатори, психолози, педагози с насоченост андрагогия, арттерапевти,
трудотерапевти, социални работници и други, според нуждите на индивида, ще даде възможност за
планиране на широк диапазон от действия с цел предотвратяване и намаляване на ефекта на
старостта.
Процесите на стареене няма как да повлияем, но напълно е възможно да се профилактират
чрез ранната диагностика и навременно лечение на определени заболявания в млада и зряла възраст.
Използването на портфолио ще подпомогне работата на мултидисциплинарния екип в
гериатричната медицина, ще мотивира индивида за максимална автономност и включване в дейности
насочени към профилактика или застой в развитието на определени деградивни промени.
От години в научната област, като термин се използва „портфолио”. Това е папка с
документи, която широко се използва в обучението на деца и подрастващи от детската градина до
гимназиален курс и във висшето образование. Опитът на училището може да се изследва и да бъде
адаптиран към нуждите на сестринския процес и работата в домашна среда. Използването на
портфолио ще даде възможност на прозрачни действия, ясна комуникация, контрол и мотивация на
специалистите и на пациента, подобряване на екипната работа и намаляване на конфликтите в екипа,
коректно финансово покритие на положения труд – по часове и по дейности. В портфолиото ще има
място за изработените планове за лечение; за обучение; за физическа рехабилитация; и т.н. и не на
последно място за личното отношение на пациента към целия процес и към работата с всеки
специалист. Това ще е добър начин да се изработи техника за оценка и мотивация, която да премине
към самомотивация. Ясно определените правила и стъпки на обучение ще подготвят клиента/
ползвател към самонаблюдение, самообучение, самоконтрол и тогава ще е възможно да се постигнат
принципите на селф-мениджмънта и третичната профилактика; ресоциализацията на пациента, дори
и в гериатрията ще е реалност.
Необходимост от портфолио при лечебения процес
Да се улесни лечебната работа, да се покаже единство на теория, план и действие в
практиката
Да се повиши качеството и ефективността на здравното обучение и учене
Да осигури непрекъснатост на процеса, независимо кой специалист се грижи за
пациента. Дали е в болница или е у дома си.
Да се осъществи оценка на качествата на участниците в процеса – здравните
специалисти за компетентност и опит, а пациента и близките му за старание и мотивираност
Да се избегне субективизъм при оценяването;
Да се приложи индивидуален подход
За формиране на умения за самооценка у специалиста и пациента;
За формиране на умения за самоконтрол в процеса на лечение
Да се развива критично мислене;
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За да повишава самочувствието и самоувереността в собствените възможности и
усещането за успех
(адаптирано по Гюрова, Божилова, 2008; стр. 17-28)

Ценното на порфолиото е в събирането на цялата информация за здравословното състояние
на човека от раждането му до дълбока старост на едно място. Така лесно може да бъде проследено
началото и развитието на всички психо-соматични промени, появата и развитието на заболяване или
определена дифункция.
Събирането и подреждането на документацията в портфолио, дава увереност на хората, че
държат нещата под контрол, намалява тревожността им и ги подпомага, когато специалистът е
далече и те трябва да са сами с поредната криза, да намерят ресурс за справяне с проблема.
Създаденото портфолио на стария или болния може да служи като коректив на
професионално поведение и комуникация.
Медицинският специалист, в частност медицинската сестра трябва да подпомогне близките
да определят променените си приоритети, да получат необходимата информация и да придобият
съответни умения, за да се справят с възникналите трудности и най-безболезнено да се разрешат
новите проблеми, без да се чувства ощетен някой член от семейството, а и възрастният да не се
чувства изолиран или непълноценен.
Домашните грижи за възрастен или болен са обслужващи дейности, които обхващат целият
му живот. Център на работата на медицинската сестра е самия човек, и промененият му начин на
живот.
Портфолиото в гериатрията има следните задачи и цел:
–
служи за оценяване на индивидуалните нужди;
–
„онагледява” важни постижения на възрастният и близките му в лечебния процес
(служи като досие на заболяването му);
–
служи за оценяване на комуникативните умения на здравните специалисти участващи в
медико-социалния екип.
Различаваме обективна (обществена) и субективна (личностна) здравна култура. В системата
на социалните отношения субективната здравна култура се проявява в следните насоки:
1.Отношение на индивида към собствения му стил на живот;
2.Отношение на индивида към здравето на околните – семейство, колеги и др.;
3.Отношение на индивида към собственото му заболяване и функциониране – напр. търсене
на лекар, самолечение, безразличие;
4.Отношение на социалната група към здравето на индивида;
5.Отношение на индивида към дейността на здравната служба;
6.Отношение на индивида към хигиената на окръжаващата го жизнена среда. (13)
Изработването на портфолио ще мотивира личността – дете, възрастен, болен и близките им
за самовъзпитание и самоконтрол.
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Документирането на извършения труд е задължително условие при полагане на здравни
грижи, затова всеки специалист е необходимо да познава и попълва ясно и точно медицинската
документация. Всяка схема на лечение има следните основни момента:
1. Диагностични мероприятия; 2. Медикаментозно лечение; 3. Диетичен режим; 4.
Двигателен режим; 5. Рехабилитация и физиотерапия; 6. Лична хигиена; 7. Здравно възпитание и
закалителни процедури;8. Хигиена на околната среда. Портфолиото е подходяща форма за
документиране на всички действия и резултати по организиране на промените в живота на старите
хора.
Това означава на практика специалист и ползвател/пациент да договорят целите,
процедурите, учебния план, методите и средствата на обучение, лечение, критериите и вида на
оценяване. Подхода е строго индивидуален.
По дефиниция на световната здравна организация(СЗО) самоуправлението на болестта е
способността на индивида, семейството и общността да опазят здравето и да се справят с болестите и
инвалидността със или без подкрепата на здравните специалисти. (СЗО, 2009). То повишава
чувството на контрол и власт на самите болни, засилват се уменията им за целеполагане и общата им
активност, подобрява се като цяло качеството им на живот.
Самоуправлението на болестта като грижа за себе си е целенасочена дейност, която цели да
подобри, поддържа или стабилизира здравето и благосъстоянието на болния. Когатон оценяваме
способността за самоуправление, ние следим за притежание на способност в посока грижа за себе си,
реакция към телесни симптоми, способност да се върви към промяна на собствения стил на живот,
умения да се подбират ситуации за осигуряване по-здравословен живот. Фактори определящи успеха
на самоуправлението са:
-

Самоосъзнато чувство за самоефикасност;
Разширяване на диапазона на физически дейности;
Положителни очаквания за здравето и остаряването;
Положителна ориентация към живота и наличието на близки взаимоотношения с други

хора;
Наличие на контрол;
Удовлетворение от живота.
„Превенция“ означава действие насочено към предотвратяване на появата на физическо,
интелектуално, психиатрично или сензорно увреждане или недопускане на трайни функционални
ограничения( СЗО, 1980)
Терапевтично образование на пациентите На практика здравеопазване извън болницата се
лекуват около 80% от хроничните заболявания, възрастни и стари хора. Независимо, че лечението е
на високо ниво често качеството му е далеч от задоволително. Мнго от пациентите не изпълняват
инструкциите, а по-малко от 50% следват правилно предписаното лечение. Установено е че
пациентите не са достатъчно информирани за състоянието си и малцина са поели отговорност за
лечението, поели са отговорност да управляват здравното си състояние, липсва осъзнаване на
необходимостта да поемат отговорност за собственото си здраве.
(report of a WHO Working Group 1998 ISBN 92 890 1298 6 EUR/ICP/QCPH 01 01 03 rev.2)
В Закона за здравето (ЗЗ) и други нормативни актове е рагламентирано, че всички дейности
извършвани с пациента в домът му или в болнично заведение е необходимо да бъдат документирани
качествено и количествено в специални учетни форми. Документите за записване са еднакви и
задължителни за всички лечебни заведения. (ЗЗ; чл.27). Точното и внимателно водене на
документацията е основно задължение на медицинската сестра.

105

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
«СТАРЕЕНЕ, ЗДРАВЕ, ГЕРИАТРИЧНИ ГРИЖИ»
Когато личността сама на себе си поставя и реализира възпитателни цели се явява субект и
обект на процеса на възпитание и този процес се нарича самовъзпитание. Самообразованието и
самовъзпитанието се изразяват чрез самоизменение, самоусъвършенстване по лична инициатива и
индивидуален жизнен план. (13)
Портфолиото на възрастния съчетава успешно „превенция“ с „терапевтично образование“,
„самоуправление на собствения си живот“ и „документиране“ на действията на екип, вземане на
информирано решение за качеството на живот по време на остаряване и старост.
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БИОЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ ЗА ВЪЗРАСТНИ И
СТАРИ ХОРА
Катя Попова
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас
Резюме
Лимитираните финансови ресурси в здравните и социални системи поставят пред
професоналистите сериозни етични дилеми, относно спазване на основополагащите биоетични
принципи. Пред особен риск да бъдат нарушени тези морални норми са общностите, които се
определят към уязвимите групи от населението- деца, възрастни и стари хора, хората с увреждания.
Цел на настоящото изследване е да се проучат нагласите на възрастните и стари хора и техните
обгрижващи за спазване правото им за достъпни и качествени грижи и услуги, като водещо условие
да живеят достойно и в безопасност. Обхват на изследването: 310 респонденти. За реализиране на
целите на изследването са използвани следните методи: документален метод; социологически метод,
сравнителен анализ. От анализа на резултатите от изследването могат да се направят следните
изводи: студенти дават негативна оценка на достъпността и правото на старите хора до качествени
здравни грижи; високата ангажираност на семействата, полагащи гериатрични грижи е сериозен
риск за качеството на живот както на обгрижващите, така и на обгрижваните; налице са
диспропорции между желанието на обгрижващите от семейната среда да оказват качествени грижи
за старите хора и наличие на силно демотивиращи фактори сред бъдещите специалисти за
реализация в областта на гериатричните грижи.
Спазването на биоетичните принципи при предоставяне на гериатрични грижи и услуги
изисква ефективен подход, който да е релевантен на потребностите в обществото, отчита
ограничения финансов ресурс и не пренебрегва правото на възрастните и стари хора за достоен и
пълноценен живот.
Ключови думи: биоетични принципи, гериатрични грижи, качество на живот.

BIOETHICAL ASPECTS OF HEALTH CARE FOR ELDERLY AND OLDER
PEOPLE
Katya Popova
Prof. d-r Assen Zlatarov University - Burgas
Abstract
The limited financial resources in health care and social care systems pose serious ethical dilemmas
to professional related to observance of the fundamental bioethical principles. There is a particularly serious
risk of violating these moral norms, faced by communities determined to belong to the vulnerable groups of
the population as children, elderly and older people and persons with disabilities are. The purpose of this
study is to examine the attitudes of the senior and older people and their caregivers to the observance of their
right to accessible and quality care and services as a leading condition in which they could live in dignity
and safety. The range of this study comprises 310 respondents. The following methods have been used for
the realization of the purposes hereof: a documentary method; a sociological method, a comparative
analysis. The following conclusions can be drawn from the performed analysis of the results obtained of this
study: a negative assessment has been made by students of older people`s accessibility and right to quality
health care; there is a high level of engagement on the part of the families providing geriatric care, which is a
serious risk for the quality of life both of who gives and who is given healthcare; there are some
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disproportions found out between the wish on the part of the family caregivers to provide quality health care
for the older people and the existence of highly demotivating factors among the future specialists for a
realization within the geriatric care filed.
The observance of the bioethical principles in providing geriatric care and services requires an
efficient approach relevant to the needs in society, which should report the limited financial resource and
should not neglect the elderly and older people`s right to lead a dignified and full life.
Key words: bioethic principles, geriatric cares, quality of life.
Въведение
Драматичните промени в демографската структура на населението в световен мащаб,
увеличаването на разходите в здравеопазването и намаляването на ресурсите поставя пред
съвременното общество сериозни предизвикателства за постигане на справедлива и устойчива
здравна система, която да съответства на моралните потребности на всички нива на обществото.
Лимитираните финансови ресурси в здравните и социални системи издига пред професионалистите
сериозни етични дилеми, относно спазване на основополагащите биоетични принципи: достойнство
и права на човека, уважение към човешката уязвимост и личен интегритет, равноправие,
справедливост и безпристрастност, недопускане на дискриминация и стигма и др. [4, 5, 20]. Под
особен риск да бъдат нарушени тези морални норми са общностите, които се определят към
уязвимите групи от населението- деца, възрастни и стари хора, хората с увреждания.
Една от най-проблемните сред рисковите групи от населението е тази на възрастните и стари
хора. Трудностите за оказване на качествени грижи се обуславя от разнородната им съвкупност,
специфичност на здравните проблеми и многоплановост на техните потребности- здравни, социални,
психологически.
Задълбоченото разбиране за риска от дискриминиране по възраст и намиране на пътища за
преодоляване на негативните многоаспектни явления са гарантирани чрез приемане на редица
основополагащи документи на Организацията на обединените нации. Към тях се отнасят Виенския
международен план по проблемите на стареенето (1982г.), Декларация по проблемите на стареенето
(1992г.) документите на ООН за Международната година на възрастните и стари хора (1999 г.),
Мадридския международен план за действие по проблемите на стареенето (2002 г.). Като
изключително важен документ е приемането от Генералната асамблея на ООН на 16 декември 1991 г.
„Основни принципи на ООН за възрастните хора”. Според тях възрастните хора трябва да бъдат
обект на справедливо отношение, без оглед на възраст, пол, раса или етнически произход,
увреждания или други качества и да бъдат оценявани независимо за техния принос в обществото.Те
имат право на независимост, участие в обществения живот, грижа, удовлетворение и достойнство.
Детайлизираното представяне на тези принципи указват следните права:

Независимост- да имат достъп до достатъчно храна, вода, подходящ подслон, облекло и
медицински грижи чрез получаване на доходи, подкрепа от страна на семейството и общността и
самопомощ; да имат достъп до подходящи за тях обучаващи програми; да бъдат създадени условия
за живот, които са безопасни, отчитащи специфични характеристики и промени в резултат на
възрастта; да имат възможност да живеят в дома си колкото е възможно по-дълго време.

Участие- да останат интегрирани в обществото; да участват активно в изработването и
изпълнението на програми за подобряване на тяхното благосъстояние, както и в инициативи, които
допринасят за споделяне на опита и знанията им с по-младите поколения; да бъдат поставени в
позиция сами да търсят и развиват възможности да бъдат полезни обществото, както и да бъдат
привличани като доброволци в дейности, които кореспондират техните възможности и интереси.

Грижа - да се гарантира грижа в семейството и в общността, както и адекватна защита в
съответствие с културните ценности на всяка една социална система; да имат достъп до медицински
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грижи, които да поддържат техния оптимален физически, психически и емоционален статус, както и
да ги предпазват от настъпването на различни болести; да имат достъп до всички нива на
осигуряваната от държавата подкрепа, рехабилитационни и социални услуги, в една хуманна и
безопасна среда; да се осигури достъп до социални и юридически услуги с цел повишаване на
тяхната независимост, защита и качество на съществуващите грижи.; трябва да познават и защитават
правата и основните свободи които притежават, без оглед на местоположението, лечебно или друго
заведение, включително пълно зачитане на достойнството, убежденията, потребности и
неприкосновеност, както и правото им да взимат решения, засягащи качеството на техния живот и
предоставяните грижи.

Удовлетворение - да бъдат предоставени възможности за пълноценно реализиране на
техния потенциал; да имат достъп до образователни и културни мероприятия на общността , както и
подходящи условия за отдих и почивка.

Достойнство - да бъдат създадени условия да живеят достойно и в безопасност и да не
бъдат подлагани на каквато и да била експлоатация, физическа или психическа злоупотреба.
Правата на възрастните хора в България са гарантирани в редица нормативни документи,
като водещ закон е Конституцията, в която се визират правата на гражданите по отношение на
медицинската помощ - чл. 52- право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска
помощ и на безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред, определени със
закон, закрила на здравето на гражданите и др.
Република България като член на ООН и ЕС е ратифицирала всички документи и е
синхронизирала своето законодателство, съобразно съвременните стандарти за качество на здравните
грижи и спазване на правата на възрастните и стари хора. В страната са разработени и приети
стратегии и програми, които да гарантират и осигурят достоен живот на хората от третата възраст.
В Националната здравна стратегия (2014-2020г.), в съответствие с регламентите приети от
ЕС, изработената Национална концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в
България (2012-2030 г.), Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести (20132020), Национална здравна стратегия за дългосрочна грижа и други стратегически документи, са
представени насоките и мерките за гарантиране на достоен живот на възрастните хора в добро здраве
в България. Съществени моменти от тези мерки са:
•
повишаване на информираността на населението от всички възрасти за здравословен
начин на живот;
•
повишаване уменията на възрастните хора по отношение на грижите за себе си,
превенция на болести и увреждания;
•
деинституционализация на настоящия модел на грижа за възрастните хора и
предприемане на мерки за подобряване на дългосрочните грижи за възрастните хора;
•
осигуряване на условия за равен достъп на възрастните хора до медицински, дентални
и медико-социални услуги, с фокус върху малките населени места;
•
финансиране и развитие на допълнителни здравни услуги, насочени към възрастните
хора;
•
развитие на дългосрочната грижа чрез създаване на иновативни междусекторни услуги
(с фокус върху интеграцията на социални и здравни услуги), които да бъдат предоставяни в
съответствие с реалните потребности на нуждаещите се;
•
изграждане на адекватна мрежа от социални и здравни услуги в общността и домашна
среда (разкриване на нови услуги в общността и в домашна среда, включително и предоставяне на
почасови услуги в подкрепа на социалното включване);
•
подобряване на достъпа до превантивни социални и здравни услуги за възрастни с
ранна степен на интервенция;
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•
осигуряване на комплексна подкрепа на семействата, полагащи грижи за зависими
членове;
•
подобряване на взаимодействието между държавния и неправителствения сектор при
предоставяне на здравни и социални услуги за възрастни;
•
Насърчаване на доброволчеството в процеса на осигуряване на услуги за възрастни
[7,8, 9, 10, 11, 12, 13].
Здравно-демографска и икономическа криза, забавената и неефективна реформа в
здравеопазването в България се отразява негативно върху качеството на здравните грижи и услуги.
Съществен елемент от реформите на здравните системи в Европа е предоставяне на „интегрираната
грижа” като елемент на холистичния подход към грижата за човека и преодоляване на
традиционното деление между здравна и социална грижа. Интегрираните грижи включват всички
свързани с потребностите на човека аспекти – от организацията и управлението им до
професионалните умения на специалистите. Те трябва да се разбират по скоро като средство да се
подобри достъпът, удовлетвореността на потребителите и качеството на предоставените грижи [21].
Това означава координация и комуникация между различни специалисти от здравните и социални
институции [22].
Водещи български учени, анализиращи здравната и социална система в страната посочват
редица проблеми, свързани с реализацията на гериатричните грижи и устойчивото развитие на
здравните и социални услуги [1, 2, 3, 6, 14, 15, 16, 17, 18. 19]. Това е предпоставка за нарушаване на
основните етични принципи и норми като достъпност, равнопоставеност, сигурност, свободен избор,
право на информация, уважение към личността и др.
Цел на настоящото проучване е да се изследват нагласите на възрастните и стари хора и
техните обгрижващи за спазване правото им на достъпни и качествени грижи и услуги, което е едно
от условията да живеят достойно и в безопасност.
Обхват на изследването: в изследването участват 310 респонденти, от тях 135 възрастни и
стари хора; 72 лица, обгрижващи тази възрастова група; 103 студенти от професионално направление
„Здравни грижи”.
За реализиране на целите на изследването са използвани следните материали и методи:
документален метод; социологически метод- организирано и проведено анкетно проучване, чрез
индивидуални анкетни карти (въпросници); анализ и интерпретация.
Резултати и обсъждане
Анализ на резултатите от анкетното проучване на студентите от професионално
направление „Здравни грижи”.
Изследването е проведено сред студенти от професионално направление „Здравни грижи”.
От 103 изследвани студенти- II, III и IV курс: 74 са от специалност „медицинска сестра”
/ОКС„бакалавър”/ и 29 от специалност „рехабилитатор”/ОКС „професионален бакалавър”/, които са
II и III курс. Студенти от първи курс не са анкетирани, поради недостатъчна теоретична подготовка и
практически опит за оказване на здравни грижи.
На въпросите, изследващи спазване правата на възрастните и стари хора за достъп и
прилагане на качествени здравни грижи, наблюденията на студентите показват доста негативни
резултати.
На въпроса: „Считате ли, че се спазват правата на възрастните и стари хора за прилагане на
адекватни здравни грижи?”, само 15,53% от респондентите отговарят с „да” и 84,47% отрицателно /
Фиг.1/.
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ДА
87,84
75,9

24,1

РЕХ

84,47

15,53

12,16

МС

НЕ

ОБЩО

Фиг.1. Спазване на правата на стари хора

Разпределението на отговорите за специалност „Медицинска сестра” по курсове на
зададения въпрос е посочено в Таблица 1.
Таблица 1. Спазване на правата на старите хора - разпределение по курсове специалност
„Медицинска сестра”
О
I
О
I
О
I
О
о
%
тговор
I курс
тн.
II
тн.
V курс
тн.
бщо
д
к
д
дял
ял
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ял
7
1
1
6
1
5
9
1
д
6,7%
,7%
,9%
2,2
а
3
8
1
9
1
9
6
8
н
5
3,3%
4
3,3%
6
4,1%
5
7,8
е
4
1
1
1
1
1
7
1
0
2
00%
5
00%
7
00%
4
00%
бщо
Мнението на студентите на въпроса: „Считате ли, че възрастните и стари хора имат достъп
до качествени здравни грижи?” е показано на Фиг. 2. Преобладават отговори „затруднен”достъп 37,9% от рехабилитаторите и 45,9% от медицинските сестри и „не”- съответно 45,9 % и 39,4%. Само
12,6% от студентите изразяват мнение, че старите хора имат достъп до качествени здравни грижи.
37,9

20 23,5

затруднен достъп
не
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24,1
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40
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Фиг.2 Достъп на възрастите и стари хора до качествени здравни грижи
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Анализът на резултатите от целенасоченото наблюдение на студентите в болничната и
извънболничната помощ категорично показват, че утвърдените етични стандарти за гарантиран
достъп до качествени грижи е затруднен и нарушава основни правата на възрастните и стари хора за
сигурност и безопасност.
Анализ на резултатите от анкетното проучване на възрастни и стари хора.
Проучването е проведено в села и градове от Бургаска област сред 135 възрастни и стари
хора, живеещи в домашна среда.
Анкетното проучване обхваща 75 (55,6%) респонденти от градове и 60 (44,4%) от села. Само
24,44% от изследваните лица са от населени места с над 50 000 души население. Разпределението по
пол е 29,6% (40 анкетирани) мъже и 70,4% (95 анкетирани) жени. Най- висок процент (50%) са
хората са на възраст между 66-70 г., 24% - между 71-75 г., 15%- между 60-65 г. Останалите 11% са
над 76 години.
На въпроса „Какви диагностицирани заболявания имате?” анкетираните възрастни и стари
хора посочват, че имат между 2 и 3 хронични заболявания - средно 2,4. Водещо място заемат
сърдечно- съдови заболявания с 65,2%; второ място – заболявания на опорно-двигателния апарат
(37,8%); трето място с 30,4% са заболяванията на храносмилателната система; 25,9% от
анкетираните посочват, че имат ендокринни заболявания; следват заболявания на ПНС- 17%;
заболявания на пикочополовата система- 16,3%; заболявания на ЦНС- 14,8%; заболявания на
жлъчно-чернодробна област- 5,2%; между 1-2% имат очни и онкологични заболявания. Само 0,9%
посочват, че нямат никакви заболявания.
На въпроса за необходимостта от ежедневни грижи, 59,2% от респондентите посочват, че се
нуждаят от непрекъсната или частична помощ, 40,8% отричат да имат нужда от помощ.
Респондентите получават помощ основно от своите близки, с които живеят в едно
домакинство - 57%; 9,6% получават помощ от роднини, но не са в едно домакинство.
Тревожен е факта, че 11,9% от анкетираните стари хора посочват, че се нуждаят от
ежедневна помощ, но никой не им помага, като този процент при живеещите в селата е 18,3%. В
проучването 20% изразяват мнение, че не се нуждаят от помощ. Лични асистенти имат 0,7% от
анкетираните, също 0,7% получават грижи от съсед, приятел. При сравнителния анализ на данните
получени за старите хора, живеещи в град или село, не се наблюдава значимо различие. (фиг. 3.)
60,0
53,4

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0

град

21,3
18,3

18,3
10,78,3

10,0

- 1,7

6,7

село
1,3 -

не се нуждая роднини-дом.
роднини друго дом.
личен асистент нямам помощ съсед, приятел

Фиг. 3. Лица, осигуряващи ежедневни грижи
На въпроса „Получавате ли писмена или устна информация от лекаря или медицинската
сестра, свързани с грижи (хранене, хигиенни грижи, движение, прием на лекарства и др.) при Вашите
здравословни проблеми?”, отговорите се разпределят почти наполовина. Непрекъснато и често
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получават информация 51% от респондентите, 49% посочват, че рядко или никога не са получавали
компетентна информация. Във фиг.4 са посочени по- детайлно получените отговори:
13%
15%

да, непрекъснато
да, често

36%

да, рядко

36%

не съм получавл/а

Фиг. 4. Здравна информираност за грижи при хронични заболявания
Ограничаването на старите хора от консултативна помощ ги прави несигурни и тревожни за
здравословното им състояние. Анализът показва, че здравните специалисти подценяват
необходимостта от здравно обучение на старите хора, което ще помогне на възрастния човек да
управлява успешно здравословното си състояние, да не допуска на усложнения и да има добро
качество на живот.
Анализ на резултатите от анкетното проучване на обгрижващи възрастни и стари хора.
Проучването е проведено през месеците май- юни 2015г. в различни населени места от
Бургаска област. Изследването е сред хора, полагащи гериатрични грижи най- малко четири часа
седмично.
От 72 изследвани -35 (48,6%) живеят в градове и 37 (51,4%) в села (виж Табл.6.). 20,53% от
изследваните лица са от населени места с над 50 000 души население.
Преобладаваща част от обгрижващите са близки родственици- 95,8%, като 56,5% от тях са
деца, 26,1%- внуци, 4,4%- съпрузи на старите хора. Само 4,2% от изследваните не са роднини. 16, 7%
от лицата, полагащи грижи се отнасят към групата на възрастните и стари хора (Фиг. 12).
Възнаграждение за положените грижи получават само 5,6% от анкетираните. Месечният доход
посочен от респондентите е по- нисък от средния за страната (51,4% имат доходи под минималната
работна заплата ).
Почти половината от респондентите посочват, че отделят време за грижи между 2-3 часа на
ден - 47,2%. Останалите изследвани се разпределят, както следва: 4-5ч. на ден- 8,3%; 8-12ч.- 12,5%;
денонощно- 11,1%. При 20,9% от респондентите отделеното време за грижи е 4 часа седмично (Фиг.
5).
2-3 часа на ден

4 часа седмично

8-12 часа на ден

денонощно

13%
8%

5-6 часа на ден

11%
47%

21%
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Фиг. 5. Време за полагане на грижи през седмицата
Проучена е продължителността на грижите, които оказват близките във времето (виж. Фиг.
6), което отразява високото им физическо и психическо натоварване:
2,80%
до 1 година
18,10%

6,90%

36,10%

1-5 години
5-10 години
над 10 години

36,10%

не е посочено

Фиг. 6. Продължителност на грижите

На въпроса „Кога за последен път сте имали време да си починете от грижи за възрастния
човек?”, 51,4% от обгрижващите, живеещи в градовете „не са почивали повече от месец”, в селата37,9%. При 37,1% от респодентите, живеещи в градовете отговарят „не съм почивал откакто се
грижа за възрастния човек” , в селата – 18,9% са посочили същия отговор.
Ангажираността на респондентите в гериатрични грижи, недостатъчно време за почивка е
сериозен риск за качеството на живот както на обгрижващите, така и на обгрижваните. Домашните
грижи съдържат много трудности, в това число за здравето на полагащите грижи, тяхното
благополучие и социалните им контакти. Понякога семействата трябва да понесат значителни
лишения, за да се грижат за възрастните си роднини. Проблемът се усложнява от това, че не винаги
са достатъчно подготвени да се справят с подобна ситуация, ако липсва достатъчната подкрепа.
Могат да възникнат конфликтни ситуации и различни видове малтретиране на стария човек.
Тези опасения се потвърждават и от отговорите на следващия въпрос „Считате ли грижите за
възрастните хора за трудна задача?”- 68,1% от респондентите отговарят „да, физически и психически
е трудно”; „не се затруднявам” посочват 18%; „психическото натоварване е по- голямо”- 11,1%;
„физическото натоварване е по- голямо”- 2,8%
На въпроса „От какви здравни и социални услуги се нуждаете при обгрижване на
възрастния човек?”, обобщените резултати подреждат мнението на респондентите по следния начин
(посочени са между 2-3 услуги):

Консултация и помощ от специалист по здравни грижи- 61,1%;

Финансова подкрепа- 51,4%;

Информация за заболяванията, методи за грижи -43,1%;

Технически средства, които да улеснят процеса на обгрижване на възрастния човек30,6%;

Обмен на информация и опит от други хора, които полагат грижи за възрастни хора27,8%;

Технически средства, които да улеснят придвижването на възрастния човек- 23,6%;

Предоставяне на грижи от здравен специалист по няколко часа на ден или за
определено време (дни, седмица), което да осигури почивка за обгрижващия- 22,2%;

Обучение по практически аспекти на грижите- 19,4%;

Оценяване на потребностите на възрастния човек от грижи- 11,1%.
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Резултатите показват ясно изразен дефицит от обучение, информираност, подкрепа и грижа
за лицата, обслужващи стари хора, липса на добра комуникация със специалисти. Анализът отразява
желанието на обгрижващите да оказват качествени и ефективни грижи за старите хора.
В анкетното проучване е търсено мнението на старите хора и на техните обгрижващи за
начина на организиране на Интегриран център за медико-социални грижи- видовете услуги, от които
имат потребност възрастните хора. Респондентите посочват в отговорите си средно между 4-5
задължителни услуги. Според тях необходимите грижи и услуги се ранжират, както следва (Таблица
2.):
Таблица 2. Необходими грижи и услуги в Интегриран гериатричен център.
№

Необходими услуги

обг
рижващи
р.
отг.

.
.
.
.

1
Измерване на основни жизнени
показатели
2
Консултации с лекарспециалист
3
Провеждане на лабораторни
изследвания
4
Информация, консултации и
обучение за здравни грижи
5
Рехабилитационни процедури

.
.
.

0.
1.
2.

4
7
9
1

6
Предлагане на домашни грижи
за ежедневни дейности
7
Организиране на групи по
интереси- посещения на културни
мероприятия, срещи
8
Консултация с психолог

.
.

1

2
0

6
9
Организиране на групи за
поддръжка от хора, грижещи се за
гериатрични пациенти
1
Консултации за организиране
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Получените резултати отразяват не само желание за сигурност и достъп до медицински и
здравни грижи и услуги на възрастните и стари хора, но и желание от обучение и повишаване на
здравна информираност, необходимост от общуване и преодоляване на социалната изолация.
Резултатите от проучването на старите хора и техните близки ни насочват към необходимост
от създаване на трайна мрежа от интегрирани центрове за медицински, здравни, психологически,
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социални и други грижи и услуги, който да намали бюрокрацията, да подобри достъпа на старите
хора до различни видове услуги и да подобри качеството им на живот.
От анализа на резултатите от изследването могат да се направят следните изводи:

студенти дават негативна оценка на достъпността и правото на старите хора до
качествени здравни грижи;

високата ангажираност на семействата, полагащи гериатрични грижи е сериозен риск
за качеството на живот както на обгрижващите, така и на обгрижваните;

липсва изградена мрежа за предлагане на комплексни грижи за възрастните и стари
хора;

налице са диспропорции между желанието на обгрижващите от семейната среда да
оказват качествени грижи за старите хора и подценяване на промотивните и превантивни функции от
страна на здравните специалисти, които трябва да предоставят необходимите теоретически знания и
практически умения за съвременни и ефективни гериатрични грижи.
Спазването на биоетичните принципи при предоставяне на гериатрични грижи и услуги
изисква ефективен подход, който да е релевантен на потребностите в обществото, отчита
ограничения финансов ресурс и не пренебрегва правото на възрастните и стари хора за достоен и
пълноценен живот.
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ЗАЩО Е ВАЖНО СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТТА „ГЕРИАТРИЧНИ
ГРИЖИ” ДА ИЗУЧАВАТ МЕТОДА ЗА 10-МИНУТНОТО АКТИВИРАНЕ
Мария Димова
Медицински колеж на Тракийски университет, Стара Загора, тел.: 0895773448,
E-mail: mdimovameister@gmail.com
Резюме:
Въведение:
Активиращите грижи допринасят за психичното благополучие на дезориентираните стари хора
посредством помощта за времево структуриране и подходящи действия, в съответствие с техните
налични ресурси, като на старите хора се предоставят възможности за изразяване, повишава се
самочувствието им и се изгражда усещане за сигурност.
Целта на настоящия доклад е да се представи метода за „10 – минутно активиране“ и
значимостта на този метод като част от обучението на студентите от специалността „Гериатрични
грижи” на Медицински колеж на Тракийски университет, Стара Загора за работа със стари хора с
деменция.
Материали и методи: анализ на документи и публикации
Резултати и обсъждане:
В рамките на учебната дисциплина „Социални аспекти при грижите за хората в гериатрична
възраст“, студентите от специалността „Гериатрични грижи“ изучават различни методи за работа със
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старите хора, в т.ч. с хората с деменция, като един от изучаваните от студентите методи, е методът
„10 – минутно активиране“. С помощна на този метод, се насърчава и стабилизира паметта и
способността за концентрация на засегнатите от деменция хора, възбужда се все още обратимата
дългосрочна памет на посредством предмети от миналото, стихотворения (песни) от детството и
младостта и др., активират на чувства на радост и забавление в тях и се повишава тяхното
самочувствието, изграждане се по-благоприятен и спокоен социален климат и се насърчава
социалното им поведение.
Ключови
думи:
обучение,
гериатрични
предизвикателства, перспективи за развитие

грижи,

гериатрични

специалисти,

Въведение:
Хората с деменция не знаят как как да се организира ежедневието им. Те не са в състояние да се
структурират, организират и управляват задачите от ежедневния си живот. Поради това, те трябва
да бъдат подкрепени от така наречените активиращи грижи.
Активиращата грижа означава, че ние ги подкрепяме толкова, колкото е необходимо, но
гарантира, че ние не предоставяме прекалено много подкрепа, за да се не губят окончателно своята
независимост.
Хората с деменция, често не могат да идентифицират правилния обект, като например могат да
опитат да използвате четката за зъби, за да срешат косата си.
Поради това, гериатричните специалисти трябва да наблюдават тези дейности и, ако е
необходимо, да коригират дементния човек така, че той да не продължи да го прави.
Намаляването на уменията да се грижат за себе си, може да доведе до намалено самочувствие и
социална изолация.
Активиращите грижи допринасят за психичното благополучие на дезориентираните стари хора
посредством помощта за времево структуриране и подходящи действия, в съответствие с техните
налични ресурси.
На старите хора с деменция се предоставят възможности за изразяване, повишава се
самочувствието им и се изгражда усещане за сигурност.
Усещането за сигурност подобрява се изгражда чрез организирането на съвместни дейности в
рамките на интимен кръг и чрез контакти с външния свят.
Насърчава се двигателната активност и се извършват двигателни обучения и целенасочени
упражнения.
Чрез използването на различни техники се стимулират сетивата (на носа, ушите, устата, очите
и кожата).
На дементните възрастни хора се предлага програми, активиращи техните умствени
способности.
Извършват се целенасочени дейности, насърчаващи тяхната независимост и активиращи
програми за възвръщане на загубените умения.
Целта на настоящия доклад е да се представи метода за „10 – минутно активиране“ и
значимостта на този метод като част от обучението на студентите от специалността „Гериатрични
грижи” на Медицински колеж на Тракийски университет, Стара Загора за работа със стари хора с
деменция.
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Материали и методи: анализ на документи и публикации
Резултати и обсъждане:
В рамките на учебната дисциплина „Социални аспекти при грижите за хората в гериатрична
възраст“, студентите от специалността „Гериатрични грижи“ изучават различни методи за работа със
старите хора, в т.ч. с хората с деменция.
Един от изучаваните от студентите методи, е методът „10 – минутно активиране“.
Той е разработен от Ute Schmidt-Hackenberg, като за първи път тя обучава в прилагането му
обгрижващ персонал от хоспис и социален патронаж по време на продължаващо и
преквалификационно обучение през есента на 2009 година. От февруари 2010 г., методът на „10
минутното активиране“ се извършва във всички гериатрични институции в Германия.(1)
Това е метод, който привлича интереса, вниманието и физическата активност на засегнатите от
деменция стари хора.
Предпоставка за успешното им активиране е предшестващата работа с тяхната биография, като освен
от самия него, биографичните данни се събират и от роднини, приятели, обгрижващ персонал и др.
Единствено стимулите, свързани с историята на техния живот, могат да събудят техния ентусиазъм и
да им дадат тласък за дискутиране.

Целта на „10- минутното активиране“ е:
- насърчаване и стабилизиране на паметта и способността за концентрация;
- Възбуждане на все още обратимата дългосрочна памет на засегнатите от деменция хора
посредством предмети от миналото, стихотворения (песни) от детството и младостта и др.;
- активиране на чувства на радост и забавление в дементните;
- повишане на самочувствието им, изграждане на по-благоприятен и спокоен социален климат и
насърчаване на социалното им поведение.
За да се изпълни „10- минутното активиране“, е необходимо да се направят кутии с неща, които са
играли роля в живота на дементния човек. Към кутиите са прикрепени инструкции за работа на
персонала.
В кутиите може да има предмети от бита, като например лъжици за готвене, бурканчета, стара
покривка за маса, тривка за баня, сапун за пране, ръчни инструменти, пирони, винтове, шивашки
метър, чук..... Всички тези вещи са съобразени с историята на живота на стария човек и са част от
неговия активен живот.
Работи се с човека по метода на „10- минутното активиране“ само веднъж дневно, за кратко,
обикновено точно преди обедното хранене.(1)
Започва се с разговор и на дементния човек му се дава да почувства, помирише, вкусва или чува
нещо. За физическо активиране, може да се включат и леки гимнастически упражнения,
комбинирани с лично познати и ползвани предмети и действия от всекидневния живот (например,
усукана или сгъната носна кърпичка).
Умствено активиране би могло да се постигне чрез разговори за отминали времена, както и с пеене
на известни песни с написан текст. Освен това, може спонтанно да се извърши активиране по време
на ежедневната грижа със сезонни материали.
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Докато съдържанието на краткосрочната памет намалява, дългосрочната памет е по-достъпна
за хората с деменция. Ние можем да работим с това съдържание като изберем подходящи теми, които
могат да дадат на хората с деменция сигурност и да предизвикват тяхното любопитство и мотивация.
Нашият мозък атрофира, ако ние не го използваме а деменцията по-бързо напредва при
бездействие на мозъка.
Съдържанието на дългосрочната памет изчезва с напредването на болестта и, за да върнем част
от нея обратно, са необходими външни стимули и биографично ориентирани нишки, които се
използват в „10 минутното активиране”.
Темите, които могат да предизвикат спомени са много разнообразни. Всеки човек има своята,
различна от другите, житейска история, с различен житейски опит и различни области, в които се
чувства компетентен. Ние търсим тези области и се стремим да предизвикаме интерес към тях, за да
съживим опита, чувствата и знанията им от миналото. Споменът за това, което някога е бил
дементният човек, гордостта от това, което е постигнал, което също е важно и „тук и сега“, засилва
чувството за собствената му идентичност и значимост.
Колкото повече сетива са ангажирани, толкова по-голяма е вероятността да се събудят
спомени. Работи се предимно с ритуали, образи, истории, музика и творчески дейности, като
например занаяти. Активирането е насочено към индивидуалните особености на отделните
възрастни хора, като за целта е нужно да се проучи по-подробно историята на техния живот.
Ако двама, или повече, дементно болни имат общи интереси, това позволява да се извършва „10
минутното активиране” едновременно с тях. Например, ако две жени са харесвали градинарството,
можем да ги активираме едновременно.
„Кратко и редовно”, това са двете
активиране” на хора с деменция.

основни правила за използването на „10 минутното

Желателно е „10 минутното активиране” да се извършва ежедневно по време на грижите и
дневната заетост на хората с деменция.
Извършени са научни изследвания, доказващи, че идеалната продължителност на активирането
не трябва да надвишава 20 минути и че повторението има положителен ефект.
„10 минутното активиране” е метод, който изисква малко време за подготовка, може да бъде
адаптиран към състоянието на хората с деменция и може да се прилага спонтанно по всяко време.
Предимства на метода „10 минутно активиране”:
 той е подходящ за работа с различните стадии на деменция;
 може да се използва при хора с различни биографии;
 може да се работи с хора с различни потребности, с различни съхранени умения
(ресурси) и при хора с различни дефицити.
Този метод може да се прилага за индивидуално активиране, както и за активиране по
двойки, или в група от хора с деменция.
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Важно е да се упражнява всеки ден. Този вид активиране, може да бъде от полза само, ако се
извършва всеки ден. Той се основава на целенасочено използване на познати предмети от
миналото. Много е важна е наличната информация за травмиращи преживявания от миналото, като
тези теми трябва да се избягват.
Активирането може да се извършва по всяко време на денонощието, но опитът показва, че
времето за индивидуално или групово активиране между 11 и 13 часа е най-подходящо.
По време на активирането може да се докосват и опипват различни предмети; да се работи с
пословици, топки, да се „пътува“ във времето с помощта на предмети от миналото, да се говори за
миналото....
Първото нещо, което трябва да се направи, за да се реализира „10 минутно активиране” е
подготвянето на помещенията. Ако активирането се извършва в група, стаята не трябва да бъде
твърде малка и да не е твърде голяма. Необходимо е да се избере стая, която е уютна и светла. При
индивидуалното активиране, помещението трябва да бъде светло и създаващо весело настроение.
Следващата стъпка е свързана с избора на правилните материали.
Има два основни набора от материали за активиране:
1.
набор от материали, свързани с клиента, който се състои от индивидуална
колекция от материали за всеки дементен човек, взависимост от събраните биографични данни
за неговата професия, хобита, интереси и др.
2.

Тематични набори от материали (напр. сезонно ориентирани).

Активиращите кутии могат да се изработят с помощта на роднините, ако това е възможно.
За целта е необходимо да се подредят тематично различни елементи, снимки и др., от
биографията на хората с деменция, от времето на тяхното поколение и някогашната им социална
среда.
След това кутиите се етикират и се нареждат в т. нар. „шкафове за активиране“. Към тях се
прилага писмено ръководство. Кутиите за активиране са достъпни за всички служители.
Вместо кутии може да се използват и прозрачни найлонови торбички или чанти, както и
метални кутии. Шумоленето на найлоновите торбички представлява друг сетивен стимул. От друга
страна, металните кутии често се свързват с приятни спомени от детските години, когато в тях са се
съхранявали сладки и бонбони.
Кутиите за активиране могат да бъдат заменени от дамски чанти, като това може да бъде
особено полезно при активирането на жените. Най-добре е да се използва чанта, която принадлежи
на дементната жена, с която се работи, но може да се използва и друга стара дамска чанта.(2)(3)
В заключение, може да се отбележи, че компетенциите на студентите за работа с метода за „10
минутното активиране” са изключително
важни за тяхната бъдеща работа в практиката.
Целенасочените умения за биографично базирани действия, използването на познати предмети от
миналото на старите хора с деменция и отключването на спомените и усещанията им, способстват за
тяхното физическо, психическо и социално активиране.
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1. K. Dubielski, A.Pampel, „Die 10-Minuten-Aktivierung nach Ute Schmidt-Hackenberg –
Ganzheitliche Spüren und Anregen“.
2. A. Friese, „Aktivierungskarten für die Kitteltasche 1: Die besten Ideen für das kurze
Gedächtnistraining (Altenpflege) “ , 2013
3. D. Geier, „10 Minuten Berufe raten: Arbeitsmaterial zur Seniorenbetreuung“, 2015

БИОГРАФИЧНА РАБОТА НА СТУДЕНТИ ОТ ПЪРВИ КУРС "ГЕРИАТРИЧНИ ГРИЖИ" НА
МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ
Теодора Трифонова1, Мария Димова2, Десислава Ташукова1
1. Студенти от специалност „Гериатрични грижи”, Първи курс,Медицински колеж на Тракийски университет,
Стара Загора.
2. Медицински колеж на Тракийски университет, Стара Загора
Резюме:
Въведение:

Всеки век има своята уникална индивидуална житейска история, несравнима с тази на
останалите хора. Историята на живота, формира навиците, предпочитания и реакции в
определени ситуации на старите хора.
Познаването историята на живота на стария човек помага на гериатричните специалисти го
разберат по-добре, за да структурират плана за грижи, съобразно неговите ресурси и биографични
данни.
Целта на настоящия доклад е да се представи работата с биографично интервю на конкретен възрастен
човек на студенти от първи курс „Гериатрични грижи”от Медицински колеж на Тракийски университет, Стара
Загора.
Материали и методи: биографично интервю, лекционен материал.
Резултати и обсъждане:

Представени са данните от биографично интервю с реален възрастен човек, живеещ в домашна
среда, като са сменени единствено имената и е взето разрешение за публикуване на получената
информация. По време на интервюто са събрани лични данни за възрастната жена и нейните близки
и роднини, нейното родителско семейство, нейното детство; професионално развитие и
професионални интереси; брак и деца; приятелства; хобита и интереси; тежки и травмиращи
преживявания; религия и обичаи; какво харесва и какво-не.
Ключови думи: работа с биографията, хора в гериатрична възраст, гериатрични грижи.
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Въведение:
Хората в гериатрична възраст често се третират като деца, поради пълно или частично
загубените си способности за самостоятелно справяне с ежедневните си дейности, развиването на
дементни симптоми и др.
Всеки век има своята уникална индивидуална житейска история, която е несравнима с тази на
останалите хора.
Историята на живота на старите хора формира техните навиците, предпочитания и реакции в
определени ситуации.
Познаването историята на живота на стария човек ни помага да го разберем по-добре. Затова, за
гериатричните специалисти, е много важно да умеят да боравят професионално с Метода за работа с
биографията на старите хора.
Биографично ориентирана работа ни помага да разберем по-добре възрастния човек, да работим с
него, изграждайки мост между минало, настояще и бъдеще, да структурираме плана за грижи, съобразно
неговите ресурси и биографични данни.
Активиращите техники, използвани при работа с дементно болни хора, се основават на детайлното
познаване на тяхната биография.
Биографичната работа се извършва на базата на изградено взаимно доверие между гериатричния
специалист и възрастния човек.
Целта на настоящия доклад е да се представи работата с биографията на конкретен възрастен човек на
студенти от първи курс „Гериатрични грижи”от Медицински колеж на Тракийски университет, Стара Загора.

Материали и методи: биографично интервю, лекционен материал.

Резултати и обсъждане:

Представяме данните от биографично интервю с реален възрастен човек, живеещ в домашна
среда, като сме сменили единствено имената и сме взели разрешение за публикуване на получената
информация.
По време на интервюто са събрани лични данни за възрастната жена и нейните близки и
роднини.
Събрана е също и подробна информация за:
 нейното родителско семейство;
 нейното детство;
 професионално развитие и професионални интереси;
 брак и деца;
 приятелства;
 хобита и интереси;
 тежки и травмиращи преживявания;
 религия и обичаи;
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какво харесва и какво-не.

Лични данни:
Калинка Димитрова Червенкова, родена в град Стара Загора на 03.09.1942 г. (74г.). През целия
си живот и до момента живее в с. Езеро.
Семейство:
Майка: Иванка Георгиева Петрова- починала от старческа склероза на 72г. Занимавала се е през
целия си живот със селскостопанство.
Баща: Димитър Трифонов Петров- починал от инсулт на 69г. По професия е бил коларожелезар.
Брат: Димитър на 77г. В момента живее в град Ямбол (пенсионер).
Сестра: Руска на 72г. Също живее в град Ямбол (пенсионерка).
Съпруг: Трифон Колев Червенков на 76г. Живее в с. Езеро (пенсионер).
Син: Кольо на 56г. Живее в гр. Нова Загора. По професия е шофьор.
Дъщеря: Иванка на 53г. Живее гр. София. По професия е медицинска сестра. Завършила е
гимназия със златен медел. След това е завършила полувисше за медицинска сестра отново със златен
медал и висше – „Биология” и „Химия”.
От двете си деца има по една внучка:
От сина: Калина на 30г. Завършила е гимназия СОУ '' Христо Ботев'' в гр. Нова Загора. След
това е завършила първо висше образование- Икономика и второ висше - Маркетинг с магистратура Счетоводство. Завършила е всичко с отличия. В момента е безработна.
От дъщерята: Кристина на 33г. Завършила е гимназия в София. След това е завършила висшеСлавянска фиология в София. Има и други изкарани курса за Дърворезба, Екскурзовод и Икономика.
В момента работи като екскурзовод в гр. София и говори 6 езика.
Детство:
В него време е имала добро детство. Родителите й са били колкото добри, толкова и строги. Не
са ги лишавали от нищо, въпреки строгите времена. Те също са се съобразявали с родителите си. Не
са били заможни, а са принадлежали на средната класа. Брат й е играл ролята на родител към нея, а
тя към сестра си. Гледали са се взаимно и са си помагали. Израстнали са в много добри отношения с
родителите си. Имали са разбирателство и любов. В къщата им са живяли 2 поколения- родителите й
и тя с мъжа си. Не е имала други настойници, освен родителите си. Като дете е имала една мечта,
която не се е осъществила- да стане любител-шофьор. Тя казва, че по нейно време никой не е имал
детска стая, а всички са живеели на едно. Нямало е деление между децата.
Родителите им са се държали еднакво с всички. И до ден днешен цялото семейство са едно
цяло, въпреки че вече са възрастни. Като дете си е играела на воля. Имала е предостатъчно време за
игри. Всичките им дрехи са шити на ръка от майка им. На всички български и семейни празници са
били цялото семейство, понякога включително и близки приятели. Нямали са баби и дядовци, които
също да празнуват с тях.
Професия:
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След соновното си образование е започнала веднага работа във фермите. Занимавала се е 18г.
със селскостопанство. Но в повечето си трудов стаж е работила в „Ел. Бобиньор“ (Предприятие по
ремонт на двигатели) – 22г. Има изкаран курс за електротехник (занимавала се е с генератори за ток в
цяла България). Работила е професията си с огромно желание. Казва, че е била вклюбена в нея. От
душа и сърце е работила. Шегува се: ''На сън съм сънувала работата си''. Когато е работила в „Ел.
Бобиньор“ е обучила 8 ученички, които до ден днешен са й благодарни и казва, че дори сега да я
срещнат на улицата ще й благодарят и ше съжаляват, че е настъпила тази ''ликвидация''. Много тежко
е преживяла пенсионирането си. Дълго време не е можела да свикне без колектива и работата си. Все
още помни много преживявания с колегите си.
Брак и деца:
Омъжила се е на 18г. И от тогава до ден днешен със съпруга й се обичат страшно много. Имали
са страхотен брак и живот. Били са, и продължават да бъдат, много щастливи. Преживяли са златна
сватба. Казва, че отношенията им с децата им са били ''повече от страхотни''. Били са отличници и
никога не са правили някакви проблеми, нито в училище, нито в живота. Винаги са се вслушвали в
съветите им. Те самите са били много добродушни и винаги са помагали с каквото могат както на
родителите си, така и на съученици и приятели. Понякога й е било неудобно, когато е ходила на
родителски срещи, от това как хвалели децата й колко са дисциплинирани. До ден днешен
отношенията им с децата им и отношенията на децата им като брат и сестра са идеални.
Тайните на щастливия и дълъг брак, според нея са:
''Без отстъпки, живота върви по-трудно''.
''Трябва жената да може да завърти гнездото''.
''Добрата дума сплотява семейството''.
''Без любов и разбирателство, няма живот''.
Приятелства:
Имала е много приятелства, но не е допускала прекалена близост. Била е много щедра, винаги е
помагала с каквото може на някой приятел. Казва, че цялото село са и приятели.
Хобита и интереси:
Лично за себе си, да си ушие или изплете нещо. Харесвало й е да ходи на екскурзии по
исторически места. До преди няколко години е участвала в певческата група и танцовия състав на с.
Езеро. Харесвало й е също да ходи по театри и концерти. Казва, че е била ''луда глава'' и на всеки
концерт в Стара Загора са идвали със съпруга й с мотора. В момента гледа много цветя и растения. С
мъжа й имат много животинки и ги обожават всичките. Слуша повече народна музика и по-малкоестрадна. Не чете книги, но поглежда вестниците от време на време. Не е спортувала нищо като
малка, но е обичала да играе на народна топка с приятели. И в момента я влечат електротехниките и
двигателите.
Тежки преживявания:
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време на раждането. Има професионални заболявания като Артрит. Няма страхове и фобии. Не е
преживяла тежки събития като войни или наводнения.
Религия:
Вярва в Бог и в природата, че има има някакви сили, но определя себе си като нерелигиозна.
Рядко ходи на църква. Преди 5 години е била църковен настоятел, но в момента не е ангажирана с
подобно дейности. Не са спазвали никакви ритуали по време на хранене. Започвала е да чете
Библията, но не е можла да я разчете. Казва, че не се иска само четене, но и разбирателство, което тя
не е можла да открие.
Какво харесва:
Харесва честните, добри и трудолюбиви хора. Обожава ги и ги обича от душа. Не харесва
лъжците, крадците, но най-много мрази лицемерието. Харесва да се държат добронамерено с нея, а
тя не обича да наскърбява другите. Надява се да прекара последните години от живота си добре.
Определя себе си като борбен човек. Никога не се е отказвала от нещо, с което се е захванала и
винаги е нагласяла нещата да вървят по правилния път. Не е конфликтен човек. Сигурна е, че с мъжа
й ще умрат щастливи.
Цитати:
''Силно вярвам в това, което ти споделих''.
''Аз представлявам труд, честност и любов''.
''Труда и любовта спасяват човека''.
Използвани източници:
1. Лекционен материал от учебна дисциплина „Социални аспекти при хората в гериатрична
възраст“.
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ОФОРМЯНЕ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА НА ХОРАТА В ГЕРИАТРИЧНА
ВЪЗРАСТ
Десислава Ташукова1, Мария Димова2, Теодора Трифонова1
1. Студенти от специалност „Гериатрични грижи”, Първи курс,Медицински колеж на Тракийски университет,
Стара Загора.
2. Медицински колеж на Тракийски университет, Стара Загора
Резюме:

Въведение:
Застаряването на населението в национален и световен мащаб и промяната на семейния модел,
изискват съответните промени в грижите за старите хора, за да могат те да имат добро качество на
живот и да останат максимално активни.
За тази цел, една от важните промени, към които трябва да се пристъпи, е промяната на
структурата и дизайна на местата за обитаване от възрастните хора, които трябва да се станат
функционално удобни и естетически издържани, оборудвани с необходимите битови, санитарни,
медицински и технически помощни средства, осигуряващи тяхната безопасност и комфорт,
отговарящи на ясно формулирани и регламентирани стандарти и критерии.
Целта на настоящия доклад е да се представи виждането на студенти от първи курс
„Гериатрични грижи”от Медицински колеж на Тракийски университет, Стара Загора, за нуждата от
оформяне на средата за живот на хората в гериатрична възраст в България.
Материали и методи: анализ на данни от документи и интернет, лекционен материал.
Резултати и обсъждане:
Домашната среда е най-естественото място за живот и е изключително важно тя да бъде
подкрепяща и безопасна за хората в гериатрична възраст. Помощта за оформяне на жизнената среда в
дома е много важна, за да им се осигури добро качество на живот. Дизайнът на гериатричните
институции трябва да наподобява максимално този в домашна среда, но има и някои съществени
различия, поради това, че в институцията живеят повече хора, които трябва да бъдат подпомагани в
своите ежедневни дейности, да имат възможност да общуват пълноценно помежду си, да участват в
групи по интереси и др. занимания.
Извод: посредством дизайна на жизнената среда в дома и институцията, хората в гериатрична
възраст трябва да бъдат подкрепяни по отношение на запазването на тяхната независимост,
съобразно техните ресурси, биографични данни, предпочитания и интереси, като им се осигурява
максимална възможност на самостоятелен живот и достъпно и безопасно жизнено пространство.
Ключови думи: хора в гериатрична възраст, жизнена среда, оформяне
Въведение:
Увеличаването продължителността на живота и застаряването на населението представляват
сериозно предизвикателство в национален и световен мащаб.
Миграцията

на

младото

поколение

ускорява

процеса

на

застаряване

на

нациите.
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Икономическите последици от това са свързани с повишаване на разходите за здравеопазване, пенсии
и социални грижи, като това води до финансово напрежение в системите на здравното и пенсионното
осигуряване.
Завишава се размера на държавната субсидия в секторите здравеопазване и пенсионно
осигуряване.
Начинът на живот на хората от група ”65+”, и евентуално полаганите за тях грижи, добиват все
по-голямо значение за хармоничното развитие на обществото.
Остаряването при повечето хора се свързва с физиологични промени, които могат да доведат до
трудности при взаимодействие със заобикалящата ги среда. Това често ги дискриминира в
обществено-икономическия живот, въпреки значителният им житейски, а в определени случаи и
професионален опит.
Комфортът на обитаване в съществуващите жилища и специални сгради, често не отговаря на
потребностите на общността на възрастните хора. Променя се социалният модел, като се преминава
от голямо домакинство/семейство към малко. Това неминуемо се отразява на живота, а от там и на
потребностите, на възрастното поколение.
Засилва се нуждата от специални, социални и медицински услуги. Това, от една страна, изисква
съответните промени в грижите за възрастните хора, чрез осигуряване на персонал с необходимата
квалификация за работа с хора в гериатрична възраст.
От друга страна, необходимо е местата за обитаване от възрастните хора да се структурират
така, че те да бъдат функционално удобни и естетически издържани, оборудвани с необходимите
битови, санитарни, медицински, технически помощни средства, осигуряващи тяхната безопасност и
комфорт. Всички те трябва да отговарят на ясно формулирани и регламентирани стандарти и
критерии.
Хората от „третата възраст”, се нуждаят от качествен живот и стимулиране, за да останат
максимално дълго време интегрирани и активни в обществото.
Най-важното условие за това е разработването и утвърждаването на необходимите за целта
стандарти.
Основен принцип при проектирането и реализирането на сгради за нуждите на възрастните
хора е адекватно планиране и структуриране на пространство, функционалност и инсталационни
решения, които ще доведат до високо качествени резултати, които да бъдат изключително гъвкави и
лесно променящи се към обществено реалните потребности.
Целта на настоящия доклад е да се представи виждането на студенти от първи курс „Гериатрични
грижи”от Медицински колеж на Тракийски университет, Стара Загора, за нуждата от оформяне на средата за
живот на хората в гериатрична възраст в България.

Материали и методи: анализ на данни от документи и интернет, лекционен материал.

Резултати и обсъждане:
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Много българи мигрират в други държави или в друго населено място в България. Увеличава се
броят на самотните стари хора.
Настъпването на стареенето започва с общи физически и психически промени, които са
предпоставка за появяването на много рискове за тях.
Според известна българска поговорка, „домът на човека е неговата крепост”. Домашната среда
е тази, която е най-естественото място за живот.
Често, поради липсата на социални контакти с близки, приятели, колеги, познати и др., загуба
на близък човек, на здраве или на възможности за придвижване, възрастните хора се затварят в себе
си или в своя дом, като това понякога е принудително. Гериатричните специалисти имат
компетенциите за реинтеграция, за възстановяване на връзките му с обществото и природата. Това
може да стане обаче само, ако се изгради една подкрепяща околната среда.
Помощта за оформяне на жизнената среда в дома е много важна за безопасността на хората в
гериатрична възраст.
Домът трябва да отговаря на някои важни услувия, като той, на първо място, трябва да е
безопасен и свободен от бариери (килими, пътеки, прагове и др.), които да представляват опасност за
спъване и падане.
Стъпалата, по възможност, трябва да са малко на брой, да не са стръмни да имат заоблени
ръбове, гумирани лентички по краищата. При загубени способности за изкачване, или слизане по
стълби, или при хора с увреждания, трябва да има монтирани лифтчета по стълбите.
Входната врата на жилището трябва да не е масивна и тежка, за да могат с лекота да я отварят и
да няма опасност от затисване.
Необходимо е да се отстранят и премахнат всички бариери като килими, мокети, прагове и
евентуално да се използват гумирани подложки.
Банята, по възможност, трябва да бъде близо до спалнята. Да е оборудвана с технически
помощни средства, като захватки, столче за вана, столче за баня. Всички помощни средства трябва да
има гумирани тапи по крачетата, за да не се хлъзгат.
Подът не бива да е хлъзгав, а да е леко грапав, с гумени постелки за стъпване или за ваната.
Крановете трябва да бъдат с лостче, а не със завъртащи механизми, поради нарушенията във
фината моторика на старите хора.
Огледалото в банята трябва да се намира на нивото на възрастния човек, или да бъде с
възможност за телескопично придвижване в посока нагоре-надолу.
Тоалетната чиния може да се надгради с допълнителен панел. Задължително е да има захватки
до нея, за да се улесни сядането и ставането и да се избегне опасността от падане.
Мебелите в жилището трябва да бъдат стабилни, а ръбовете им не бива да са остри, а заоблени.
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В спалнята трябва да има легло, което, по възможност, да е многофункционално, за по-лесно
изправяне и промяна на положението на тялото. Ако е налице продължително залежаване, съответно
трябва да има и антидекубитален дюшек. Към леглато да е предвидено монтиране на захватка полесно изправяне, както и да е предвидена подвижна масичка, ако възрастният човек се храни в
леглото. Ако не е тежко болен и има нормално легло матракът да бъде по-твърд.
Холът, дневната и кухнята са също важни мяста за старите хора, където пребивават дълго
време. Те също трябва да бъдат съобразени, на първо място, с изискванията за безопасност.
Кухнята, по възможност, трябва да бъде изградена от подвижни панели и плотове и да се
използват обезопасени прибори за хранене и удобни за захващане. За целта има специално
разработени чинии с ограничител за разливане, за по-лесно самообслужване. Съдовете, като цяло,
трябва да бъдат от специални материали, за да се избегнат счупвания и наранявания.
Необходимо е мебелите да имат облегалгалка и подлакътници и да не са прекалено меки, за да
не се затруднява изправянето. Масите и шкафчетата трябва да отговарят на височината на възрастния
човек.
Терасата трябва да има висок парапет и да няма остъклени повърхност, за да се избягнат
падания и наранявания. Може да има място за сядане, масичка и цветя.
Най-важното е да се осигури достатъчно празно пространство за преминаване, малко и
функционални мебели. Стъпалата, коридарите и стаите да имат добро осветление. Прозорците и
мебелите да се отварят лесно. Да няма бариери.
Ако има двор, той да бъде с ограда, стъпалата да са обезопасени с парапети и добро осветление.
Настилката да е с грапава, да има пейка, цветя, зеленина.
Дизайнът на гериатричните институции трябва да наподобява максимално този в домашна
среда, но има и някои съществени различия.
За разлика от домашната среда, в институцията живеят повече хора, които трябва да бъдат
подпомагани в своите ежедневни дейности, да имат възможност да общуват пълноценно помежду си,
да участват в групи по интереси и др. занимания.
Сградата трябва да е добре осветена, с много прозарци, самостоятелни стаи, стаи за двама, стаи
за тежко болни.
Отвън домът трябва да има парк с много зеленина и цветя, с алеи за разходки и места за сядане.
Една от възможните форми на сградата е формата на квадрат, подходяща за ориентиране на
хора с деменция и за да не се загубват, с оформен вътрешен двор, който да има достъп от четирите
страни, вътре да има малък парк, скамейки, фонтанчета и др.
В двора трябва да има място за засаждане на цветя, плодни дървета, място за лехи за отглеждане
на зеленчуци, зеленина, растителност, пейки.
На първия етаж на институцията трябва да бъде разположена рецепцията, административната
част, зала за празненства, добре оборудвана за домуващите, като напр. с музикарни уреди, телевизор и
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т. н. Там могат да се намират и залите за арттерапия, физиотерапия, рехабилитация, зала по интереси,
медицински кабинет и манипулационна, зала за днигателна активност.
Подът трябва да бъде леко грапав, за да не се хлъзга, да няма килими, прагове и всякакви други
бариери, да има асансьор, приспособления за предвижване на по-трудно подвижните хора.
Сградата може да е изградена с остъкляване от едната страна или да бъде с големи прозорци.
Добре е стаите да са разположени от другата страна, така ще се осигурят светли коридори с
естествена светлина.
На първите етажи може да са настанени по-подвижните възрастни хора, а на последния- тежко
болните.
Необходимо е всяка стая да има собствен санитарен възел (баня, тоалетна). Стаята трябва да е
оборудвана с многофункционално легло, шкафчета и технически помощни средства.
Важно е на домуващите да се позволи да внесат собствени вещи и мебели, за да се чувстват като
в домашна среда и да се облекчи работата с биографията и спомените.
Във всяка стая и в банята трябва да има монтирани системи за повикване, снабдени с бутон или
въженце за алармен сигнал.
На вратите трябва да има рисунки, знаци, или фигурки, така че възрастните хора да се
ориентират по-лесно коя е тяхната врата.
Да има тераса във всяка стая, като при дементно болните тя да бъде по-добре обезопасена.
На всеки етаж трябва да има столова и кухненски бокс и информационни табла с режим на
хранене и др..
В институцията е добре да има бръснар, фризьор, маникюрист и др.със съответните оборудвани
помещения.
Важно е да има достатъчно персонал, като, гериатрични специалисти, медицински сестри,
санитари рехабилитатори, физиотерапевти, арттерапевти и др., които да се грижат за възрастните
хора и да им осигурят един нормален начин на живот.
В заключение, можем да направим извода, че посредством дизайна на жизнената среда в
дома, е необходимо хората в гериатрична възраст да бъдат подкрепяни по отношение на запазване
тяхната независимост и да продължат да живеят максимално дълго в познатата им среда.
От друга страна, към оформянето на личното жизнено пространство на настанените в
гериатрични институции възрастни хора трябва да се подхожда индивидуално, съобразно техните
ресурси, биографични данни, предпочитания и интереси, като им се осигурява максимална
възможност на самостоятелен живот и достъпно и безопасно жизнено пространство.
Използвани източници:
1. Лекционен материал от учебна дисциплина „Социални аспекти при хората в гериатрична
възраст“.
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БИОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА СТАРЕЕНЕТО
И.Костов, А.Тодев, А.Петров
Стареенето представлява физиологичен процес ( естествен или преждевременен) , който има
отражение върху здарвето на организма, и носи промени от организмово до клетъчно
ниво.Причнините за едно от най- дискутираните физиологични явления не са все още изяснени.
Целта на нашето проучване е да сесистематизиратключовите теории по въпроса както и новите
насоки и проблеми, обуславящи стареенето въз основа на публикуваните през последните години
обзорни и оригинални статии по въпроса.Едни от най – застъпените теории са тези за скоростта на
живеене и тази на свободните радикали, създадени още преди средата на миналия век. В днешно
време проблемът се разглежда като мултифакторен и въпреки нарастващите доказателства за ролята
на метаболитите и свободните радикали в стареенето, постоянно се появяват и разглеждат нови
фактори. Пример затакива са генетичните, като постоянно расте интересът към генът за p53,
неговите полиморфизми, и ролята му в стареенето. Друг проблем като по – ранното стареене, поради
генетични или външни ( употреба на алкохол, тютюнопушене, наркомания) също търси своето
разрешение. Отговорите на това какви са механизмите и как можем да контролираме в желана от нас
посока биват търсени всеки ден. През 21 се разработват научни програми, изследващи как да се
забави или дори да си спре стареенето.За да стане възможно забавяне на скоростта на стареенето са
необходими по- задълбочени проучвания и използване на високотехнологични изследователски
методики. Те ще допринесат за разрешаване на някои основни противоречия и изясняване на редица
съществени моменти в механизмите на стареенето като един от важните аспекти на
геронтологията, както и един от най – дискутираните социално значими проблеми.

ПРОУЧВАНЕ МОДЕЛА НА ХРАНЕНЕ СРЕД БЪЛГАРСКИТЕ
ПЕНСИОНЕРИ
Автори: Теодора Ангелова и Анастасия Костадинова
Медицински колеж към Медицински университет Пловдив
Въведение:
В България има малко над 1 700 000 души, които са преминали прага на трудоспособната
възраст. Здравословното хранене при тях е изключително важно за поддържане доброто състояние на
организма и адекватното лечение на вече възникнали заболявания.
Цел
Настоящото проучване има за цел да проучи познанията на хората в напреднала възраст по
въпросите на здравословното хранене и определи нагласата им към използването на здравословното
и лечебното хранене като профилактика на различни заболявания.
Материали и Методи
Настоящото проучване се проведено при възрастовата група 61-80 години. Обект на
проучването бяха 150 човека, от които жени -90, мъже-60. За целите на проучването си използвахме
собствено разработена анкетна карта с открити и насочващи въпроси.
Резултати и обсъждане:
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Проучването установи, че 86,6% от анкетираните нямат специален режим на хранене.
Останалите спазват такъв поради наличието на установено заболяване. 73 души (48,6%) смятат, че са
запознати с принципите на здравословното хранене.На въпроса хранят ли се здравословно повече от
половината са отговорили положително.
Изводи: Всички анкетирани смятат, че биха искали да получават повече знания и разяснения
по въпросите на здравословното хранене. Възрастните хора са на мнение, че здравословното хранене
е от изключителна важност и съпътстваща основна част при лечението и профилактиката на редица
заболявания.
Ключови думи: възрастни хора, здравословно хранене, профилактика.
STUDY OF DIETARY PATTERN
OF THE BULGARIAN RETIREES
Authors: Teodora Angelova and Anastasiya Kostadinova
Medical College at Medical University Plovdiv
Foreword:
In Bulgaria there are just over 1.7 million people who have crossed the pension threshold. Healthy
nutrition is extremely important for them to maintain a good body condition and in relation to the adequate
treatment of their diseases.
Objective:
The present study aims to examine the healthy eating knowledge of the elderly and to determine
their propensity to eat healthy and curative food as prevention of various diseases.
Materials and Methods
The present study was conducted within a group of elderly aged 61-80 years. The study covered
150 persons, including women – 90 and men - 60. For the purpose of our study we used a questionnaire
developed by ourselves with open and guiding questions.
Results and Discussion:
The study revealed that 86,6% of the pollees do not have any special dietary pattern. The rest of the
persons have to follow a diet due to existence of a diagnosed disease. 73 persons (48,6%) believe that they
are familiar with the principles of healthy eating. When asked whether they eat healthy food, more than half
of them responded positively.
Conclusions: All pollees think they would be happy to receive more information and clarification
on healthy eating. The elderly believe that healthy nutrition is extremely important and that it provides
essential support to the treatment and prevention of several diseases.
Key words: elderly, healthy nutrition, prevention
Доклад
Въведение: Стареенето, старостта и дълголетието са проблеми на човечеството, които
остават недостатъчно добре проучени.
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Старостта е закономерен и неизбежно настъпващ възрастов процес, а стареенето на
населението е израз на повишаване дела на възрастни и стари хора при съответно намаляване дела на
младите.
От първостепенна важност е животът на човека да бъде максимално продължен, а чрез
постоянно здравословно хранене, това може значително да се подпомогне.
Изложение: В храненето на населението в България са нужни положителни промени. Тъй
като във всяка възраст е възможно хранителните навици да бъдат повлияни в благоприятна насока,
би било добре да се обърне внимание на проблемите със здравословното хранене при възрастните
хора с цел да се намали рискът от болестите, свързани с нездравословното хранене.
Затова проведохме проучване свързано с хранителните навици на хората в напреднала
възраст, което има за цел да установи какви познания относно здравословното и лечебно хранене
имат те и каква е тяхната нагласа за използването им като профилактика на различните заболявания.
Материали и методи: За целта на нашето проучване направихме пряко индивидуално
изследване по предварително подготвена анкета, разпространена между 150 човека, от които 90 жени
и 60 мъже, на възраст между 61-80 години. Анкетното проучване проведохме в периода януари-март
2017 година в няколко очни клиники в Пловдив.
Резултати и обсъждания: Анализирахме проучените факти през модела на Рационалното
хранене.
Поинтересувахме се какъв е размера на месечния доход на нашите анкетирани:

Месечен доход

до 150 лв.
150-200 лв.

250-300 лв.
над 300 лв.

Научихме, че 10 човека (6,67%) разполагат с до 150лв. доход на месец, 30 (20%) със 150200лв., 20 (13,33%) души разполагат с 250-300лв., а останалите 90 (60%) имат доход над 300лв.
От общия брой на проучените 14% имат Специален режим на хранене, останалите 86%
нямат.
На въпроса ни „Запознати ли сте с Принципите на здравословното хранене?” получихме
разнообразни отговори:
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Здравословно хранене
Да
Не
Не мога да преценя
Не, но бих желал да
науча

Положителен отговор получихме от 70 души (46,7%), отрицателен от 40 (26,7%), 30 човека
(20%) не могат да преценят, а останалите 10 (6,6%) не са запознати, но биха искали да научат за тях.
Научихме, че 20% от анкетираните имат заболяване, зависещо от определен вид хранене,
13,4% са пушачи, а 6,7% употребяват алкохол.
Проучихме и какви методи при приготвянето на храната си използват:

пържене – 90 души от 150 (60%)

печене – 120 от 150 (80%)

варене – 120 човека (80%)
На въпроса ни „Храните ли се здравословно и смятате ли, че храненето ви покрива
необходимите потребности?” 60 човека (40%) дадоха положителен отговор, 40 човека (26,7%) –
отрицателен, 40 човека (26,7%) дадоха отговор „не мога да преценя”, а останалите 10 (6,6%) са
отговорили „не винаги”.
40%
35%
30%
25%

Да

20%

Не
Не мога да преценя

15%

Не винаги
10%
5%
0%
Да

Не

Не мога да
преценя

Не винаги
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Проучихме и колко често консумират риба и рибни продукти нашите анкетирани:

1 седмично – 40%

2 седмично – 40%

Не консумират – 20%
Заинтересовахме се и колко кратен е дневния им режим на хранене:
50,00%

45,00%
40,00%
35,00%
30,00%

1-2 пъти

25,00%

2-3 пъти

20,00%

4 кратен

15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
1-2 пъти

2-3 пъти

4 кратен

Приема им на различните храни седмично (7 пъти в седмицата) е:






Плодове и зеленчуци – 60% (от 100%)
Хляб и хлебни изделия – 26,7%
Мляко и млечни продукти – 26,7%
Захарни продукти – 13,4%
Безалкохолни напитки – 13,4%

Заключение: Проучването доведе до извода, че голям процент от анкетираните са на
мнение, че храненето е от изключителна важност за воденето на пълноценен начин на живот и
провеждането на профилактика при лечението на вече възникнали болести. Много голям брой от
анкетираните споделиха, че нямат специален режим на хранене и нямат достатъчни познания в
областта на Здравословното хранене, което обаче биха искали да променят.
Източници:
1.
2.
3.
4.

Д-р Обри де Грей – „Стоп на остаряването”
Д-р Божидар Попов – „Митове и истината за храните, храненето и диетите”
Проф. Лукан Балабанов – „Диетично хранене”
Фредерик Григоров – „Ръководство по Гериатрия”
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ЗАБОЛЯВАНИЯ НА КОСТНО-СТАВНИЯ АПАРАТ В НАПРЕДНАЛА И
СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ,ОСТЕОПОРОЗА, ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕСТРАДИОЛ
НОСЕЩИ PLGA НАНОЧАСТИЦИ ЧРЕЗ ЙОНОФОРЕЗА ПРИ
ПОВИШАВАНЕТО НА КОСТНИЯ ДЕНСИТЕТ
Ралица Руменова, Георги Маджаров
Остепорозата представлява скелетно заболяване, което се характеризира с нарушена костна
здравина, предразполагаща индивидите към повишен риск от счупвания..Заболяването се среща и
при двата пола,но се проявява по-често при жени след настъпване на менопауза. След 50-годишна
възраст 30-40% от жените старадат от остеопороза, лечението е консервативно,след внимателна
преценка и изключване на вторични причини за настъпили фрактури.Като хормонална заместителна
терапия се използва 17 –β естрадиол (E2),при орален прием на Е2 той е силно засегнат от first-pass
ефектът,което налага увеличаване на приеманите дози.Цел: Поради тази причина си поставихме за
цел да преразгледаме литературата относно алтернативният начин за доставяне на необходимите
количества от хормона,а именно чрез йонофореза на натоварени с естрадиол PLGA наночастици.
Методи:Чрез представяне на клиничната симптоматика на остеопорозата и преразграждане на
литературни данни , съсредоточени върху изследване на концентрациите на Е2 и костният денситет
при плъхове.
Ключови думи:Остеопороза, Клична симптоматика,Естрадиол,Дози, Йонофореза

OSTEOPOROSIS.ESTRADIOL-LOADED PLGA NANOPARTICLES FOR
IMPROVING LOW BONE MINERAL DENSITY OF CANCELLOUS BONE CAUSED
BY OSTEOPOROSIS : APPLICATION OF ENHANCED CHARGED
NANOPARTICLESWITH IONOPHORESIS.
Ralitsa Rumenova, Georgi Madjarov
Osteoporosis is a condition characterized by a decrease in the density of bone, decreasing its
strength and resulting in fragile bones. Postmenopausal osteoporosis among older women, which occurs by
an ovarian hormone deficiency, is one of the major public health problems. 17 β-estradiol (E2) is used to
prevent and treat this disease as a drug of hormone replacement therapy.In oral administration, E2 is
significantly affected by the first-pass hepatic methabolism , and high dose administration must be obtained
drug efficiency .Therefore, alternative administration route is needed. Therapeutic evaluation of E2-loaded
PLGA nanoparticles can be carried out using ovariectomized female rats. When the E2-loaded PLGA
nanoparticles is administrated once a week , bone material density becomes significantly higher than that of
the non-treated group.
Key words: Osteoporosis ,Treatment, Estradiol ,Nanoparticles ,Postmenopause .
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АТРЕЗИЯ НА ХРАНОПРОВОДА, РОЛЯ НА ТЪКАННОТО ИНЖЕНЕРСТВО В
РАЗРАБОТВАНЕТО НА БИОМИМЕТИЧНИ СТРУКТУРИ - НОВ ПОДХОД ПРИ
ТРАНСПЛАНТАЦИЯТА НА ЕЗОФАГУС

Юксел Меков, Георги Маджаров, Ралица Руменова

Атрезията на хранопровода е състояние, при което децата се раждат със сляпо завършващ
хранопровод. Прекъсването възниква между 3та и 6та гестационна седмица. Най-често се среща тип
C, при който се наблюдава сляпо завършващ проксимален сегмент и хипопластичен дистален
сегмент, свързан с трахеята, образувайки Трахеоезофагеална фистула. Лечението се осъществява чрез
хирургична интервенция, която цели възстановяване целостта на хранопровода и прекъсване на
комуникацията му с трахеята.Тази интервенция има потенциал за развитие на множество
усложнения. Цел: Поради тази причина си поставихме за цел да преразгледаме литературата относно
тъканното инженерство на езофагус, да обсъдим методиките и последствията от трансплантиране на
биомиметична структура от такъв вид.Методи:Чрез представяне на клиничната симптоматика на
вродената атрезия, методите за пренатална и постнатална диагностига обобщаваме данните за
заболяването и въвеждаме темата за тъканното инженерство като алтернатива на стандартните
подходи в лечението.
Ключови думи: езофагус, атрезия, симптоми, лечение, алтернатива.
Това е състояние, при което децата се раждат със сляпо завършващ хранопровод. Прекъсването
възниква между 3та и 6та гестационна седмица по не напълно изяснени причини.Честотата на
заболяването е в съотношение 1:3500-4200 раждания като засяга еднакво и двата пола.Най-често се
среща тип C, при който се наблюдава сляпо завършващ проксимален сегмент и хипопластичен
дистален сегмент, свързан с трахеята, образувайки Трахеоезофагеална фистула. Предполага се, че
езофагеланата атрезия се развива поради дефект в разделянето на първичното черво, от което се
образуват както хранопровода така и трахеята. Децата обикновено се раждат недоносени като найхарактерни са следните симптоми-обилна саливация с отделяне на пенести материи от устата след
раждането, спонтанно връщане на непроменена кърма след опит за захранване, диспнея и цианоза
като впоследствие се развива дихателна недостатъчност и признаци на белодробно възпаление
вследствие аспирацията на стомашен сок. Лечението е изцяло хирургично - има за цел да възстанови
проходимостта на хранопровода и ликвидиране на наличната ТЕФ.Извършва се торакотомия.
Оперативното лечение може да бъде едноетапно или многоетапно в зависимост от разстоянието
между двата сегмента на хранопровода. Терминално–терминална анастомоза между двата сегмента
на хранопровода (едноетапна операция). Не винаги е възможна и зависи най-вече от разстоянието
между двата сегмента. Ако е по голямо от 1.5 см. анастомозата практически е невъзможна.
Многоетапната операция се състои в шиина езофагостома. Дистални сегменти се извеждат в
епигастриума – за да може да се храни. Храненето чрез дистална езофагостома (или гастростома)
продължава около 1-1.5 години. Целта е детето да наддаде и да се предприеме друга операция –
заместване на хранопровода с червото или стомаха. Успешното използване на синтетични полимери
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в органи като трахеята предполага, че този подход може да изглежда привлекателен и е необходимо
по-нататъшно разработване на подходящи материали. Хипотетично, мембраната на езофагеалната
тъкан трябва да запази сигналите, химически и структурни, които ще насочат подходящата миграция
и диференциация на клетките-гостоприемници по начин, малко вероятно да възникне при скелета,
произхождащи извън хранопровода. Основните въпроси за взаимодействието между клетките,
клетките и клетъчните скелета и подвижността остават изключителни, преди биоинженерният
неоезофаг да се превърне в утвърдено ефективно лечение на комплексни вродени и придобити
малформации при възрастни и деца.

АТЕРОСКЛЕРОЗА И ФАКТОРИ НА СТАРЕЕНЕТО
Изготвили: Данаил Димитров, Галина Станева, Виктория Карамитева, Мартин
Малаков
Тракийски Университет, Стара Загора
Специалност: Медицина
Резюме:
Стареенето е биологичен процес на промени в организма, породени от времето и
оказващи влияние върху нормалното му функциониране. Те настъпват на клетъчно ниво и дават
своето отражение върху дейността на останалите системите. Цел на проучването ни е да опишем
основните възрастово обусловени промени в сърдечно-съдовата система при хора над 50г.
Атеросклерозата се счита за болест на стараеенето, като напредналата възраст е основен рисков
фактор за развитието на болестта. Много проучвания сочат, че в атеросклеротичните плаки се
откриват процеси на клетъчното стареене като: оксидативен стрес, настъпващи процеси на апоптоза,
скъсяване на теломерите и повреди в генетичният материал, които ускоряват развитието им. В
резултат на проучването на литературния материал ще представим новите концепции за
образуването на атеросклеротичните плаки, както и ще систематизираме средствата, които се
използват за забавяне на клетъчното старее и следователно повлияващи развитието на атеросклероза
в напреднала възраст.
Ключови думи: стареене, кръвоносна система, атеросклероза, процеси
Abstract:
Aging is a biological process of changes in the body caused by the time passing and it affects
its normal functioning. They occur at the cellular level and make an impact on the activity of other systems.
The aim of our study is to describe the basic age-related vascular changes in the cardiovascular system in
people over the age of 50. Atherosclerosis is considered a disease of aging and advanced age is a major risk
factor for its development. Many studies have shown that in atherosclerotic plaques are found evidence of
cellular senescence including the processing of oxidative stress occurring processes of apoptosis, telomere
shortening and damaging to the genetic material that accelerates their development. As a result of the study,
the literature material will introduce new concepts for the formation of atherosclerotic plaques, as well as to
systematize the means used to delay the cell aging and thus affect the development of atherosclerosis in the
elderly.
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Увод:
Стареенето е свързано с комплексни и различни промени в структурите и функцията на
сърдечно-съдовата система като се наблюдават главно промени в сърдечната дейност, атрофия на
миокарда, изменения в регулацията, патология в кръвоносните съдове и други. С възрастта се
снижават регенеративните възможности на организма, намалява интензивността на обменните
процеси, а това води до рязка промяна в адаптационните възможности на сърцето към натоварвания.
В резултат на отлагане на атеросклеротични плаки в стените на кръвоносните съдове се увеличава
тяхната ригидност (т. е. намалява тяхната еластичност). Това обременява сърдечния мускул и
постепенно намалява неговата сила. В общ план тези промени водят до снижаване интензивността на
кръвоснабдяването на тъканите и хипоксия, която е причина за атрофия на сърдечният мускул.
Намалява скоростта на кръвотока, нараства кръвното налягане. Като краен резултат у възрастния
човек клетките и тъканите получават по-малко кислород и хранителни вещества, и задържат попродължително непотребните токсични продукти на обмяната. 5
Изложение:
Думата "атеросклероза" идва от древните гърци, където "sclerose" означава втвърдяване и
"athere" е каша или натрупване на липиди.13 Атеросклерозата се приема като най- страшното
оръжие на старостта. Тя се определя като хронично заболяване, въз основа на което лежи
нарушение на липидния метаболизъм, проявяващ се с отлагане на мастни образувания (липиди)
върху вътрешната стена на артериите и реактивно развитие на съединителна тъкан и огнищни
уплътнения. Те, от своя страна, предизвикват стеснения на просвета на артериите и при разкъсване
образуване на тромби. Артериосклерозата е самостоятелно заболяване, характерно за старческата
възраст, което често протича тежко и води до инвалидизация или смърт. Тя води по промяна в
нормалната анатомична структура на артериите и във физиологичното им функциониране.4,7
За да се разберат механизмите на стареене на съдовете и възникване на атеросклероза е
необходимо да се познава тяхното анатомично устройство.
Артериите пренасят кръвта от сърцето към цялото тяло или към белодробния ствол.
Тяхната стена е изградена от три обвивки интима- tunica intima, средна (медиа)- tunica media, и
външна или адвентициа- tinica adventia. Интимата е изградена от един ред плоски полигонални
клетки, наречени ендотелни клетки. Те са единствения клетъчен слой между кръвта и подлежащите
тъкани на тялото. На луменалната мембрана на тези клетки се намират рецептори за LDL,
брадикинин, тромбин, ангиотензин II, трансферин и други адхезионни молекули. Най- важното
свойство на ендотелните клетки е тяхмата проницаемост. Чрез различни видове транспорт (активен и
пасивен) се осъществява транспорта на молекули между кръвта и тъканите. Тъй като транспорта на
LDL е основен в патогенезата на атеросклерозата, е важно да се отбележе, че той се транспортира
чрез рецептор- медиирана ендоцитоза. Под ендотела се намира базална ламина изградена от колаген
и гликопротеини. Следва субендотелния слой изграден от хлабава съединителна тъкан и малък брой
гладко мускулни влакна. Медията се състои от гладкомускулни и колагенни влакна, а адвентията от
съединителна тъкан, в която се намират кръвоносни съдове. [1]
Стареенето води до промени в структурата на съдовете, а именно уплътняване на
медията, което води до намаляване на артериалната еластичност. Това създава подходящи условия за
натрупрането на атерогенни( холестеринови) плаки.
Молекулните механизми на атеросклерозата са свързани с клетъчното стареене,
оксидативния стрес, промени в апоптозата и епигенетичната регулация. [4]
Атеросклерозата е заболяване на еластичните и средноголемите кръвоносни съдове,
при което в субендотелното пространство се натрупват липиди, мононуклеарни клетки,

140

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
«СТАРЕЕНЕ, ЗДРАВЕ, ГЕРИАТРИЧНИ ГРИЖИ»
протеогликани. Атеросклеротичната плака се развива като следствие от ендотелна дисфункция,
миграция на моноцити, фагоцитоза и апоптоза.3
Ендотелната дисфункция е откючващият фактор за механизма на развитие на
атеросклеротичните плаки. Тя се обуславя от намаленото производство на азотен оксид NO, като се
характеризира с дисбаланс във вазодилативните (антиагрегатните) и вазоконстрикторните
(протромботични) свойства на ендотела. В следствие, на което се наблюдава повишена
пропускливост на липопротеини в субендотелното пространство, увеличена експресия на ендотелни
адхезионни молекули, миграция на клетки от моноцитно-макрофагеалната система, увеличена
тромбоцитна активация и адхезия и повишено производство на ендотелин I (мощен вазоконстриктор)
и на ангиотензин II (стимулиращ пролиферативни промени в гладкомускулните клетки). Началото на
патогенезата на атеросклеротичната плака се характеризира с образуването на мастно петно в
резултат на проникване в ендотела, задържане и натрупване на LDL в субендотелното простеанство.
В този процес важна роля има окислителното модифициране на LDL с образуване на oxy-LDL;
миграция на мононуклерани клетки (моноцити) от циркулацията в субендотелното пространство и
неензимно гликиране на липопротеините при захарен диабет. В субендотелното пространство
моноцитите се трансформират в макрофаги, които поглъщат и натрупват цитотоксичният oxy-LDL в
резултат на което те се превръщат в пенести клетки. Този процес на макрофагеална активност води
до секреция на различни проинфламаторни цитокини и растежни фактори, които задълбочават
дисфункцията на ендотелните клетки и водят до прогрес на атеросклеротичният процес. Част от
пенестите клетки се подлагат на апоптоза и натрупаните в тях липиди образуват некротичното ядро.
Гладкомускулни клетки пролиферират и мигрират в интимата на кръвоностният съд под
въздействието на растежните фактори синтезирани от макрофагите. В тях настъпват промени в
генната експресия като преминават от контрактилен в синтетичен фенотип, което се изразява в
намаляване съдаржанието на контрактилните белтъци и увеличаване на синтезиращите органели.
Трансформираните гладкомускулни клетки експресират протеази и растежни фактори и синтезират и
секретират колаген, който формира съединително тъканен екстрацелуларен матрикс, образуващ
фиброзната капачка на плаката. Тя обуслява структурната й стабилност я отделя от циркулиращата
кръв.3
В началото на плакообразуването се наблюдава компенсаторно нарастване на плаката в
посока на адвентицията, което води до увеличаване на съдовия диаметър и запазва непроменен
размерът на лумена. С нарастване на плаката настъпват многобройни, но малки руптури по
луменалната й страна. В резултат на репаративен отговор се увеличава съединителнотъканният слой
и се удебелява фиброзната капачка. Образува се стабилна плака проминираща в просвета на съда,
причиняваща високостепенна стеноза (по голяма от 70%). Тези плаки имат малко липидно ядро
заобиколено от плътна и дебела капачка. В процесът на плакообразуването могат да се развият и
плаки от нестабилен тип, които се харектеризират с голямо липидно ядро и тънка капачка.Те лесно
руптурират и могат да причинят остра тромбоза. Зрелите атерогенни плаки се изграждат от
некторично ядро, заобиколено от гладкомускулни клетки , които образуват влакнестата капачка на
плаката. Некротичното ядро съдържа LDL,
колаген,
еластин, макрофаги, Т-лимфоцити, дендритни
клетки,
мастоцити и отломки. Стабилността на плаката
зависи от
количеството на гладкомускулни клетки и
секретираният
от тях колаген обуславящ здравината на
капачката.3
Равитието на атеросклерозата е
мултифокален
процес, развива се навсякъде в тялото – като
почти
едновременно или последователно засяга
сърдечните,
мозъчните и периферните артерии. 6
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Процеси обусловени от стареенето
1.
Теломеразна активност
2.
Оксидативен стрес
3.
Действие на азотния оксид и окисления LDL
Фиг.1 Фактори предизвикващи теломерно скъсяване и

Клетъчното стареене се определя като
последствията от него.13
необратима загуба на способността на клетките
да се
делят. То е два типа репликативно стареене и преждевременно стареене предизвикано от стрес.
Репликативното стареене се изразява с изчерпване на пролиферативната продължителност на живота
и се свързва с критично съкращаване на теломерните крайща на хромозомите. Теломерите са
тандемно повторени ДНК последователности, присъстващи в краищата на всяка еукариотна
хромозома, за да стабилизират целостта на структурата на генома. Поради механизна на репликация
на ДНК теломерите се скъсяват с всяко клетъчно делене, поради липса на ензими (теломераза).
Възпалението и окисдативния стрес повишават скоростта на съкращаване на теломерите и водят до
клетъчно стареене. Когато теломерът се скъси до критична дължина, клетката навлиза в клетъчното
стареене, хромозомните краища се слепват, което инициира редица промени в генната експресия на
репликативни инхибитори на клетъчния цикъл, инхибира пролиферацията и бива последвано от
апоптоза. Това е ключов фактор при развитието на атеросклероза и конкретно е причина за
ендотелната дисфункция.4,13 Въз основа на тези данни се търсят начини за увеличаване на
теломеразната активност, които да подобрят регенеративната способност на ендотелните клетки. 13
В процесът на клетъчното стареене настъпват структурни дефекти в ДНК молекулите. В
резултат, на което се активират ДНК поправящи ензими, които се свързват с повреденият участък,
фосфорилират се и започват процеси на репарация. При успешно поправяне на молекулите ДНК,
клетката преживява, но при неуспех в клетката настъпват процеси на клетъчно програмирана
апоптоза, които предизвикват миграция моноцити и развитието на възпалително огнище. То от своя
страна обуславя изменения във функцията на ендотелните клетки предшестващи ендотелна
дисфункция и развитието на плаки.4
Оксидативният стрес се
предизвиква,
когато равновесието в организма се
наруши след
изчерпването на антиоксидантите
и нивото
на свободните радикали се повиши.
Той може да
доведе до много проблеми и
увреждания
на клетките. Радикалът е атом или
групи от
атоми, които имат един или повече
свободни
електрони и като следствие са силно
реактивни и
Фиг.2
Причини
за
възникването
и
последствията
от
могат да причинят клетъчни и
генетични
свободните радикали.12
увреждания. Някои забележими
радикали
включват : хидроксил (НО *),
супероксиден
анион (02) *, хидропероксил (НОО *) и алкилоксил (РОО *) радикали; азотен оксид (NO *) и други
азотни оксиди. Голямото количество радикали е организма води до клетъчно увреждане. Тук има
парадокс, тъй като радикалите също са полезни и функционират като междуклетъчни и
вътреклетъчни сигнални системи. Дневното им производство е около четири милиона. Например,
кислородните радикали също са от съществено значение за живота, когато се генерират в
митохондриите в електронната транспортна верига, и те също така участват в ензимните реакции,
които са от съществено значение за междинните метаболитни процеси на живот. Когато в организма
се произвеждат свободни кислородни или азотни радикали, които обикновено се наричат реактивни
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кислородни видове (ROS), те могат да станат доминиращи и да не бъдат адекватно контролирани
поради ниската наличност на антиоксиданти и да се получи състояние на оксидативен стрес, като по
този начин причиняват увреждане на сърдечно-съдовата система и предизвикват сърдечен удар,
инсулт и свързани с рака състояния.11
С напредването на възрастта, въздействието на оксидативния стрес се засилва, поради
факта, че организмът забавя своите естествени функции, между които и тези на имунната система. 8 В
процесът на стареене се наблюдава увеличаване на концентрацията на реактивни свободни радикали,
които водят до физиологична дисфункция и клетъчна смърт. В медията на кръвоносните съдове, при
увеличено съдържание на ROS, се наблюдават увредени гладкомускулни клетки, които създават
условия, благоприятстващи развитието на атерогенните плаки. ROS подпомага увреждането на ДНК
чрез довабяне на двойни връзки или отстраняване на водородния атом от базите. Реактивните
кислородни продукти ускоряват клетъчното стареене, което също е предпоставка за поява на
атеросклероза.4
Съдовият ендотел, характеризиращ се с широк спектър паракринни и автокринни
функции, може да се разглежда като многофункционален орган и "главен управител" на хомеостазата
на тялото. Заемайки стратегическо място между кръвта и тъканите, ендотелните клетки се намират в
"високо рискова позиция" и реагират постепенно на агресивни фактори, най-напред чрез модулиране
на съставни функции (пр.повишена ендоцитоза на липопротеини). Оксидираният LDL (oxyLDL) и
азотният оксид (NO) проявяват противоречиви действия в микроклимата насъдовия ендотел,
повлиявайки ключовите събития при атерогенезата. OxyLDL и NO, досега разглеждани като
представителни параметри на оксидативния стрес и ендотелна дисфункция,са новите цели в
превенцията, диагностиката и терапията на сърдечно-съдовите заболявания, а също така и като
биомаркери за оценка на човешката биологична възраст.14
NO притежава изключително важни функци:

Антитробогенен ефект;

Инхибира освобождаването и действието на вазоконстрикторния пептид ендотелин-1,
намалява ендотелната пропускливост и тонуса на съдовете, намалява потока на липопротеините в
стената на съда, пролиферацията и миграцията гладкомускулнате клетки, т.е инхибирана на
клетъчния растеж и притежава антиатерогенния ефект; 14
Вредните ефекти на оксидативния стрес върху сърдечно-съдовата система
предизвикват ендотелната дисфункция чрез намаляване на синтеза на азотен оксид (NO).
Засилващият се интерес към oxyLDL и увеличаващите се доказателства за неговата
роля показват, че той е
ключов фактор
в атерогенезата. Той
стимулира
атеросклерозата чрез
комплексни
възпалителни процеси и
имунологични
механизми, които водят
до
дилипедимия и
образуване на
пенести клетки.
Образува се в
субендотелното
пространство и
активира ендотелините
клетки чрез
индуциране на
адхезионните
12
молекули на клетъчната
повърхност,
Фиг.3 Роля на oxyLDL в ендотелната дисфункция.
което на свой ред
предизвиква
12
подвижността и адхезията на моноцити и Т-клетки.
Антиоксидантите са основен метод за лечение и превенция на атеросклерозата.
Експресията на естествено срещащите се антиоксиданти като феритин и глутатион с възрастта
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намалява както и при развитието на атеросклероза. Подкрепено от факти за увеличеното количесто
ROS в склеротичните плаки и разбирането, че те предизвикват преждевременно стареене в клетките,
е довело до засилено изучаване методите за използване на антиоксидантите за превенция срещу
развиването на атеросклероза. Оксидативения стрес участва в патогенезата на атеросклерозата, а
разнообразие от антиоксиданти е билo използванo в клинични проучвания, през последните няколко
години, за профилактика и лечение на атеросклероза.10
Въпреки че, направените изследванията с антиоксиданти показват техния голям и значим
инхибиращ развитието на атеросклероза ефект в in vitro условия и в третирани опитни животни,
остава под въпрос противоатеросклеротичният им ефект върху човешкият организъм. Например,
Витамин Е потиска поемането на oxyLDL от макрофагите като инхибира последвашата възпалителна
реакция, която е пусков механизъм за образуването на плаки. Също, антиоксидантите могат да
подулират епигенетични пътища чрез регулация нивата на метилиращите агенти и
метилтрансферазните инхибитори. Въпреки проучванията, пациенти приемащи антиоксиданти като
добавка към ежедневната им диета, те не показват промени към нивата на образуване на склеротични
плаки. Това изследване насочва търсения към стимулиране образуването на естествените
антиоксиданти в организмът на заболели.4,10
В малки клинични проучвания e установено,че витамини С и Е могат да подобрят
ендотелната функция при пациенти с рискови фактори за атеросклероза: като захарен диабет,
тютюнопушене, хипертония, или хиперхолестеролемия. Рискови фактори за атеросклероза, като
тютюнопушене, диабет, хипертония, хиперхолестеролемия и други, са свързани с увеличено
производство на радикали. [10]
Атеросклерозата се определя като заболяване принадлежащо към т.нар „тихи убийци”. Те се
подготвят с години или десетилетия преди първите си клинични прояви.[9]
Заключение:
Стареенето е неизбежен процес, който е част от биологичния цикъл на човека. Заедно с
него, настъпват необратими промени в организма, последвани от заболявания, които обхващат
всички органи и системи. Атеросклерозата е заболяване пряко свързано с възраста. Основният
фактор за развитието й е стареенето, като то отключва каскада от реакции,оформящи патологичната
изява на болестта. Атеросклерозата е често и опасно заболяване, чиито рискови фактори и механизми
на развитие сме разгледали с цел тяхното познание и последваща превенция. Не на последно място
представихме водещи разработки с цел превенция.
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БОЛЕСТ НА ПАРКИНСОН.ТЕРАПЕВТИЧНИ МЕТОДИ.
Автори:Александър Брънков, Виктория Трендафилова, Александър Петров, Ангел Тодев
Тракийски университет – Медицински Факултет

Резюме
Болестта на Паркинсон е невродегенеративно заболяване, характеризириращо се с дефицит
на допамин в нигростриатната допаминергична система.Болестта на Паркинсон засяга над седем
милиона души в целия свят и около 13 хиляди души в България, от които заболелите са предимно
мъже.Етиологията на заболяването е разнотипна, като преобладават предимно идиопатичните
прояви, при които отсъстват вегетативни нарушения.Най-типични симптоми са брадикинезията,
мускулната ригидност и статичния тремор.Други оплаквания включват депресия, деменция, лесна
уморяемост, хипо-или амимия, затруднения в речта, затруднения при преглъщане, нарушен сън,
когнитивни нарушения.Въпреки дългите години на проучване, не е открито лечение, което да спира
или да възстановява дегенеративните промени.Лечението може условно да се раздели на
консервативно и хирургическо, като и двата случая има за цел да облекчи симптомите на болестта на
Паркинсон.
Ключови думи : Болест на Паркинсон, невродегенеративно, брадикинезия, деменция,
лечение
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PARKINSON’S DISEASE. METHODS OF THERAPY
Authors: Aleksandar Brankov, Viktoriya Trendafilova, Aleksandar Petrov, Angel Todev
Trakia University – Medical faculty

Abstract
Parkinson’s disease is a neurodegenerative disorder, characterized with dopamine deficiency in the
nigrostriatal dopaminergic system. Parkinson’s disease affects over seven million people worldwide and
around thirteen thousand people in Bulgaria(predominantly male patients). The onset of the disorder is of
different origin , but the idiopathic type is the most common. Typical symptoms are bradykinesia, muscle
rigidity, resting tremor. Other symptoms are depression , dementia, fatigue, sleep disorders, cognitive
impairment , difficulty speaking and/or swallowing. In spite of the many researches throughout the years, a
cure for Parkinson’s disease has not been developed. The therapeutic treatment is mainly symptomatic.
There are surgical methods of treatment along with conservative methods.
Keywords: Parkinson’s disease, neurodegenerative, bradykinesia, dementia, treatment

СЕКСУАЛНАТА ИНВОЛЮЦИЯ – ВАЖЕН ФАКТОР ВЛИЯЕЩ НА
КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ЖЕНИ В СЕНИЛНА ВЪЗРАСТ
Нино Колева ; Деляна Хаджиделева ; Антоанета Димитрова
Катедра „Здравни грижи“, Факултет по Обществено здраве,
Медицински университет – София

SEXUAL INVOLUTION – A FACTOR AFFECTING THE QUALITY OF
LIFE OF WOMEN IN SENILE AGE
Nino Koleva ; Delyana Hadzhideleva ; Antoaneta Dimitrova
“Health Care” Department, “Public Health” Faculty,
Medical University – Sofia, Bulgaria
Резюме:
Сексуалността и сексуалната функция са неразделна част от живота на всеки
човек в сенилна възраст (над 65 години). Впреки това, в тази възраст най-често се среща сексуална
дисфункция от органичен и функционален произход. При жените в старческа възраст се наблюдават
характерни особености, които безусловно се отразяват върху сексуалността. Това са промени във
външния вид на тялото, дегенеративни процеси в половия апарат, промени в ставите и др.
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Целта на нашето проучване е да изследваме особеностите на сексуалната функция на
жени в сенилна възраст и да се определи въздействието на сексуалната дисфункция върху качеството
им на живот.
Изследването е направено през м. февруари – март 2017 г. чрез анонимна анкета,
съдържаща 17 въпроса. В проучването взеха участие 127 жени, избрани на случаен принцип, на
средна възраст 68,5±2,3 години на територията на България.
Резултатите показват, че сексуалната активност е важна част от живота на жените в
сенилна възраст и индикатор за здраве и медико-социално благополучие. Анкетираните възрастни
жени имат оплаквания относно промените в сексуалната функция, свързана с инволютивни процеси в
областта на гениталиите. При жените в старческа възраст установихме, че са характерни психосексуални комуникативни изменения, като честотата е по-ниска в сравнение с инволютивните
сексуални затруднения. Наличието на сексуалната дисфункция при жени в сенилна възраст
значително понижава качеството на живот, особено изразено във влошено физическо състояние,
социална изолация, безпокойство за бъдещето, ниско самочувствие и др.
Ключови думи: сенилна възраст, сексуалност, възрастни жени, гериатрия
Abstract:
Sexuality and sexual function are integral part of the life of every human being in
senile age (over 65). Despite that fact, most often sexual dysfunction of limited and functional origin is wide
spread. Specific features which unconditionally affect sexuality are observed in women in senile age. These
are changes in body’s appearance, degenerative processes in genitals, changes in joints.
The aim of our survey is to analyze the features of sexual function of women in senile age and to
define the influence of sexual dysfunction over their quality of life.
The survey was conducted between February and March 2017 through an anonymous poll
consisting of 17 questions. 127 women at average age 68,5±2,3 years selected randomly on the territory of
Bulgaria participated in the survey.
The results confirm that sexual activity is a significant part of lives of women in senile age and
indicates health, medical and social welfare. The old women who took part in the survey have complaints
regarding changes in their sexual functions connected with involutive changes in their genitals. We found
out that psycho-sexual communicative changes are present in women of senile age. This happens less
frequently compared to the involutive sexual difficulties. The presence of sexual dysfunction in women of
senile age significantly decreases the quality of their lives, regarding particularly poor physical condition,
social isolation, anxiety about the future, low self-esteem, etc.
Key words: senile age, sexuality, old women, geriatrics
Сексуалността и сексуалната функция са неразделна част от живота на всеки човек в
сенилна възраст (над 65 години). Въпреки това, в тази възраст най-често се среща сексуална
дисфункция от органичен и функционален произход. Концепцията за сексуално здраве включва
хармонична съвкупност от физически, сетивни, умствени и комуникативни качества на човека като
сексуален обект, които обогатяват личността, подобряват качеството на комуникация и допринасят
за формирането на привързаност и любов. Сексуалният интерес и активност изпълняват важни
функции и се явяват съществен аспект през целия етап на човешкия живот. Въпреки многобройните
твърдения за това, че сексуално-еротичната детерминанта в живота на възрастните хора влияе върху
тяхното общо психологично състояние и в голяма степен определя активния или пасивния им статус,
сексуалните аспекти, свързани със сенилната възраст, остават в периферията на научните знания.
Геронтофизиологичните изследвания показват, че отслабване на либидото при жената се
наблюдава около 65-тата година, а понякога и значително по-късно. Освен това, при много жени в
сенилна възраст е възможно и обостряне на половото влечение, което може да стане дори много по-
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силно, в сравнение с периода на активната възраст на жената. Принципно сексуално-инволютивните
процеси завършват с угасването на половата активност, намаляване степента на секреция от
влагалището, липса на оргазъм и липса на желание за сексуални взаимоотношения.
Характерно за жените в старческа възраст е формирането на някои особености на
сексуалността, свързани с изменения на телесните форми (формира се чувство за срам, отрицание на
сексуалните контакти), дегенеративни процеси в половите жлези (намалено либидо на фона на
намалената концентрация на половите хормони) и дегенеративни процеси в ставите (довеждащи до
затруднения по време на полов акт).
Съществено значение имат и психо-сексуалните промени – загуба на дългогодишен
партньор, пенсиониране, настаняване в старчески дом и др. Тези проблеми в различна степен влияят
на качеството на живот на жените в сенилна възраст.
Цел:
Целта на нашето проучване е да изследваме особеностите на сексуалната функция на
жени в сенилна възраст и да се определи въздействието на сексуалната дисфункция върху качеството
им на живот.
Материал и методи:
Изследването е направено през м. февруари – март 2017 година. В проучването взеха
участие 127 жени, избрани на случаен принцип, на средна възраст 68,5±2,3 години на територията на
България.
Респондентите бяха помолени да попълнят анонимна анкета, съдържаща 17 въпроса,
отразяващи промените в сексуалността в сенилна възраст, изготвена от чешки изследователи, както и
въпросник с 11 въпроса за проучване на качеството на живот, утвърдени от СЗО. Резултатите са
обработени с програмите WORD и EXCEL.
Резултати и обсъждане:
Всички анкетирани по време на проучването са пенсионери. Проучването не включва
възрастни жени с интелектуално-амнестични промени в някаква степен, влошено състояние от
заболявания в остър стадий и жени приемащи медикаменти, които провокират сексуална
дисфункция.
При 82% от респондентите се наблюдава соматична патология на едно и повече
заболявания в лека до умерена степен. При детайлно разглеждане на данните се вижда, че най-висок
е делът на хипертония – 36,3%, следвана от дегенеративна дистрофична патология на опорнодвигателния апарат и гръбначния стълб – 33,1%, диабет (тип 2) – 25,8% и накрая исхемична болест
на сърцето с ангина пекторис – 18,5%.
Качеството на живот е проучено с утвърдения въпросник с крос-културно приложение,
създаден от Световната здравна организация (СЗО) - WHOOQOL-OLD (World Health Organization
Quality of Life) за следното: 1. Страхувате ли се от бъдещето?; 2. До каква степен влошаването на
дейността на органите Ви повлиява на ежедневната Ви активност?; 3. До каква степен Вие
можете самостоятелно да решавате проблемите си?; 4. До каква степен Вие можете
самостоятелно да изградите своето бъдеще?; 5. Смятате ли, че хората около Вас мислят, че
можете самостоятелно да решавате Вашите проблеми?; 6. Смятате ли, че Вие се самоизолирате
от обществото?; 7. Колко силно се страхувате от смъртта на близък до Вас човек?; 8.
Страхувате ли се от това, как ще умрете?; 9. До каква степен Вие се страхувате от смъртта?;
10. До колко се страхувате от болка при смъртта?; 11. Колко силно се страхувате от загубата на
контрол при настъпване на смъртоносна болест?
Респондентите имаха възможност да отговарят на въпросите по скала от 0 до 5 точки.
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Фиг. 1 – Проучване на качеството на живот на жените в сенилна възраст

При проучването на качеството на живот на жените в сенилна възраст със сексуална
дисфункция, в сравнение с възрастните жени с нормална сексуална функция, получихме следните
резултати: най-силно изразени различия се наблюдават при въпросите свързани със страх от
бъдещето – съответно 3,6±0,2 и 1,6±0,1 точки; способността да изграждат собственото си бъдеще 3,9±0,2 и 4,7±0,1; преценката на околните според анкетираната за способността и́ самостоятелно да
решава своите проблеми - 2,6±0,2 и 4,4±0,1; степента на изолация от обществото - 3,6±0,2 и 0 точки;
страх от загуба на контрол при настъпване на фатално заболяване - 3,2±0,3 и 1,2±0,1 точки. Трябва да
отбележим, че общия резултат на респондентите със сексуална дисфункция е показател за
значително по-ниско качество на живот в сравнение с възрастните жени с нормална сексуална
функция, съответно – 29,9±2,1 и 18,6±1,9 точки, p<0,05.
Табл. 1 - Промени в сексуалността на жените в сенилна възраст
Брой жени
Характерни изменения
абс.
%
брой
Дегенеративни
изменения
в
половите
органи
(влагалищна
сухота,
промяна
на
еластичността
на
117
92,3
влагалищните стени)
Диспареуния (болезнен полов контакт)
111
87,5
Намален интерес към секса
73
57,6
Емоционална лабилност
81
63,8
Усещане за сексуална непривлекателност
78
61,8
Наличие на гинекологични заболявания
105
82,8

Най-значими особености, които формират женската сексуалност при възрастните жени,
според собственото ни проучване, са инволютивните изменения на половия апарат – дегенеративни
изменения на влагалището при 92,3% от респондентите; болезнен полов контакт се наблюдава при
87,5% и наличие на гинекологични патологии 82,8%. По-малък е делът на анкетираните, при които се
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наблюдават психо-сексуални промени, като най-важни от тях са: емоционална лабилност – 63,8% и
чувство на сексуална непривлекателност – 61,8%. Интересен е фактът, че при 57,6% жени в сенилна
възраст се наблюдава понижен сексуален интерес.
Въпросът за определяне на параметрите на сексуалната активност е дискутабилен. Почти
половината от анкетираните – 47,5% – смятат, че са сексуално активни (фиг. 2). От гледна точка на
участниците в проучването сексуално активни са тези, които са участвали в полов акт (в някои от
неговите форми) най-малко веднъж месечно.

Фиг. 2 – Сексуална активност
Фиг. 3 – Разпределение по възраст на
……………………….………………………………………………..сексуално активните жени

Сексуалната активност на възрастния човек се влияе от редица фактори, като най-важният
е здравето. Влошаването на сексуалната функция в много по-голяма степен е повлияна от
нарушеното здраве или наличието на болест, отколкото от напредналата възраст като фактор. С
възрастта физическите промени стават все по-сериозни препятствия за пълноценен живот на човека.
В това число и в сферата на сексуалните отношения, както показва собственото ни проучване – 65%
от анкетираните жени смятат, че тяхната сексуална активност е пряко свързана със здравословното
им състояние, а 24% – със здравословното състояние на партньора им.
Важно е да отбележим, че при продължително боледуване на един човек обикновено се
променя не само неговата индивидуална сексуална активност, но и сексуалното поведение на
партньора му.
Друг момент в нашата анкета е да определим как се е променило качеството на
сексуалния живот на жените с напредване на възрастта. Предполага се, че този период от живота им
е свързан с по-малко стрес относно кариера, деца, професионални постижения и имат повече време
за общуване един с друг.

Фиг. 4 – Промяна в качеството на живот на жените в сенилна възраст
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Според получените данни около 2/3 от анкетираните смятат, че сексуалният им живот се е
влошил; почти 1/5 твърдят, че остава непроменен; 6,8% от участниците в анкетното проучване са
уверени, че се е подобрил, докато 9,5% от отговорилите заявяват пълното отсъствие на сексуални
отношения в старческата възраст.
Друг фактор при определяне на сексуалната активност в по-напреднала възраст се явява
наличието на партньор. Сред рисковете, повлияващи сексуалната активност на жените в сенилна
възраст, заедно със здравословните проблеми и увреждания (59%), е посочено отсъствието на
постоянен партньор (29%) и грешна представа относно сексуалната активност в напреднала възраст
(12%). Също така, не малка част от респондентите (38%) смятат, че е необходимо сексуалният им
живот да продължи колкото се може по-дълго време.
Попитахме „С кого обсъждате въпросите, свързани с Вашата сексуалност?“,
респондентите имаха възможност да дадат повече от един отговор.

Фиг. 5 – Обсъждане на въпросите, свързани със сексуалната активност

На фиг. 5 се вижда, че почти 1/2 от респондентите е възможно да разискват теми,
свързани с тяхната сексуалност, единствено със специалист в тази област; 1/4 – само с близките си;
20,3% от анкетираните считат, че е напълно неприемливо; а публични разговори на тази тема
допускат едва 5,4% от жените. От получените резултати ясно се вижда, че съществуват трудности
при обсъждането на въпросите, свързани със сексуалната активност в старческа възраст.

Фиг. 6–Препятствия при обсъждане на теми, свързани със сексуалната активност

Някои от най-значимите препятствия при обсъждане на теми, свързани със сексуалната
активност, които възрастните жени изтъкват, са: възпитанието – 38,9%; неприлична тема за
обсъждане – 22%; стериотипът, че се отразява неблагоприятно върху сексуалния живот на
възрастните хора – 18,2%; общественото мнение, че сексът и старостта са несъвместими – 14,9% и
липса на интерес – 6%. Представените данни сочат, че проблемите, свързани със сексуалността в
сенилна възраст остават до голяма степен табу в общественото съзнание. Това може да се дължи не
толкова на биологичната обусловеност, колкото на социалните стериотипи и традиции.
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Фиг. 7 – Поддържане на сексуалната активност при жените в сенилна възраст

Друг въпрос, който зададохме на респондентите, беше: „Какво е необходимо според Вас
за поддържане на сексуалната активност при жените в сенилна възраст?”. Според 37,3% това е
редовната физическа активност (разходки, спортно ходене, плуване и др.), за 19,9% – здравословното
хранене, 18,2% – избягване на вредните навици (тютюнопушене, алкохол, наркотици), 14,6% –
умерена трудова дейност (работа в градина, домакинска работа) и 10% – профилактика и медицински
контрол.
Безспорно, сексуалната активност на жените в сенилна възраст зависи от тяхната
индивидуалност. Много от тях остават сексуално активни дори след 80-годишна възраст, адаптирали
се успешно към възрастовите и физически промени. Трябва да се отбележи, че тази по-силна
адаптивност е изразена предимно у жени, на които е присъщ активен начин на живот, което се
потвърждава от отговорите на анкетираните жени в сенилна възраст.
Изводи:
1.
Според направеното собствено проучване, по-голямата част от анкетираните жени,
които са пенсионери и с постоянен партньор, имат оплаквания относно настъпили промени в
сексуалната функция (92,3%), на първо място свързани с инволютивни процеси в областта на
гениталиите.
2.
За жените в сенилна възраст са характерни психо-сексуалните комуникативни промени
(63,8%), но честотата им е по-ниска в сравнение с инволютивните сексуални затруднения (87,6%).
3.
Наличието на сексуална дисфункция (52,5%) в старческа възраст значително намалява
качеството на живот, особено изразено в социална изолация, безпокойство за бъдещето и ниско
самочувствие.
4.
Проведеното изследване показа, че соматичната патология на жените в старческа
възраст (82%) засяга не само сексуалната функция, но довежда и до понижаване на качеството на
живот.
5.
При възрастните жени често се наблюдават погрешни схващания за сексуалността в
„третата възраст“, което довежда до затруднения при обсъждане (50,5%), отказ от търсене на
специалист (20,3%) и на реализацията на самия сексуален акт (47,5%).
Заключение:
Сексуалната активност е важна част от живота на жените в сенилна възраст и индикатор
за здраве и медико-социално благополучие.
Основни фактори, които влияят върху продължителността на сексуалната активност при
възрастните жени, са: влошаване на физическото състояние, липсата на постоянен партньор,
понижената физическа активност, непълноценното хранене, наличието на вредни навици, социалната
изолация, обществените норми и др.
Счита се, че сексуалната инволюция би могла да се отложи във времето, при условие че
хората не допускат дълги периоди на асексуалност, а напротив – поддържат ежедневни, или
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ежеседмични полови активности, които са вид стимул за функционирането на гонадната ос при
човека, която е важна за осъществяването на сексуалните функции.
Възрастта като проблем е по-скоро морален и това не би трябвало да спира
взаимоотношенията на сексуална основа между хората, а напротив – следва да има регулярност и
съгласуваност в половия живот, тъй като съхранението на половите контакти през цялото
съществуване на човека, вкл. и в старческа възраст стимулира не само сексуалната, но и цялата
биологична активност на човека, а също и социалното спокойствие и психологичния комфорт на
личността.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЭВТАНАЗИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ
ИССЛЕДОВАНИЯ)
Хусяинов Т.М., Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»; Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского (Россия)
Костригин А.А., Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии.
Дизайн. Искусство) (Россия)
Аннотация. Данная статья рассматривает дискуссионную проблему эвтаназии. Авторы
рассматривают основные доводы сторонников и противников эвтаназии. Представлены результаты
социологического исследования отношения жителей города Нижний Новгород к вопросу эвтаназии.
Результаты показывают, что респонденты выражают противоречивое отношение к эвтаназии: с
одной стороны, они понимают положительные стороны и хотят, чтобы эвтаназия была разрешена в
России, с другой – они считают, что могут быть и негативные последствия (например, корыстные
убийства).
Ключевые слова: эвтаназия, общественная дискуссия, социологическое исследование,
смерть.

PUBLIC ATTITUDE TO EUTHANASIA (ON MATERIALS OF RESEARCH)
Khusyainov T.M., National Research University “Higher School of Economics – Nizhny
Novgorod”; Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod (Russia)
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Kostrigin A.A., Kosygin Russian State University (Technology. Design. Art) (Russia)
Abstract. This article discusses the debatable problem of euthanasia. The authors consider the main
arguments of supporters and opponents of euthanasia. The results of a sociological study of the attitude of
Nizhny Novgorod residents to the issue of euthanasia are presented. The results show that respondents
express contradictory attitude to euthanasia: on the one hand, they understand the positive side and want
euthanasia to be allowed in Russia, on the other hand, they believe that there can be negative consequences
(for example, self-serving murders).
Keywords: euthanasia, public discussion, sociological research, death.
Modernization is the change of something in accordance with modern requirements, tastes, views,
etc. Today in Russia it is often said and written about the modernization of the economy, but almost all
spheres and aspects of the life of society are being modernized, including such things as life and death, for
example, voluntary withdrawal from the life of an incurable patient suffering from terrible pain, for which
life has turned into torture. Death at the request of the patient with the help of a doctor was called euthanasia
and, judging by the growth of publications on this topic in the press and the lively polemic on the Internet,
causes growing public interest.
Voluntary and coveted easy death in a medical institution as an alternative to the unbearable life of
a deadly person is legal today only in a small number of countries, but it attracts people's attention in many
countries of the world. Indeed, if the person has the right to life, then why not to have the right to die at will?
Religious people will simply answer this question: "God gave life, He (and not man) disposes our life".
People with an atheistic worldview may have a different point of view, and doctors who gave the oath to
Hippocrates refuse to discuss the topic of legalization of euthanasia, since only the idea of a physician’s
participation in the procedure of killing is already a step to perjury.
Nevertheless, the idea of euthanasia materializes in a number of countries and spreads around the
globe, causing controversy between opponents and euthanasia supporters. Let us pay attention to the fact that
the idea of euthanasia has already been constituted not in backward countries, where the life of a common
man is worthless, but in civilized Holland and Belgium, where human rights are not only proclaimed, but are
also provided by the state.
To identify the positions on this issue of the adult residents of Nizhny Novgorod in March 2015 an
anonymous survey of 235 men and women aged 18 to 65 was conducted. Sample is random street with
control of sex and age of survey participants.
In a small questionnaire, 22 judgments about euthanasia were proposed. Respondents were required
to express their attitude to each judgment on a five-point scale: 1 – categorically disagree, 2 – disagree, 3 –
difficult to answer, 4 – mostly agree, 5 – completely agree. Interest in a rather "terrible" topic turned out to
be great: 93% of respondents noted that they were interested in the topic of the survey, there were few
refusals to participate in the survey, and the number of answers to "open" questions at the end of the
questionnaire was approaching 15-20% (!). In addition, some respondents suggested supplementing the
questionnaire with their questions, for example, involving parents in deciding the fate of their children dying
in torment, the right to euthanize people who are in good health, but who do not want to live, i.e. abandoned
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grains on the theme of "hard life and easy death" fell into the prepared soil. This is significantly more than
the authors of the survey assumed.
There are a few judgments with which most of the participants mostly agree, for example, like:
"From the religious point of view, euthanasia is a big sin"; "All suffers and joy are given to us from above
and everyone must bear his cross and not grumble," "Merciful murders will lead to the degradation of
society", and the argument of V. Zhirinovsky, voiced by him in the State Duma: "We cannot control the
execution of even the most impeccable law about euthanasia. Murders related to inheritance, real estate, with
any self-interest, will get a legitimate cover. We will only achieve that the number of murders will increase"
[1]. Opponents: "I consider a compulsion to the life of a suffering person as a hypocrisy".
On the other hand, a rather large proportion of respondents are convinced that "euthanasia is not
murder, but an act of mercy for one's loved ones", "You can not deprive a person of choice: to live in agony
or die easily", "Euthanasia is preferable to poor medical care, prolonging the patient's suffering", “Any
patient suffering from an incurable disease, reporting its actions, should have the right to euthanasia".
Table 1
Nizhny Novgorod citizens’ attitude to euthanasia,%, N = 226
Judgments

You can not deprive a person of the right to choose:
to live in anguish or die easily
A quick and easy death is a blessing for a person
suffering a terminally ill person
You can not make a dying person suffer. Allow
euthanasia!
With the resolution of euthanasia, the number of
mercenary murders will increase
"Merciful" murders will lead to moral degradation
of society

no
t agree
13
,7
19
,5
22
,0
15
,5
53
,5

di
fficult to
say
5,
3
8,
0
8,
0
19
,5
20
,8

ag
ree
81
,0
73
,5
70
,0
65
,0
25
,7

A characteristic feature of the survey was a rather large number of answers in which citizens
demonstrate illogical thinking, answers to similar questions in the same citizen receive different answers,
emotions jam rational thinking.
The study did not reveal the conditionality of certain statements by the age of the respondents. The
judgments of the religious part of the participants clearly differ from atheists’ ones. People with higher
education are more likely to favor the legalization of euthanasia.
Analyzing the positions of Nizhny Novgorod citizens, the authors came to the conclusion that some
evaluations by the Nizhny Novgorod residents of the consequences of the legalization of euthanasia in our
country do not yet indicate that citizens are ready to say firm "YES" or "NO" in a referendum on this issue.
The only thing that can be confidently asserted is that the problem of legalization of euthanasia exists in the
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mass consciousness of the inhabitants of Nizhny Novgorod and, we think, in our country, that every person
has the right not only to live, but also to die, that it is necessary to give the right and a civilized opportunity
to the terminally ill and suffering people to calmly and painlessly leave this world, demonstrating in relation
to them not cruelty, but an act of help and mercy.
And, of course, we need to discuss this issue comprehensively, broadly and openly, listening to the
opinion of the public and experts, weighing and assessing the negative and positive consequences of the
possible legalization of euthanasia in Russia. The more active the society will join in the discussion it would
seem to be one of the forbidden topics, the more grounded the laws of our country will be adopted that meet
the interests of the majority of the population.
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Аннотация. Статья посвящена особенностям, факторам эмоционального выгорания у
педагогов в пожилом возрасте. Помимо описания проблемы, предлагаются как традиционные
способы профилактики эмоционального выгорания, так и авторский подход, апробированный в
смешанной группе тренинга с участием пожилых педагогов.
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Abstract. The article discussed the peculiarities, factors of emotional burnout of teachers in older age.
In addition to a description of the problem, the authors offer both the traditional methods of prevention of
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В наше время интенсивных информационных потоков все еще значительна доля педагогов,
работающих достаточно длительный период в сфере образования, не задумывающихся о причинах
появляющейся у них патологической усталости или нежелания идти на работу. Если для молодых
педагогов это важный сигнал, связанный с тем, что данный вид профессиональной деятельности не
приносит положительных результатов или внутреннего комфорта, и это является релевантным
показателем дальнейшей продуктивности. То для педагогов, работающих достаточно длительный
период, уже достигших пенсионного возраста, появляется высокая степень утомляемости, связанная
с рабочей нагрузкой, с многочисленными нововведениями в системе образования. Педагоги с
большим опытом работы привыкают к стандартным видам деятельности, и для них фактором риска
является внутренняя накопленная усталость и дискомфорт, а также страхи перед использованием в
своей работе компьютеров и гаджетов. Всё это несёт в себе признаки психологического истощения и
дальнейшего эмоционального выгорания. Выгорание возникает в результате постепенного, но
продолжительного аккумулирования отрицательных эмоций, связанных с профессиональной
деятельностью человека.
Кроме этого, имеется ряд факторов, усложняющих адаптацию сотрудника в пожилом
возрасте. В частности, Степанова Д. В. и Пфау Т. В. (2013) в исследовании выявили, что, зачастую,
временная перспектива мужчин и женщин пожилого возраста имеет негативные акценты [9]. Это не
может не отразиться на потере мотивации к трудовой деятельности, внутриличностном конфликте,
связанном с ощущениями бессмысленности ее продолжения, но необходимостью в этом.
Также, Лысенко М. Н., Пфау Т. В. в исследовании (2016) обнаружили тенденцию снижения
удовлетворённости жизнью с возрастом [4], что может являться сопутствующим фактором
эмоционального выгорания у людей, возможно, вынужденных продолжать трудиться в пенсионном
возрасте из-за плохого материального обеспечения.
По мнению В. М. Лизинского, важнейшими причинами собственного профессионального
выгорания является диапазон высоких и постоянно усиливающихся напряжений, которые становятся
непосильными для педагогов. Это вызвано не только, собственно, нагрузками, но и их
многообразием, и информационным коллапсом, и возрастающими психологическими нагрузками,
что, в конечном счете, приводит к появлению, проявлению и накапливанию разнообразных и
чрезвычайно вредных усталостей [3].
Как отмечают в своей монографии Л. С. Чутко и Н. В. Козина «для характеристики
психологического состояния здоровых людей, находящихся в излишне интенсивном, тесном
общении с клиентами или пациентами, в эмоционально перенасыщенной атмосфере при оказании
профессиональной помощи, используется термин «эмоциональное выгорание» (burnout). Проблема
эмоционального выгорания в 21 веке отнюдь не нова, она стала предметом научных исследований
после того, как ее описал H. Freudenberger в середине 70-х годов XX века. Данному патологическому
состоянию наиболее подвержены представители гуманитарных профессий и управленческий
персонал: медицинские работники, менеджеры, педагоги, психологи и сотрудники
правоохранительных органов…» [11]
Термин «синдром эмоционального выгорания» впервые ввёл в 1974 году американский
психолог Х. Дж. Фрейденбергер. Он описывал деморализацию (духовно-нравственный упадок),
разочарование и крайнюю усталость, которую наблюдал у работников психиатрических учреждений
[6]. «Эмоциональное выгорание» – выработанный личностью механизм психологической защиты в
форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие
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воздействия» (В.В. Бойко) [7]. Синдром выгорания – болезнь нашего времени, приобретающая не
только национальные, но и глобальные масштабы. Как правило, она настигает тех, кто совсем не
брал ее в расчет, – по причине своей чрезмерной занятости. В особой группе риска находятся
идеалисты, перфекционисты и люди зрелого и пожилого возраста с социально одобряемой аддикцией
– трудоголизмом, которые имеют высокоустойчивый поведенческий шаблон: с полной
ответственностью уходить в работу с головой. К “группе риска” синдрома эмоционального
выгорания, прежде всего, относятся те специалисты, которые по виду своей профессиональной
деятельности имеют достаточно большой круг контактов с людьми (врачи, учителя, социальные
работники). Дело в том, что нервная система человека имеет некоторый накопительный «лимит
общения», то есть, условно, за день человек может находиться «в контакте» лишь с ограниченным
количеством людей. Если данный «лимит общения» превышен, и число контактов значимо
увеличивается за пределами нормы, неизбежно наступают признаки истощения, а со временем и
выгорание, так как энергетический баланс человека как сотрудника, коммуникатора, и, в целом,
имеет исчерпывающий ресурс.
«Психическое выгорание понимается как профессиональный кризис, связанный с работой.
Выгорание приравнивается к дистрессу (таким как, тревога, депрессия, враждебность и гнев). К
стадии общего синдрома дезадаптации относится стадия истощения. Истощение – это снижение
эмоционального тонуса, которое наступает, когда внутреннее сопротивление оказалось
неэффективным. Выгорание является не просто результатом стресса, а следствием неуправляемого
стресса, а также постепенной утраты эмоциональной, когнитивной и физической энергии, и, в
конечном итоге, состояние эмоционального, умственного истощения и физического переутомления»
[10]. К. Леонгард выделил три типа личности, у которых есть предпосылки к синдрому
эмоционального выгорания:
1. Первый тип – «педантичный». Основные характеристики этого типа: добросовестность,
чрезмерная, болезненная аккуратность, стремление в любом деле добиваться образцового порядка.
Основные симптомы переутомления – апатия, сонливость.
2. Второй тип – «демонстративный». Люди этого типа стремятся первенствовать во всём, быть
у всех на виду, это тип лидеров. Вместе с тем, им свойственна высокая степень истощаемости при
выполнении однообразной, рутинной работы. У людей второго типа переутомление выражается в
излишней раздражительности, гневливости, агрессии. На этом фоне повышается давление,
возникают проблемы с засыпанием.
3.Третий тип – «эмотивный». Люди данного типа гиперчувствительны и впечатлительны. Их
отзывчивость, склонность воспринимать чужую боль как собственную, граничит с саморазрушением,
и все это при явной нехватке сил сопротивляться любым неблагоприятным обстоятельствам. Люди
третьего типа при стрессах страдают бессонницей, у них особо повышенный уровень тревожности
[1].
Согласно статистике, многие женщины больше, чем мужчины подвержены синдрому
эмоционального выгорания. Это связанно с тем, что женщины более эмоциональны, готовы
проявлять сострадание, эмпатию – умение сопереживать чужой боли. Мужчины, как правило,
больше склонны к деперсонализации, некоему обесцениванию или цинизму. Несмотря на то, что
женщины больше, чем мужчины, подвержены данному синдрому, они более выносливы. Так как
женщина является не только работником, но ещё и матерью для своих детей, ведёт домашнее
хозяйство. Таким образом, многозадачность и полиролевое поведение женщин, их большая
способность к переключаемости между различными социальными ролями и задачами, дают им
преимущество перед мужчинами как в профилактике выгорания, так и в возможностях
«естественного» выхода из него.
По исследованиям американского психолога Х. Дж. Фрейденбергера, синдром
эмоционального выгорания имеет свои стадии: 1. «Напряжение» – со следующими симптомами:
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неудовлетворенность собой; переживание психотравмирующих ситуаций, тревожность, депрессия. 2.
«Сопротивление» – проявляется со следующими симптомами: повышенная гневливость,
раздражительность, эмоционально-нравственная дезориентация, расширение сферы экономии
эмоций. 3. «Истощение» – со следующими симптомами: эмоциональный дефицит, эмоциональная
отстраненность, личностная отстраненность, апатия. 4. Кризисная стадия – психосоматические
расстройства. На этой стадии уже остро необходимы медицинская помощь, помощь психотерапевта
и медикаментозное лечение.
Как и любое заболевание, синдром эмоционального выгорания имеет свои симптомы. Они
делятся на физические, психологические и поведенческие симптомы. К физическим симптомам
относятся: повышенная утомляемость, чувство усталости на протяжении всего рабочего дня.
Нарушения сна с затруднениями засыпания и ранними пробуждениями. Плохое общее состояние
здоровья, в том числе по ощущениям (затруднённое дыхание, одышка, тошнота, головокружение,
чрезмерная потливость). Обострённая восприимчивость к инфекционным заболеваниям.
Психосоматическое недомогание (головная боль, диарея, синдром раздражённого желудка, аритмия,
гипертония). Уменьшенный или увеличенный вес. К психологическим симптомам
относятся: нарастающий негативизм по отношению к коллегам. Агрессивные чувства на работе и
дома (раздражительность, напряжённость, тревожность, беспокойство, гнев). Состояния упадка сил и
настроение и связанные с ним переживания: цинизм (деперсонализация), пессимизм, чувство
безнадёжности, апатия, чувство бессмысленности. Утрата чувства юмора. Безразличие, чёрствость по
отношению к окружающим. Тревога, усиление иррационального беспокойства, неспособность
сосредоточиться. Депрессия, постоянное чувство неудачи и вины. Нервные рыдания, истерики.
Преобладание чувства одиночества.
К поведенческим симптомам относятся: усталость и желание прерваться, отдохнуть во время
рабочего дня, безразличие к еде, малая физическая нагрузка, злоупотребление психостимуляторами:
алкоголем, никотином, кофеином. То и дело возникающая рассеянность, «детские» ошибки в работе.
Несчастные случаи (например, травмы, падения, аварии и т. д.). Импульсивное эмоциональное
поведение. Нет контроля над эмоциями. Формальное выполнение работы.
В состоянии синдрома эмоционального выгорания человек дезориентирован. У него портятся
взаимоотношения с окружающими, жизнь становится серой и бесцельной, ничего не радует, и на
этом фоне может развиться серьёзное психическое расстройство – депрессия, могут посещать мысли
о суициде, обостриться хронические заболевания или психосоматические расстройства, может
возникнуть риск несчастных случаев [10]. «В последнее время отмечается повышенный интерес к
стрессам, связанным с трудовой деятельностью. Рабочие или профессиональные стрессы могут
нарушить дееспособность организации, приводя к потере кадровых ресурсов. Разрушающее
воздействие психологического стресса отмечается даже в прогрессивных и хорошо управляемых
организациях,
поскольку развитие
стресс-реакций
имеет
сложную
многофакторную
обусловленность: от структурно-организационных особенностей, организационной культуры,
характера самой работы до личностных особенностей сотрудников, а также характера их
межличностных взаимодействий. Негативно сказываясь как на конкретных людях – их соматическом
и психическом состоянии, так и на внутренней организационной среде, стрессы на работе влияют на
продуктивность работников, финансовую эффективность, стабильность и конкурентоспособность
всей организации в целом» [7].
По мнению Т. Солодковой «эмоциональный интеллект» представляет собой совокупность
ментальных способностей, обеспечивающих идентификацию, понимание причин и умение управлять
собственными эмоциями, так и эмоциями других людей для успешного достижения целей и задач
другой деятельности (профессиональной деятельности, общения). Эмоциональный интеллект
является релевантным личностным ресурсом преодоления синдрома выгорания у педагогов, его
целенаправленное развитие может способствовать снижению риска возникновения синдрома
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выгорания в процессе педагогической деятельности [8]. Однако, как отмечает Т. Солодкова,
необходима профилактика синдрома эмоционального выгорания, которая включает в себя:

Культивирование других интересов, не связанных с профессиональной деятельностью;

Определение краткосрочных целей для повышения долгосрочной мотивации;

Поддержание своего здоровья, соблюдение режима питания, сна, активного отдыха;

Овладение техниками медитации;

Умение расставлять приоритеты в соответствии со своими ценностями;

Умение говорить «нет»;

Бережное отношение к своему времени;

Наличие нескольких друзей во взаимоотношениях, с которыми существует баланс
взаимодействия;

Способность к самооценке без упования только на уважение окружающих;

Открытость новому опыту (овладение новым видом деятельности);

Умение не спешить и давать себе достаточно времени для достижения позитивных
результатов в работе и жизни;

Чтение не только профессиональной, но и другой литературы для своего удовольствия
без ориентации на какую-то пользу;

Приобретение нового жизненного опыта (знакомство с новыми людьми, путешествия,
посещение культурных мероприятий);

Хобби, доставляющее удовольствие;

Вечерние прогулки перед сном;

Смех и юмор, которые зачастую «ломают» напряжённость (гормоны стресса
блокируются смехом).
Для восстановления эмоционально-психологического баланса пожилых педагогов можно
использовать: а) психотренинг, психотерапию, арт-терапию, визуализации, музыкотерапию,
ароматерапию и их различные сочетания; б) профессиональное развитие и самосовершенствование;
в) уход от ненужной постоянной конкуренции; г) эмоционально окрашенное общение как с
коллегами, так и с новыми знакомыми.
Также, необходимо помнить о профилактике, в связи с чем соблюдать психогигиену,
например, настрой на позитивный исход ситуаций, расчет и обдуманное распределение своих
нагрузок; переключение с одного вида деятельности на другой; конструктивное разрешение
конфликтов; создание на рабочем месте ощущения безопасности и уюта, визуального и
акустического комфорта. Пожилого педагога можно обучить навыкам саморегуляции для снижения
внутреннего дискомфорта, связанного с профессиональным выгоранием, к ним относятся: 1.
Релаксация. 2. Дыхательные техники. 3. Аутогенная тренировка. 4. Словесные формулы
(аффирмации). 5. Мышечная релаксация. 6. Визуализация (расслабление через образ) [5].
Индивидуальная и групповая работа как по профилактике, так и по оказанию помощи в
выходе из состояния выгорания у пожилых педагогов двояко специфична. Она обусловлена, вопервых, инволюционными изменениями психических процессов, характерными для пожилого
возраста. Во-вторых, имеет место структурная специфика личности, развивавшейся в рамках
профессии педагога длительное время. Здесь нельзя не упомянуть и о высоком риске
профессиональной деформации личности, где фактором риска является сама профессиональная
деятельность, и этот риск увеличивается в геометрической прогрессии, сопряженно педагогическому
стажу.
Ригидность, непоколебимость установок и страх перед новым опытом – негативные факторы,
блокирующие возможности помощи пожилым педагогам в работе с выгоранием. Многие пожилые
педагоги априори скептически относятся к социально-психологическим тренингам в силу
вышеупомянутых факторов. Однако, среди них есть те, кто осознает необходимость перемен для
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выхода из эмоциональной ямы, с такими специалистами пожилого возраста уместно реализовывать
групповые формы психокоррекционной работы. А.В. Мантикова предлагает авторский тренинг для
пожилых педагогов и специалистов других высококонтактных профессий, обнаруживших у себя
отдельные признаки эмоционального выгорания [5]. Это многоформатный психологический
интенсив «Поиск ресурсов в условиях многозадачности», на котором решаются следующие задачи
«Как»:
Находить и корректировать "чёрные дыры" в психике — ручейки потери энергии;
Высвобождать заблокированные ресурсы (хроническая усталость, дистресс, нехватка
времени);
Осваивать антистресс-менеджмент;
Открывать и запускать новые ресурсы.
На него приглашаются специалисты, если они обнаруживают что-либо у себя из следующего:
хотят пройти короткую интенсивную антистрессовую программу, почувствовать себя
обновлёнными;
хотят узнать, "Есть ли жизнь вне стресса";
регулярно срываются планы;
не хватает времени на важные, но несрочные дела;
уже "замылилась" однотипная стратегия по принятию решений;
чувствуют упадок сил, и т.п.
Форматы интенсива: динамическое рисование мандал; метафорический коучинг; телесноориентированная терапия, кинезиология; элементы танатотерапии. Опыт проведения данного
интенсива показал, что пожилые педагоги эффективнее преодолевают собственную ригидность, и
способны достигать положительной динамики на пути оздоровления от эмоционального выгорания в
смешанной по составу тренинговой группе, где другие равноправные участники – люди зрелого
возраста, представители спектра коммуникативных профессий.
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СКАНДИНАВСКОТО ХОДЕНЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ
НА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ ПРИ ВЪЗРАСТНИ И СТАРИ ХОРА
Донка Николова, Елена Иванова
Учебен сектор „Рехабилитатор“ - Медицински колеж,
Медицински университет - Варна
Резюме: Старите хора са най-бързо растящата част от населението на света. С възрастта
настъпват трофични промени, свързани с намалената физическа активност, проявяват се множество
остри и хронични заболявания, които имат съществено въздействие върху качеството на живот.
Ходенето е най-простият и естествен вид физическа активност, която се използва най-често
от възрастните хора. Въпреки всички свои предимства, ефективността на обикновеното ходенето е
значително по-ниска от т.нар. скандинавско ходене. То наподобява нормалното ходене, но се
извършва с помощта на специални щеки, които включват в тренировката и горната част на тялото.
Многобройните проучвания показват, че скандинавското ходене осигурява допълнителна
полза за мускулната сила в сравнение с конвенционалното ходене, което го прави по-подходящо и за
подобряване на функционалното състояние на сърдечно-съдовата и дихателната система, опорнодвигателния апарат, централната нервна система, както и психоемоционалния тонус на възрастните
хора.
Скандинавско ходене е най-подходящият вид упражнение за хора напреднала възраст. Това е
форма на физическа активност, която бързо набира популярност и е подходящ за всички, независимо
от тяхната възраст, пол, здравословно състояние, ниво на тренираност или ограничения.
Ключови думи: скандинавско ходене, физическа активност, възрастни и стари хора

NORDIC WALKING AS A MEAN OF IMPROVING PHYSICAL ACTIVITY
OF ADULTS AND OLD PEOPLE
Donka Nikolova, Elena Ivanova
Educational sector of rehabilitation therapist, Medical college,
Medical university of Varna
Abstract: the old people are the fastest growing part of the world’s population. The age brings a
lot of trophic changes which are connected with reduced physical activity and there are so many acute
deseases that have a serious impact on the quality of their life.
Walking is the simpliest and the most natural type of physical activity used by old people. Despite
of all its advantages, the effectiveness of ordinary walking is much lower than the walking called „nordic
walking“. It is like normal walking but there are used special poles and which including the upper part of the
body in the exercise. Researches show that "nordic walking“ brigs additional benefits for muscular strength
compared with the ordinary walking and it makes this kind of walking more suitable for cardiovascular
condition as well as breathing, skeleton central nervous system and psycho-emotional well-being of old
people.
Nordic walking is the best exercise for the third age people. It is a type of physical activity and it
becomes more and more popular and suits for everyone, irrespective of any restrictions, age, sex, and health
condition
Key words: Nordic wаlking, physical activity, old people
ВЪВЕДЕНИЕ
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Стареенето е продължителен биологичен процес, който се характеризира с комплексни
структурни, обменни и функционални промени настъпващи в организма с напредването на възрастта.
Най - големи възрастови изменения настъпват в сърдечно – съдовата и дихателна система, жлезите с
вътрешна секреция, в опорно двигателния апарат. Тези промени много често водят до бърза
уморяемост на организма. Наблюдва се забавяне на физиологичните процеси.
Физиологичното стареене от своя страна може да доведе до до възникване на заболявания,
които често са хронични и прогресиращи, и обикновено се дължат на възрастовите промени в
организма. С напредването на възрастта се натрупват хронични дегенеративни промени, водещи до
затруднения в самообслужването, ежедневни двигателни дейности. Полиморбидносттс и
ограничената двигателна активност оказват негативно отражение върху психиката и повлияват
значително качеството на живот на възрастните хора.
Възможността за здравословно стареене включва прилагане на адекватна физическа
активност. Необходимо е прилагането на общоразвиващо и общоукрепващо въздействие върху целия
организъм (5). Все повече доказателства сочат значението на физическата активност при възрастните
и стари хора. Здравословното състояние в процеса на остаряване може да се счита в голяма степен за
резултат от начина на живот в зряла възраст и дори през младостта. Нивото на физическа активност
на хората в напреднала възраст е важен фактор за определяне на тяхната физическа форма и
запазването на възможността за водене на самостоятелен живот. Положителните последици от
поддържането на физическа активност обхващат психологическото, физическото, физиологичното и
социалното здравословно състояние. Физическата активност, включително тренирането на
специфични мускули (сила и баланс), играе важна роля за подобряване на качеството на живот на
гражданите в по-напреднала възраст (8).
Двигателната активност при възрастните хора има свои особености (11). Физическото
натоварване при възрастни и стари хора трябва да бъде щадящо, напълно да изключва
възможността за травми, необходимо е да се вземе в предвид и скоростта на възстановяване на
организма в тази възраст. Под влияние на физическите занимания укрепват костите и мускулите,
увеличава се обема на движение в ставите, намалява риска от сърдечно-съдови заболявания,
подобрява се имунната система. За хората в старческа възраст е необходимо да се прилагат такива
занимания, при които лесно може да се дозира натоварването.Двигателната активност да е
ориентирана към подобряване на цялостната издръжливост, гъвкавост и координация на движението
(1,3,13).
Най-ефективното средство за укрепване на здравето и профилактика незаразните
заболявания се явяват аеробните натоварвания като бягане, плуване, колоездене и разбира се
обикновеното ходене (10).
Ходенето е най-естествената форма на човешкото движение. През последните години
нараства популярността на един нов стил – “Nordic wolking” или "Скандинавско ходене", който се
отличава с висока ефективност и в същото време е изключително достъпна форма на физическа
активност. Това е определена техника за ходене със специални щеки, които спомагат за
равномерното разпределение на натоварването върху мускулите на цялото тяло. Използването на
този вид ходене значително облекчава ставите на долните крайници, също така намалява
натоварването в лумбалния дял на гръбначния стълб (7).
ИЗЛОЖЕНИЕ:
Скандинавското ходене се използва като физическо занимание от края на 80-те години, но в
последните няколко години се е превърнало в популярна форма на отдих, спорт, туризъм и
рехабилитация (17, 20). Това е една от най-бързо развиващите се форми на физическа активност сред
възрастните хора в Европа, особено сред тези над 65 (15,16,19).
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Най-голямото преимущество на скандинавското ходене е това, че се провежда на открито,
целогодишно, обикновено е групово занимание и единственият разход е закупуването на
специалните щеки и удобни обувки. Може да се провежда върху асфалт, пясък, чакъл, трева и горски
терени и пресечен терен. При скандинавското ходене се включват до 90% от мускулите на тялото, а
по време на нормалното ходене само 46% (2). Този спорт има много предимства. Приложим е за
всички, независимо от възрастта, пола, физическата форма. Специалните щеки се използват за
постигане на по-голямо натоварване на мускулите на раменния пояс, като по време на изтласкването
ръцете, раменете и гърба се натоварват по-активно, а ставите на долните крайници и гръбначния
стълб са по – малко натоварени в сравнение с обикновеното ходене. Това дава възможност
скандинавското ходене да се разглежда не само като фитнес занимание, но също така и като метод на
рехабилитацията (6).
Използване на специални щеки значително увеличава ефективността на традиционното
ходене чрез включването на работата на мускулите на ръцете, което увеличава енергийната стойност
на упражнението. Техниката на скандинавското ходене не е сложна, подобна е на карането на ски.
Много е важно да се следи за правилното дишане (9).
Многобройни проучвания показват, че както обикновеното, така и северното ходене с
полезни за възрастните хора. Въпреки това, скандинавско ходене осигурява допълнителна полза за
мускулната сила в сравнение с конвенционалното ходене, което го прави по-подходящо за
подобряване на аеробния капацитет и мускулната сила, както и за други елементи на функционалната
пригодност
на
възрастните
хора.
Скандинавско ходене е най-подходящият вид упражнение за тях. Ползите от скандинавско ходене са
толкова убедителни, че лекарите в много европейски страни, го предписват на пациентите си като
терапия вместо обичайната разходка, а в Германия 80-100% от застрахователните компании участват
във финансирането на занимания по скандинавско ходене при лечението и рехабилитацията на
пациенти в лечебните заведения (12).
Системното практикуване на скандинавско ходене помага за подобряване на физическото
състояние на организма, повишават имунитета и издръжливостта, укрепва на мускулатурата.
Намаляване на риска от свързаните с възрастта нарушения на метаболизма, включително и това, че
подпомага жените в битката с остеопорозата, увеличи плътността на костите и да на тялото да
абсорбира калция. Стимулира кръвообращението и функционирането на вътрешните органи,
намалява нивото на холестерола в кръвта и намалява риска от сърдечно-съдови заболявания
(инфаркт), забавя процеса на стареене. Редовното практикуване на скандинавско ходене води до
повишаване нивата и скоростта на обменните процеси при изгаряне в тялото на мазнини, което го
прави много добро средство в борбата с наднорменото тегло.
Скандинавско ходене понижава нивата на стрес в организма, тъй като ритмично
повтарящите се движения, чистият въздух и непрекъснато променящите се пейзажи създават
атмосфера на комфорт и релаксация (4).
Скандинавското ходене е форма на здравословно ходене, която включва използването
специални щеки и първоначално са го използвали в извънсезонна тренировъчна програма скиори
като ски бягане. Организациите и организаторите на скандинавското ходене са посочили, че това
физическо занимание работи върху много компоненти на здравето, включително: сърдечно-съдова
система, ставни болки, върху позата и мускулната сила както за горната, така и за долното половина
на тялото (18). D-r Klaus Schwanbeck предполага, че използването на щеките при скандинавско
ходене може да осигури по-добра поза, баланс и стабилност и да помогне за подобряване на
походката. Освен това, тази дейност включва около 90% или повече от 600 от мускулите на тялото, в
сравнение с 35% при обикновеното ходене (21). Това се дължи на включването на повече мускули на
тялото при скандинавското ходене в сравнение с доста по-ниската мускулна активация при
обикновеното ходене (22).
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Изследванията показват, че ходенето с щеки може да бъде от полза за множество болести
включващи: болест на Паркинсон, хронична обструктивна белодробна болест и депресия (14,24,26).
Според японско проучване скандинавското ходене подобрява издръжливостта, силата,
гъвкавостта и ловкостта за кратък период от време. Осигурява допълнителни ползи по отношение на
мускулатурата в сравнение с обикновеното ходене, което го прави подходящо за подобряване на
аеробния капацитет и мускулната сила, както и на други елементи на функционалната годност (25).
Скандинавско ходене дава възможност на възрастните и стари хора да общуват по между си.
Те често се чувстват самотни и изолирани. Скандинавско ходене позволява по време на заниманията
хората да общуват с приятели и съмишленици, което води до подобряване на настроението и
емоционалния баланс, съня, понижаване на стреса и овладяване на депресията, повишава се
удовлетвореността от себе си и другите. В резултат на това общуване между възрастните хора в
психологически план се постигат много повече положителни ефекти, отколкото при лечение в
болници или рехабилитационни центрове. По този начин скандинавското ходене дава отражение
върху социалният им живот.
Голяма от част от проведените проучванията показват, че скандинавското ходене е добре
поносима и ефективна форма на физическа активност при възрастни и стари хора. То има
благоприятен ефект върху сърдечната честота (пулс), кръвното налягане, физическата и умствена
работоспособност, максималното потребление на кислород и качеството на живот при пациенти с
различни заболявания и по този начин е показан за широк кръг от хора за целите на първичната и
вторична профилактика. Скандинавското ходене има оздравителен и профилактичен ефект.
Северното ходене осигурява лесен, безопасен, ефективен, приятен и евтин начин за
подобряване на физическата активност при възрастните хора (23). Ежедневното ходене с умерена
скорост в градска среда вероятно ще е най-препоръчителната физическа активност за старите хора
(8). Необходимо е преди започването на редовни занимания със скандинавско ходене да премине
медицински преглед или консултация с лекуващия лекар. Важно е да се проследяване и оценява
общото състояние и как организма отреагира на натоварването.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Редовната физическа активност и упражненията в напреднала възраст
значително
подобряват физиологичното и психическо състояние и спомагат за запазване на личната
независимост. Това може да доведе до значителни икономически ползи. От голямо значение е
програмите за двигателна активност да се приспособят към хората в съответствие с физическите им
възможности и да се вземат предвид техните специфични потребности.
Културни, психологически и здравни фактори често препятстват физическата активност и
упражненията в напреднала възраст. Поради тази причина са необходими специални грижи за
създаване и поддържане на мотивация у възрастните хора, за да са физически активни, особено ако
не са свикнали с това. Следва да се повиши осведомеността на хората в напреднала възраст и
обществото за положителните последици от добрия начин на живот, включително и от различните
физически дейности. Здравните услуги, органите на местно управление и доброволните организации
могат да играят важна роля за популяризирането и осъществяването на физическата активност сред
хората в напреднала възраст.
Въз основа на изследванията можем да кажем, че скандинавско ходене вероятно ще играе
важна роля в гериатричната рехабилитация при възрастните и стари хора за подобряване и
съхраняване на функционалните им възможности.
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ПРОУЧВАНЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ТРУДОТЕРАПИЯТА ПРИ ЖЕНИ
НА ВЪЗРАСТ 69 – 79 ГОДИНИ
Елена Крайчева, Донка Николова
Учебен сектор „Рехабилитатор“ - Медицински колеж,
Медицински университет - Варна
Резюме : Настоящата статия има за цел да проследи въздействието на трудотерапията при
жени на възраст 69 – 79 г. Изследването се проведе в рамките на 3 месеца с група от 12 жени,
срещите се провеждаха ежеседмично с опит да се подобри качеството им на живот и психичното
здраве, също така и преодоляване на хроничната болка. Заниманията бяха съобразени с желанието и
възможностите на участниците.
Резултатите от проведеното анкетно проучване показват положителен резултат на
трудотерапията по отношение на общото здравословно състояние, психическото и физическо здраве,
както и на качеството на съня.
Активността е важна за успешното стареене и води до увеличаване чувството на удоволствие
и удовлетвореност от свършената работа, участниците проявяват и желание за общуване. В резултат
на това имат усещане за принадлежност към групата и създаване на социални контакти, което води
до подобряване на настроението им, както и до намаляване на депресивните симптоми и
тревожността при възрастните жени.
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Трудотерапията може да подобри качеството на живот чрез създаване на малки групи към
пенсионерските клубове и читалищата на различните населените места, които да се водят от
доброволци.
Ключови думи : трудотерапия, жени, успешно стареене, здраве.

STUDY THE IMPACT OF OCCUPATIONAL THERAPY IN WOMEN AGED
69 - 79 YEARS

Elena Kraycheva, Donka Nikolova
Educational and research sector of rehabilitation therapist,
Medical college, Medical university of Varna
Abstract
This article aims at providing an inside view at the impact of labor therapy on women aged 69-79
years. Research was done within a timeframe of 3 months over a group of 12 women. Sessions were held
monthly in an attempt to increase the quality of their everyday life and psychic health as well as getting over
chronic pain. Exercises were adopted to participants’ potential and personal will.
Research results reveal labor therapy’s positive effect to overall health and psychic condition as
well as quality of sleep.
Activity is important when aging successfully and leads to increased satisfaction of doing a job.
Participants tend to communicate more. That brings them the feeling that they belong to Society and urges
them to create social contacts which itself leads to improved mood and reduces depressive symptoms in
elderly women.
Labor therapy can improve the quality of life for small group of women in senior clubs and
community centers.
Key words: occupational therapy, women, aging successfully, health
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ВЪВЕДЕНИЕ
През последните 200 години продължителността на живота в развитите страни нараства.
Това важи особено за броя на хората на и над 65 години. Текущата демографска ситуация в нашата
страна се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението, намаляваща
раждаемост и задържащо се високо равнище на общата смъртност. От друга страна,
продължителността на живота продължава да расте. Тя е достигнала средно 71 години за мъжете и
78 за жените. Възрастното население над 65 години съставлява около 20% от населението в
страната.
По-голяма част от възрастните хора се самоиздържат и не са напълно зависими от
обществото. Възрастните хора представляват важен ресурс за обществото. Те играят важна роля
при поддържането на връзката между поколенията, както в семейството, така и в обществото
(2,3).
Повечето от проблемите на възрастните хора се дължат на липсата на социални контакти,
сигурност и дейности, осмислящи ежедневието им. Живеят в социална изолация и губят чувство за
значимост. Проявления на тези проблеми се явяват нарушенията в реализирането на хигиенните и
битовите навици, възприятия, познавателни потребности и възможности ( 2 , 3 ) .
Клиничните проучванията показват, че структурата на заболеваемостта в напреднала и
старческа възраст се различава значително от тази в млада възраст. Заболеваемостта при
възрастните и стари хора се характеризира с висока честота на комплексно свързана патология от
дегенеративен тип. В тази връзка, целта на гериатричната медицина е насочена към оптимално
възможно възстановяване на пациента. Особено значение се отдава на поддържането на
адаптационните и регулаторни механизми на стареещия организъм. Подходящи методи за
въздействие са труд терапия и кинезитерапия (2).
Трудотерапията е лечебен метод, при който се прилага двигателната активност под формата
на трудова дейност за лечебни и трудови цели, подпомага цялостното възстановяване на организма.
Тя трябва да бъде устроена така, че лицето да вижда обществената полезност на своя труд, защото
всеки труд представлява неотделимо съчетание от физически и умствени усилия заедно със
социално обоснована мотивировка за него (1,3,4,6).
Зрителните възможности и координацията на опорно-двигателния апарат, както и
двигателните способности на възрастните хора са ограничени, поради промени в ставите.
Вниманието и възприемчивостта са намалени, поради това дейности, които предявяват високи
изисквания за мануална сръчност, висока прецизност и сила не са подходящи.
За поощряване на общителността, за стимулиране на удоволствието от работата и
повишаване на терапевтичния ефект е особено подходяща груповата трудотерапия, отново
съобразена с индивидуалните потребности на респондентите. С оглед на възрастта подходящи са
занимателната и функционалната трудотерапия (1,5,6).
Целта на занимателната трудотерапия е подбуждането на креативните /творческите/ и
естетичните потребности на личността и нейното развитие. Използват се материали и техники на
приложните изкуства. Обхваща следните по-важни дейности - изработване на елементи на
украшения и художествени предмети от бита, картички, мартеници, изкуствени цветя от хартия и
др. Функционална трудотерапия включва - битов труд, цветарство и др.;
ЦЕЛТА на настоящата статия е да се проследи въздействието на трудотерапията при жени
на възраст 69 – 79 г.
МЕТОДИ И МАТЕРИАЛИ
Обект на проучването са жени от гр. Варна.
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Методите на изследване са подбрани съобразно характера, целта и задачите на
проучването. Използвани са социологически, статистически и документални методи. Проведено е
пряко анкетно проучване – преди започване и след приключване на програмата по трудотерапия.
Анкетна карта включва 18 въпроса проучващи общото психично и физическото здраве на
анкетираните. Изготвена беше програма по трудотерапия, съобразно с интересите на участниците.
Тя беше приложена в периода от м. октомври до м. декември 2016 година.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Изследването се проведе в рамките на 3 месеца с група от 12 жени. Срещите се провеждаха
два пъти в седмицата. Заниманията бяха съобразени с желанието и възможностите на участниците.
Възрастта на включените в изследването жени е между 69 и 79 години. От анкетираните 7
жени (58 %) са със средно и 5 (42%) с висше образование. Резултатите от проучването показват, че
8 от тях живеят сами и 4 с деца или съпруг.
Здравният статус на анкетираните жени показва наличие на повече от едно заболяване:
заболявания на опорно-двигателния апарат, неврологични засягащи мускулната система,
равновесието и сетивност на долните крайници, сърдечно-съдови заболявания, диабет.
На въпроса „Имате ли нужда от помощ за изпълнение на дейностите от вашето
ежедневие?“, половината от тях са отговорили положително. При необходимост те се обръщат към
близки или съседи. По-голяма част от анкетираните съобщават за промяна в емоционалния тонус,
лесна уморяемост и проблеми с концентрацията. В резултат на приложената програма се
наблюдава положителен ефект. Информацията е представена на Фиг. 1 и Фиг. 2.
преди ТТ
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Фиг.1 Лесно ли се уморявате?

Фиг.2 Трудно ли се концентрирате?

Според анкетата проведена преди започване на трудотерапията 83% съобщават за наличие
на проблеми със съня. На медикаментозно лечение са 67%. Резултатите показват, че след
приложената програма голяма част от респондентите имат подобряване качеството на съня и са понезависими от медикаментите. (Фиг.3 и Фиг.4)
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Фиг.3 Имате ли проблеми със съня

Фиг.4 Използвате ли медикамент за
по – лесно заспиване
Всички анкетирани имат желание да общуват по-често с други хора и вероятно по тази
причина се включиха доброволно в трудотерапията. В ежедневието си обикновено гледат
телевизия, слушат радио. Малка част от тях ходят на разходка, срещат се с приятели или се
занимават с градинарство.

Фиг.5 Срещате ли се често с приятели

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите от проведеното анкетно проучване показват положителеният ефект от
проведената трудотерапията по отношение на общото здравословно състояние, психическото и
физическо здраве, както и на качеството на съня.
Активността е важна за успешното стареене и води до увеличаване чувството на
удоволствие и удовлетвореност от свършената работа, участниците проявяват и желание за
общуване. В резултат на това имат усещане за принадлежност към групата и създаване на социални
контакти, което води до подобряване на настроението им, както и до намаляване на депресивните
симптоми и тревожността при възрастните жени.
Трудотерапията може да подобри качеството на живот чрез създаване на малки групи към
пенсионерските клубове и читалищата на различните населените места, които да се водят от
доброволци.
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Резюме: Живеем в свят, стремящ се към усъвършенстване и перфекционизъм. С напредване на
времето се наблюдава голям подем в развитието на технологиите, което се отразява и в
усъвършенстването на много науки. Навлизането на нови, иновативни методи се наблюдава и в
стоматологичната практика. В продължение на десетилетия изваждането на зъби значело
нарушаване на дъвкателната функция и влошаване на естетиката, а високите изисквания, които
пациентите имат към своите усмивки не винаги могат да бъдат напълно задоволени с коронки и
мостови протезни конструкции. Белязала бурно развитие, днес денталната имплантология
разполага с прецизни и надеждни методи, борещи се с всички неприятни последици от извадения
зъб, което значително подобрява качеството на живот на пациента [1]. Превърнала се в
изключително ефикасен метод за лечение, с около 95% успешност имплантологията намира
широко приложение както при протетично лечение на един липсващ зъб, така и при частични и
тотални протезни възстановявания. Ползата от зъбните импланти е очевидна – новият зъб изглежда
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естествено, седи здраво на мястото си, а това оказва голямо влияние върху стила на живот и
психологичния комфорт, позволявайки на пациента да се чувства спокоен и самоуверен.
Ключови думи: импланти, подобрения, приложение, комфорт

IMPLANT’S PLACE IN MODERN DENTURES
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Abstract: We live in a world striving for perfection and excellence. As the time passes by, great progress
has been noticed in technology development, which is reflected in the improvement of many sciences. The
advent of new, innovative methods was observed in dental practice. For decades the teeth removing meant
violation of masticatory function and a strong violation of aesthetics and the high demands that patients
have for their smiles couldn’t always be fully satisfied with crown and bridgework. Marked rapid
development, today dental implantology has a precise and reliable methods struggling with all the
unpleasant consequences of a missing tooth, significantly improving the quality of life of the patient [1]. It
has become a very efficient method of treatment, about 95% success implantology is widely used both in
the prosthetic treatment of a single missing tooth, and in the partial or total prosthetic restorations. The
benefit of dental implants is obvious - the new teeth seem authentic, fits firmly in place as it has a major
impact on lifestyle and psychological comfort, allowing the patient to feel calm and confident.
Key words: implants, upgrades, application, comfort
Въведение
Загубата на зъби е свързана както с функционален, така и с емоционален дискомфорт. Понякога
качествата на познатите ни протезни конструкции не са достатъчни, за да се справят с проблема или
не са в състояние да задоволяват високите изисквания на пациента. В тези случаи се пристъпва към
лечение с импланти. Възстановяването чрез импланти е най- близко до естествените зъби по
дъвкателна ефективност, естетика и нужда от грижи. Поставянето им е един от най- сериозните и
иновативни лечебни методи в съвременната дентална медицина. Този метод навлиза широко в
практиката, което се дължи на изключителната функционалност и удобство за пациента. Костта се
предпазва от резорбция, съседните зъби се запазват от изпиляване, създават се условия за
пълноценно хранене, което многократно подобрява качеството на живот.
Изложение
Злополука, спортна травма, усложнение от кариес или парадонтит- хората губят своите зъби по найразлични причини. В търсене на най- подходящ способ за лечение се явява имплантологията, която
отговаря не само на високите изисквания за естетика и комфорт, но и представлява надеждно и
дългосрочно решение на възникналия в устната кухина проблем [2]. Имплантът сам по себе си е
титаниев елемент, който представлява конично или цилиндрично тяло, наподобяващо винт.
Поставянето на зъбния имплант става посредством хирургична операция в костта на челюстта с цел
заместване корена на липсващия зъб, като процесът протича най-общо в два етапа: през първия етап
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се поставя зъбния имплант, а през втория се надгражда със зъбна конструкция. Приемането на
импланта от човешкия организъм е свързано с така наречения биологичен процес осеоинтеграция,
казано по друг начин - това е изграждането на фина връзка между костта на челюстта и импланта
[3]. Интегрираният с костта имплант може да носи натоварвания в продължение на години без да
има увреждания. За връзка между импланта и зъбната конструкция се използва свързващ
конструктивен елемент, наречен абатмънт, свързан неподвижно към импланта. Върху имплантите
могат да бъдат изработени корони или мостови протезни конструкции.

http://stomatolog-burgas.com

http://www.lekar.bg

Планирането на броя и мястото на поставяне на денталните импланти е от ключово значение.
Например с поставяне на четири импланта в долната челюст може да се осигури стабилно и сигурно
задържане на цяла протеза дори при изцяло стопена алвеоларна кост, като по този начин се
осигурява комфорт и спокойствие при хранене на пациента.

http://zabolekar-ralev.com

За изработката на имплантите се използват биосъвместими материали с подходящи якостни
качества, най- често от търговски чист титан, чиято степен на чистота зависи от наличното
количество на въглерод, азот, кислород и желязо [3].
Видове импланти

http://alldentaltravel.com

Поставянето на имплантите е един от най- сериозните и иновативни лечебни методи в съвременната
дентална медицина. Благодарение на изключителната функционалност и удобство за пациента, този
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лечебен метод навлиза широко в денталната практика. Зъбните импланти могат да се съпоставят
наравно с естествените зъби по своята ефективност, висока естетика и нужда от грижи. Грижата за
един имплант не е по- различна от грижата за естествения зъб, което обуславя и голямата
продължителност на престоя им в устната кухина. При правилно поставени импланти и добре
планирани протезни конструкции върху тях, успеваемостта на имплантното лечение достига 95% ,
а в някои случаи и до 98%. Това до много голяма степен зависи от хигиената на пациента и
грижите, които полага за поставения му имплант- редовно почистване, контролни прегледи през 3
месеца, както и премахване на вредните навици като тютюнопушене и употреба на алкохол. При
правилно лечение и старателна грижа от страна на пациента имплантите могат да издържат много
години, като има описани случаи на импланти издържали в костта 15- 20 години.
Имплантологичното лечение е най- съвременния и продуктивен метод за възстановяване на
липсващ зъб, което подобно на други методи на лечение притежава както множество предимства,
така и недостатъци.
Предимства:
- най- близкия естествен заместител на липсващите зъби
- стабилност при хранене в сравнение с подвижните зъбни протези
- не се налага да се изпиляват здрави зъби за закрепване на мостова конструкция
- гарантират запазване на костта в челюстите
- подпомагат запазване формата на лицето
- максимално запазване на вкусовите усещания в сравнение с подвижните протези
- подпомагат запазването на наличното съзъбие, тъй като поемат част от дъвкателното натоварване
и по този начин го предпазват от неизбежно унищожаване
Недостатъци:
1. Безспорно сериозен недостатък е високата себестойност
2. Застраховките в повечето случаи не покриват лечението с дентални импланти
3. Поставянето на имплантите става чрез хирургична операция
4. Протезните конструкции върху имплантите не са вечни и регулярно трябва да се подменят,
поради тяхното износване
5. През годините може да има костна загуба около импланта, което налага неговата подмяна
6.Интеграцията на зъбния имплант отнема време- около три до четири месеца, тъй като поставянето
на имплант е хирургична операция и костта зараства бавно
7. Зъбните импланти изискват изключително голяма ангажираност от страна на пациента и
посещения при стоматолог на всеки три до шест месеца [3].
Заключение
Стремежът на съвременната дентална медицина да използва все по- иновативни и рационални
методи при лечението на липсващи зъби намира отражение в имплантологията, която перфектно
покрива високо поставените от пациентите критерии за естетика и комфорт. Възстановяващи
идеално говорната и дъвкателна функция, имплантите бързо извоюват своето място като избор на
пациентите, връщайки тяхното спокойствие и комфорт по време на хранене, самочувствие и
увереност в усмивката им.
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ОТНОСНО ДОСТЪПА ДО РЕХАБИЛИТАЦИОННИ УСЛУГИ И
ОЧАКВАНИЯТА НА ПАЦИЕНТИТЕ
Петя Ангелова - център за рехабилитация „Кинези-3“ гр. Стара Загора, Ивелина
Ангелова - Медицински факултет, Тракийски университет
РЕЗЮМЕ
Цел на настоящото проучване е да се установят: начините за достъп до рехабилитационни услуги в
Р България. Задачи:1. Да се проучи кои са местата за рехабилитация; 2.
Как
се
насочват
пациентите конкретно към център за рехабилитация „Кинези -3“ и дали са доволни от
рехабилитационното лечение. Резултати и анализ: достъпът до рехабилитация се осъществява по
няколко начина - чрез болници и центрове с договор с НЗОК, рехабилитационни центрове към
домовете за медико-социални грижи (ДМСГ), рехабилитационни центрове към неправителствени
организации (НПО), центрове за интеграция към отделните общини, рехабилитационни центрове
без договор с НЗОК и терапевти на свободна практика. При анкетното проучване на въпроса „ Как
научихте за Кинези-3“, относителният дял на отговорилите „От препоръка на приятел“ е (74%),
относителният дял на отговорилите „Насока от медицинско лице“ (23%), а относителният дял (3%)
е на пациентите, които са ползвали информация от интернет или социалните мрежи. При въпроса
„За пръв път ли посещавате центъра за рехабилитация“, относителният дял на отговорилите с „Да“ е
(42%) останалият брой пациенти – (39%) са отговорили, че са посещавали центъра и преди, а
относителния дял на отговорилите, че са редовни пациенти е (19%). Относителният дял (100%) на
отговора „Да, почувствах ефект на облекчение“ категорично доказва ползата от рехабилитационите
услуги. Относителният дял (100%) на отговорилите с „Да“ на въпроса дали са оправдани
очакванията относно лечението, потвърждава
доброто качество на изпълнение на
рехабилитационните услуги в центъра.
Ключови думи: рехабилитационно лечение, здравна система, медицински център
ON ACCESS TO REHABILITATION SERVICES AND EXPECTATIONS THE PATIENT
Petya Angelova Ph.D., Center for Rehabilitation “Kinezi -3” Stara Zagora, Ivelina Angelova, Assistant
Professor, Medical Faculty, Thracian University
ABSTRACT
The aim of this study was to determine: how to access rehabilitation services in Bulgaria. Tasks: 1. To
investigate which are the places for rehabilitation; 2. How are directed specifically at patients rehabilitation
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center ”Kinezi -3 "and whether they are satisfied with the rehabilitation treatment. Results and analysis аccess to rehabilitation is done in several ways: by hospitals and centers under contract with the NHIF,
rehabilitation centers to the homes for medical and social care (DMSG), rehabilitation centers to nongovernmental organizations (NGOs) integration centers to individual municipalities, rehabilitation centers
without contract with the NHIF and therapists freelance. Results from the survey. When the question "How
did you hear about “Kinezi-3", the proportion of respondents "On the recommendation of a friend" is
(74%), the proportion of respondents "Guideline Medical person" (23%) and proportion (3%) is patients
who have used information from the Internet or social networks. When the question "For the first time you
visit the center for rehabilitation", the proportion of respondents who answered "Yes" is (42%) the
remaining number of patients - (39%) responded that they have visited the center before, and the
proportion of respondents that are regular patients (19%). The share (100%) of the reply, "Yes, I felt a pain
relieving effect" categorically proves the benefits of rehabilitation services. The share (100%) answered
'Yes' to the question whether justified expectations about treatment confirms the high quality of execution
of rehabilitation services at the center.
Keywords: rehabilitation treatment, health system, medical center
ОТНОСНО ДОСТЪПА ДО РЕХАБИЛИТАЦИОННИ УСЛУГИ И ОЧАКВАНИЯТА НА
ПАЦИЕНТИТЕ
УВОД
Медицинската рехабилитация е лечебна дейност, която се осъществява от мултидисциплинарни
екипи, които осъществяват физикална терапия, ерготерапия, кинезитерапия, поддържаща
медикаментозна терапия, назначаване на помощни средства, приспособления и съоръжения и
медицински изделия за хората с увреждания и др. Достъпът до рехабилитация се осъществява по
няколко начина: болници и центрове с договор с НЗОК, рехабилитационни центрове към домовете
за медико-социални грижи (ДМСГ), рехабилитационни центрове към неправителствени
организации (НПО), центрове за интеграция към отделните общини, рехабилитационни центрове
без договор с НЗОК и терапевти на свободна практика.
ЦЕЛ: да се установят начините за достъп до рехабилитационни услуги в Р България и да се проучи
как пациентите се насочват към рехабилитационно лечение в един конкретен рехабилитационен
център.
ЗАДАЧИ
1. Да се проучи кои са местата за рехабилитация.
2. Да се осъществи анкетиране на пациенти, за да се установи как се насочват пациентите
конкретно към център за рехабилитация „Кинези -3“ и дали са доволни от рехабилитационното
лечение.
МЕТОДИ
 Контент анализ: практическият опит на автора допринася за 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.
 Анкетен метод на допитване.
 Анализ на относителни дялове.
РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ
Болници и центрове, сключили договор с НЗОК
Достъпът до рехабилитация чрез НЗОК става чрез направление, издадено от личния лекар. В найобщият случай физиотерапевтичните процедури се провеждат в кабинетите по физиотерапия към
диагностично-консултативните или медицинските центрове, в които има разкрити такива отделения
и имат договор с НЗОК. Направлението дава право за курс на лечение от общо 20 процедури и
преглед.. Тези 20 процеури определят продължителност на курса от по 5-10 дни, в зависимост от
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това колко и кои процедури ще се включат. Понякога се налага да се доплаща за по-пълен
терапевтичен пакет.
Друга възможност за терапия чрез НЗОК са специализираните болници (центрове) за
рехабилитация. Един курс трае 10 работни дни, като за един ден пациентът ползва 3 процедури –
обикновено гимнастика и електротерапия. Караганова И. (2014) констатира, че здравните системи
не са подготвени да отговорят ефективно на здравните нужди на засегнатите лица с хронични
неифекциозни заболявания.
Платени процедури в болнични и медицински центрове
В повечето болнични и медицински центрове физикалните услуги могат да се ползват и чрез платен
прием.
Центрове за рехабилитация без договор с НЗОК
Не всички медицински центрове за рехабилитация имат договор с НЗОК. Балнеолечение
Местата, където може да се ползват рехабилитационните услуги могат да са както санаториуми и
балнеолечебни заведения, така и медицински центрове и болнични заведения за рехабилитация.
Рехабилитация в домове за медико-социални грижи (ДМСГ)
Тенденцията е все повече ДМСГ да започнат да функционират като дневни центрове и да
предоставят рехабилитационни услуги за деца с увреждания, които не са настанени за отглеждане в
дома.
Центрове за рехабилитация на деца към НПО
В някои градове неправителствени организации успяват да намерят финансиране, трайно или в
рамките на конкретен проект, за разкриване и поддържане на дневни центрове за деца с
увреждания. Тези центрове не са медицински заведения, което има своите предимства и
недостатъци. Основен недостатък е, че в тях лекари обикновено не практикуват. Цялата дейност се
извършва от рехабилитатори, терапевти, социални работници, психолози и логопеди.
Центрове за социална рехабилитация и интеграция към съответната Община или НПО
Вариант за достъп до рехабилитационни услуги са центрове за интеграция и рехабилитация на хора
с увреждания, разкрити към съответните Общини или от НПО по различни проекти. Заедно с
класическата рехабилитация, тези центрове предлагат много широк набор от услуги за хора с
увреждания – трудова терапия, психотерапия, групи за взаимопомощ, творчески занимания,
музикална терапия, плуване и спортни игри – според наличната база.
Терапевти на свободна практика
Това са терапевти с голям опит, квалификация и добро име. Обикновено зад гърба си имат
дългогодишен опит в медицинско заведение или рехабилитационен център. Терапевтите на
свободна практика нямат договори с НЗОК
Резултати и анализ от анкетното проучване
Направената в център за рехабилитация анкета, има за цел да проучи как пациентите се насочват
към рехабилитационно лечение – дали чрез медицинските показания на лекари специалисти или по
друг начин, и дали очакванията им са оправдани. В анкетата участват пациенти, които анонимно и
доброволно решават да участват.
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Как научихте за рехабилитационния
център
1

2

3

3%
23%

74%

Фиг. 1 Отговор на въпрос „ Как научихте за Кинези-3?“
При въпроса „ Как научихте за Кинези-3“, (Фигура 1) относителният дял на отговорилите „От
препоръка на приятел“ (74%) красноречиво налага твърдението, че пациентите се доверяват на
мнението на техни близки при търсенето на рехабилитационни услуги. За съжаление относителният
дял (23%) на отговорилите „Насока от медицинско лице“ е твърде незадоволителен, което показва
слабост в здравната система. Най-малък е относителният дял (3%) на пациентите, които са ползвали
информация от интернет или социалните мрежи.

За пръв път ли посещавате
рехабилитационния център
1

19%

2

3

42%

39%

Фиг.2 Отговор на въпрос „За пръв път ли посещавате центъра за рехабилитация?“
Въпросът „За пръв път ли посещавате центъра за рехабилитация“ има за цел да уточни дали е
възможно пациентите да получат многократно направление от личните лекари, което често пъти се
оказва трудно. Относителният дял (42%) на отговорилите с „Да“ на въпроса дали за пръв път
посещават рехабилитационния център показва, че почти половината от пациентите ползват
медицинските услуги за пръв път и това се вижда на Фигура 2. Задоволителен е резултата при
останалият брой пациенти – (39%) отговорили, че са посещавали центъра и преди, а относителния
дял на отговорилите, че са редовни пациенти е (19%).
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Почуствахте ли облекчение

1
100%

Фиг. 3 Отговор на въпрос „Почувствахте ли облекчение?“
Въпросът дали пациентът е почувствал облекчение след осъществените рехабилитационни услуги
има за цел да изясни ефективността на физиотерапевтичните и кинезитерапевтичните средства на
лечение. Относителният дял (100%) на отговора „Да, почувствах ефект на облекчение“ категорично
доказва ползата от рехабилитационите услуги и това е демонстрирано на Фигура 3.

Оправдаха ли се очакванията Ви

1
100%

Фиг. 4 Отговор на въпрос „Оправдаха ли се очакванията?“
Дали очакванията на пациентите съвпадат с получения резултат и ефект от рехабилитационните
услуги се изяснява със отговора на следващия въпрос, което е онагледено на Фигура 4.
Относителният дял (100%) на отговорилите с „Да“ на въпроса дали са оправдани очакванията
относно лечението, потвърждава доброто качество на изпълнение на рехабилитационните услуги в
центъра.



ИЗВОДИ:
Местата за рехабилитация са достатъчно като брой, но процедурите, които пациентите ползват чрез
НЗОК са недостатъчно. Това е още по-фрапиращо при хроничните заболявания при деца и
възрастни.
За много пациенти и родители на деца със заболявания е трудно да намерят центрове, които могат
да им предложат професионална терапия и рехабилитация в малките населени места.
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По отношение на получените рехабилитационни услуги в центъра, в който е направена анкетата,
резултатите показват, че пациентите са доволни от направените процедури и това отговаря на
очакванията им.
ПРЕПОРЪКИ:
Да се създаде по-добра информационна система, за да се изяснят начините за достъп на пациентите
до местата за рехабилитация.
Да се използват ресурсите на общопрактикуващите лекари, за да се насочват пациентите към
рехабилитационно лечение.
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РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН ПЛАН ПРИ ПРЕДНА ЛУКСАЦИЯ
НА РАМЕННА СТАВА

ас. Жулиета Геренова,дм
Факултет по обществено здраве, МУ - София
ас. Тодор Димитров, дм
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Предната раменна нестабилност е състояние, което засяга млади пациенти и особено спортисти,
които практикуват контактни и over-head спортове. Голямата подвижност на раменната става
позволява на ръката да заема различно позиции в пространството. Цената на тази подвижност е
относителната нестабилност на ставата. Поради неговата анатомия и биомеханика, рамото е найчесто луксираната голяма става - около 50% от всички луксации. Най-честа и рецидивираща е
предната луксация, в резултат на което се засяга функцията на ставата - болка и нестабилност.
При изкълчване на раменната става могат да възникнат следните усложнения:
1. Увреждане на мишничния нервен сплит. Най-често се засяга n.axillaris. Настъпва парализа на
делтовидния мускул и зона на анастезия по външната страна на мишницата в горната иˊ трета.
2. Артериално увреждане - a.axillaries може да бъде увредена от опъване по време на травмата или
от притискане от главата на раменната кост. Трябва да се палпира радиалния пулс.
3. Ограничени движения в раменната става поради фиброзни сраствания. За предотвратяването им
от значение е физиотерапията.
Ключови думи: раменна става, луксация, физиотерапия

Anterior shoulder instability is condition which has very high percent among young sportsmen, especially
over-head athletes and contact sports. The great mobility of the shoulder joint enables the arm to occupy
different positions in space. The price of this mobility is the relative instability of the joint. Due to its
anatomy and biomechanics, shoulder is most often becomes instability joint -about 50% of all dislocations.
The most frequent and recurrent is the anterior luxation, which affects the function of the joint-pain and
instability.
In shoulder joint dislocation may occur the following complications:
1. Damage to the plexus brachialis. Most commonly affects n. axillaris. Gets the deltoideus muscle
paralysis and an area of anesthesia on the outer side of the arm in the proximal third.
2. Arterial injury-a. axillaries can be damaged by trauma during stretching or compression of the head of
the humerus. You should feel the radial pulse.
3. Limited movements in shoulder joint due to fibrotic adhesions. To prevent them from physical therapy is
important.
Keywords: shoulder joint, luxation, physiotherapy
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Анатомични и кинематични особености на раменната става
Гленохуралната става се образува от съчленяването на главата на хумеруса и гленоидната
ямка на скапулата. Плитката ямка се увеличава чрез фиброхрушямна ставна уста – labrum
glenoidale. Ставната капсула е хлабава. Закрепва се по периферията на гленоидалната ямка и
анатомичната шийка на хумеруса.
Тя е най-подвижната и най-нестабилната става в ОДА на човека.
Гленохумералната става има три степени на свобода. Позицията на ставна релаксация е 55º
абдукция и 30º хоризонтална флексия. ПСЗ е максимална абдукция с външна ротация. Основните
лигаменти на раменната става – горния, средния и долния са важни стабилизатори.
Мускулите на ротаторния маншон – m.supraspinatus, m.infraspinatus, m.teres minor и
m.subscapularis, имат ключово значение за правилната функция и стабилизация на
гленохумералната става. Техните дистални сухожилия се вплитат в ставната капсула, като я усилват
и обтягат. Освен това те, заедно с дългата глава на m. Biceps brachii, задържат главата на хумеруса в
гленоидалната ямка като я теглят медиално и надолу.
Капсулния модел на гленохумералната става е:
Най-ограничена външна ротация. Последвана от абдукция и вътрешна ротация
Ставата се инервира от разклоненията на задния ствол мишничния сплит, както и от n.
suprascapularis, n. axilaris, n. pectoralis lateralis.
Изкълчването (луксацията) на раменната става представлява излизане на главата на
раменната кост от ставната ямка на лопатката.
Най-честите причини са:
Травматични:
- спортни травми – при спортове като ръгби, хокей, волейбол и др.;
- други травми – директен удар върху рамото, падане върху разгъната в лакътя ръка;
рядко
при
епилептичен
припадък,
при
електроконвулсивна
терапия.
Атравматични:
- умишлено или несъзнателно изкълчване, което може да е свързано със слабост на ставните
връзки.
Получава
се
при
извършване
на
обичайни
движения.

Има някои анатомо-физиологични особености, които предразполагат изкълчването на
раменната става:
- ставната ямка е малка и плитка, а главата на раменната става е голяма;
- ставната капсула в долно-предната си част не е подсилена от мускули и е слаба;
- движенията в раменна става са разнообразни и с голям обем.
Видове луксация на раменна става:
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1. Предна луксация - главата на раменната кост излиза напред от ставната ямка, среща
се най-често.
2. Задна луксация - главата на раменната кост се измества назад. реща се рядко , тъй
като ставата отзад е подсилена от силни мускули.
3. Долна луксация - главата на раменната кост е изместена надолу. Горния крайник
остава насочен право нагоре.
4. Фрактура-луксация - изместването на рамото се придружава от счупване на раменната
кост.
Усложнения, които могат да настъпят при луксация на раменната става:
1. Увреждане на мишничния нервен сплит.
2. Артериално увреждане.
3. Ограничени движения в раменна става поради фиброзни сраствания - за
предотвратяването им от значение е провеждането на кинезитерапия и физиотерапия.
4. Рецидивираща луксация.
Лечение.
Извършва се репозиция на главата на раменната кост в ставната ямка на лопатката. За
намаляване на мускулния спазъм се дават мускулни релаксанти, обезболяващи средства и др.
При повече от четири луксации се препоръчва стабилизация. В зависимост от причината се
използват различни операции за корекции на хабитуалната луксация на раменната става.
Кинезитерапевтична програма.
Рехабилитацията при неоперативна и оперативна луксация на рамото, независимо дали са
травматични или атравматични, са сходни.
Рехабилитационната програма няма определени срокове за отделните фази, по-скоро трябва
да изпълни определени критерии, за да премине към следваща фаза.

Фаза I. Остра фаза


Наблюдава се болка, мускулен гард, възпалителна реакция.



При пълна руптура на ротаторния маншон е невъзможна абдукцията срещу гравитация,
освен заместителното действие на скапуло-торакалните мускули. Затруднени са всички
дейности от ежедневния живот изискващи елевация на мишницата.



Асиметрично ограничение на движенията и нестабилност – при предна нестабилност е
скъсена задната ставна капсула. В процеса на регенерация може да се формират сраствания.



След предна луксация се наблюдават ограничени възможности за спортна дейност,
включващи ловене на д главата, плуване и др.



При част от болните е налице дискомфорт и болка при спане на засегнатата страна.

По време на първата фаза основните цели на рехабилитация са да се намали болката,
осигуряват оптимални условия за лечение, намаляване на ефекта на обездвижване, възстановяване
на изходното стабилност и предотвратяване на по-нататъшно увреждане на ставната капсула.
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За да намалите болката и възпалението:


Слага се превръзка на рамото за обездвижване. Проучвания се различават колко дълго време
трябва да се обездвижи рамото - превръзката трябва да се носи от няколко дни до 6 седмици



Лед и TENS



I-II степен на ставни мобилизации за облекчаване на болката



През първата фаза се правят активни упражнения за свободните стави, за поддържане на
подвижността и подобряване на кръвообращението.



Когато болката е поносима се включват упражнения за мобилност, като обикновено се
започва с прости махови движения.



Изометрични упражнения – за флексия, екстензия, вътрешна и външна ротация, ретракция и
протракция на лопатката, елевация и депресия на лопатката.
Фаза II. По време на тази фаза основните цели на рехабилитацията са следните:



да се увеличи силата и проприорецепцията;



нормализиране на ставната подвижност и повишаване на нервно-мускулния контрол;

За да преминете към тази фаза, пациентът трябва да е близо до пълен обем на пасивните
движение, да има минимална болка, адекватна стабилност и проприорецепция, и добра оценка по
MMT за флексия, абдукция, вътрешна и външна ротация .


Упражненията за увеличаване обема на движения са същите като през първата фаза, но се
увеличава абдукцията до 90º, при липса на болка.



Абдукция до 90º;



Външна ротация до 45º;



Засилване на екстренчната контракция за външна и вътрешна ротация (терабанд ленти);



От лицев лег – екстензия на раменна става до неутрална позиция и хоризонтална аддукция;



Лицеви опори върху маса;



Упражнения за флексия на m. biceps brаchii;



Упражнения за екстензия на m. triceps brachii, с долепена до тялото мишница,
мануална ритмична стабилизация.
Упражнения за нервно-мускулен контрол



Стабилизиране с топка срещу стената;



ПНМУ техники;



Външна и вътрешна ротация при 90º абдукция на раменна става;



Увеличаване до 10º хоризонтална абдукция при 100º флексия;
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Кръгове с ръка върху стената;



С ръце на стената – движения от едната страна към другата;



Задържане върху топка в позиция на натиск;



Упражнения за укрепване на мускулите на туловището и седалищните мускули.
Фаза III. Увеличаване на мускулната сила.
По време на тази фаза основните цели на рехабилитация са следните:

•

да подобри силата и издръжливостта;

•

да подобри невромускулния контрол;

•

да увеличи динамичната стабилност и подготовката на пациента за ДЕЖ.

За да премине към тази фаза, пациентът трябва да има пълен обем на движение без болка,
прогрес в упражненията за засилване и нормалната мускулна сила, стабилност и нервно-мускулен
контрол.
Упражнения за засилване на мускулатурата.


Увеличаване до краен обем на движение с ритмична стабилизация при активно движение;



Увеличаване и засилване до краен обем на движение;



Бутане от тилен лег, при ограничена хоризонтална абдукция;



Гребане от седеж;



Упражнения за издърпване за гръбните мускули.
ПНМУ техники



Втори диагонал за горен крайник с ритмична стабилизация на 45º, 90º и 145º.
Упражнения за нервно-мускулен контрол



Лицеви опори на топка или балансираща дъска с ритмична стабилизация;



Външна ротация при 90º абдукция с мануално съпротивление и ритмична стабилизация в
крайния диапазон.
Фаза IV. Връщане към активен начин на живот.



По време на тази фаза целта на рехабилитацията е да поддържа най-добро ниво на сила,
издръжливост и постепенно повишаване на нивото на издръжливост за подготовка на
пациента за пълен функционален капацитет.



За да премине в тази фаза, пациентът трябва да има пълен обем н движение, без болка, да е
преминал подходящи изокинетични тестове.



Продължава всички упражнения от трета фаза.



Увеличава упражненията за засилване на мускулатурата.
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Започва спортна програма, ако е подходящо.
Допълнителни терапии.



Тейпинг: различни тейпинг техники могат да бъдат използвани за рамото, за да се намали
болката. Тя се поставя върху рамото да увеличи стабилността, особено по време на
движение. Увеличава се и проприорецепцията.



ТЕНС: може да се използва за облекчаване на острата и хронична болка в рамото.
Доказателства показва, че ТЕНС може да бъде ефективен за непосредствено облекчение на
болката.



Лед: може да помогне за намаляване на болката,отока и възпалението на рамото.



Електрическа стимулация: може да се използва, за да помогне стимулирането на мускулни
влакна при извършване на различни упражнения като – външна ротация от страничен лег.

Литература:
1. Provencher, M., Anthony Romeo, Shoulder instability a comprehensive approach, Saunders,
2011.
2. Каранешев, Г. Теория и методика на лечебната гимнастика, Медицина и физкултура,
1991
3. Василев, В. (1995), Кости на гръбначния стълб. Анатомия на човека под ред. на проф.
К. Койчев. Медицина и физкултура
4. Ганчев, М. (1997) Изследване на гръбначния стълб – биомеханични данни. Клинична
ортопедия. Издателска къща М&М.
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ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ ПРИ ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА С
ОСТЕОПОРОЗА
Катя Моллова¹, Мариана Алберт², Силвия Филкова³, Ралица Джуркова
1.Тракийски университет, Медицински колеж – Стара Загора
2. Медицински колеж ”Йорданка Филаретова”, МУ – София
3.Медицински колеж, УС "Рехабилитатор" МУ„Проф. д-р П. Стоянов“- Варна
4.МЦ „Еврохоспитал“ гр. Пловдив
Резюме:
Остеопорозата е най-честото костно заболяване в напреднала възраст. Тя засяга 10-15% от
населението. В България боледуващите са над 800 000. Поради голямата си разпространеност и
разходи на здравната система тя е обявена за третото по значимост социално заболяване след
сърдечно-съдовите и онкологичните, а в средата на века се очаква да заеме първо място поради
увеличената продължителност на живота и застаряването на населението.
Остеопорозата е прогресиращо метаболитно заболяване на костите у човека, което се
характеризира с намаляване на костното вещество и нарушаване на микроархитектурата на
костната тъкан, водещи до повишена чупливост на костите и нарастване на фрактурния риск.
Един от факторите, които влияе за появата на остеопороза е хипокинезията или намалената
физическа активност.
Целта на предстоящата разработка е да представи ефекта от влиянието на физическата
активност като превенция на остеопорозата при възрастни хора.
Заключение: Епидемиологичните експериментални изследвания показват лечебен ефект на
физическата активност при остеопороза. Умереното физическо натоварване и общата физическа
подготовка под различни форми ходене, бягане, туризъм, танци, йога и др. действа положително
във всички периоди на остеогенезата, което предизвиква увеличаване на костната плътност и
повишаване здравината на костите.
Ключови думи: остеопороза, хипокинезия, физическа активност,възрастни хора

PHYSICAL ACTIVITY IN ADULTS WITH OSTEOPOROSIS
Katya Mollova¹, Mariyana Albert², Silviya Filkova³, Ralitsa Djourkova
1.Trakia university – Stara Zagora, Medical college,
2. Medical college ”Jordanka Filaretova”, Medical University - Sofia
3. Educational Sector of Rehabilitation Therapist MedikalCollege Medical –Varna
4.MC “Eurohospital”- Plovdiv
Abstract:
The osteoporosis is the most common bone diesease in old age. It affects 10-15% of the
population. In Bulgaria the patients are over 800 000. Due to its high prevalence and the high costs of the
health system it has been declared as the third most important social illness right after cardiovascular
deseases and oncology deseases. In the middle of the century it is expected to take first place, due to
increased life expectancy and aging.
Osteoporosis is a progressive metabolic bone desease in humans, which is characterized by bone
substance reduction and disturbance of the micro-architecture of bone tissue, resulting in increased bone
fragility and increased fracture risk. One of the factors that affects the occurrence of osteoporosis is the
hypokinesia (reduced physical activity).
The aim of the forthcoming research is to present the effect of the physical activity on the
prevention of risk groups of elderly people from osteoporosis.

189

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
«СТАРЕЕНЕ, ЗДРАВЕ, ГЕРИАТРИЧНИ ГРИЖИ»
In conclusion: Epidemiological experimental studies show a therapeutic effect of physical
activity on osteoporosis. Moderate physical exercise and general physical training in various forms as
walking, running, hiking, dancing, yoga, etc. have a positive effect in all periods of osteogenesis, which
causes an increase in bone density and increased bone strength.
Keywords: osteoporosis, hypokinesia, physical activity, elderly people.
Въведение
Остеопорозата е най-честото костно заболяване в напреднала възраст. Тя засяга 10-15% от
населението. В България боледуващите са над 800 000. Поради голямата си разпространеност и
разходи на здравната система тя е обявена за третото по значимост социално заболяване след
сърдечно-съдовите и онкологичните, а в средата на века се очаква да заеме първо място поради
увеличена продължителност на живота и застаряването на населението.
Остеопорозата е прогресиращо метаболитно заболяване на костите у човека, което се
характеризира с намаляване на костното вещество и нарушаване на микроархитектурата на
костната тъкан, водещи до повишена чупливост на костите и нарастване на фрактурния риск.
Остеопорозата може да протече дълго време безсимптомно. Но при загуба на 30 процента
от костната плътност, когато остеопорозата може вече да се установи на рентген, чрез изследване на
калция и фосфора в кръвта и урината, се появяват болки в гръдния или поясния отдел на
гръбначния стълб, или болки в бедрото.
Костите, както и останалите тъкани в човешкия организъм, са в състояние на непрекъснато
обновяване, при което старата тъкан се отстранява и се обновява на всеки шест седмици. [1]
Костната тъкан е съединителна тъкан с твърдо калцирано междуклетъчно вещество. Тя се
състои от няколко вида клетки: остеопрогениторни клетки, остеобласти, остеоцити и
остеокласти.
Остеобластите - минерализират (отлагат калций) в костта. Активността им се повлиява от
редица хормони (растежен, парат хормон, калцито-нин), витамин D и др.
Остеоцитите са 90 % от зрелите клетки, контролират калция в кръвта и минерализирането
на костта. [6]
Остеокластите - подпомагат резорбцията на остарялата костна тъкан. [9]
Междуклетъчното вещество се състои от две основни
съставки: органична - колаген и неорганична - калциев фосфат,
калиев карбонат и малки количества магнезий, натрий и флуор,
които придават твърдост на костите.
Макроскопски в костите се различава компактна
(кортикална) и гъбеста (спонгиозна, трабекуларна) част.
Трабекуларни (спонгиозни) кости са прешлените, а кортикални
(компактни) са тръбестите кости.
По външната повърхност на костите е разположен
периостът (надкостницата). Тя осъществява кръвоснабдяването, инервацията и регенерацията на
костната тъкан.
Процесът на развитие на костната тъкан се нарича остеогенеза.
След завършване на костния растеж кортикалната и трабекуларнатз кост непрекъснато се
обновяват -ремоделират. Костното ремоделиране се осъществява от два основни процеса -костна
резорбция (разграждане) и костно образуване (изграждане).
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При нормално здраве съществува равновесие между процесите на костно изграждане и
резорбция. Тези процеси зависят от много фактори, като едни от най-важните са хормоните,
регулиращи калциевата обмяна. Калцият се доставя в човешкия организъм чрез храната. С
напредване на възрастта се приема по-малко Са, а резорбцията му в червата намалява. Витамин D
стимулира усвояването му. При стари хора калциевият дефицит води до повишена резорбция на
костта. Стареенето е свързано със загуба на костно вещество. При жените този процес започва сред
трабекуларните (спонгиозните) кости. Менопаузата и намалената двигателна активност са в
основата на загубата на костно вещество.

Други факторите, които допринасят за появата на заболяването, са:
хроничният недостиг на калций в храната,
недостигът на витамин D, който отговаря за усвояването на калция от храната.
приемът на прекалено много белтъчни храни и храни, водещи до ацидоза /повишена
киселинност на организма/ - рафинирани, пържени, мазни, бяло брашнени, сладки, консерви и др.;

употребата на кафе: кофеинът директно уврежда скелета и спомага за активното
извличане на калция от костите. При изпиване на 2-3 чашки кафе на ден рискът от счупване на
бедрената кост се повишава с 50 на сто;

тютюнопушенето: цигарите също увреждат костите директно, като по-засегнати са
жените пушачки;

злоупотребата с алкохол: той намалява усвояването на витамин D от храната;

прекалената консумация на сол и захар: този навик е вреден за всички възрасти и при
двата пола, но особено за жени, застрашени от остеопороза;

редица заболявания, чието развитие води до остеопороза /повишена функция на
щитовидната и паращитовидната жлеза, понижена функция на половите жлези, хронични бъбречни
заболявания, кръвни заболявания, ревматоиден артрит, нарушено усвояване на храната във връзка с
хронични стомашно-чревни заболявания и др./;

продължителна
употреба
на
медикаменти:
кортизоновите
препарати,
антиепилептичните средства, противосъсирващите средства, хормоните на щитовидната жлеза,
антиацидните препарати и много др. намаляват всмукването на калция в храната от страна на
червата.

не на последно място е обездвижването.
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Остеопорозата се нарича „тихата епидемия", тъй като много често се развива безсимптомно. В клиничната картина се включват на първо място:
Болката, която се проявява в засегнатите кости: долен гръден, горен поясен отдел на
гръбначния стълб, където се развиват първите микрофрактури на костните гредички и се успокоява
в легнало положение.
Фрактурите засягат най-често - шийката на бедрото, дисталния край на лъчевата
кост, проксималния край на мишничната кост, лумбалните прешлени.
Оформя се кифоза.
Ръстът намалява с 5-10 сантиметра.
Коремът е спаднал, получават се големи хоризонтални кожни гънки (тип „елха").
Дихателният капацитет намалява [1,5]

Хипокинезия и имобилизация водят до: деструкция на костта; нарушаване на Са баланс,
усилено отделяне на Са с урината; по-малко поемане и усвояване на Са, липсата на налягане върху
костите води до отделяне на Са от тях, повишена активност на остеокластите (резорбция на костно
вещество) негативни резултати върху костния метаболизъм, при липса на мускулни контракции
намалената сила на мускулите води до костна загуба, постелният режим при дискова херния води
до 0,9 % костна загуба на седмица в лумбалните прешлени, остеобластите са чувствителни към
механични и електрични стимули, когато липсва компресия (стрес) върху костната тъкан [2]
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Физическата активност води до механичното натоварване (стрес) като повишава
активността на остеобластите, а костната маса се увеличава заедно с мускулната маса, тъй като
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механичното натоварване активира остеоцитите, които осъществяват баланса между костната
резорбция и възстановяването на костта. Упражненията за горните крайници могат да повишат
костната плътност в лумбалните прешлени. Двигателната активност под различни форми действа
положително във всички периоди на остеогенезата. Упражненията, причиняващи механичен стрес
върху костите, директно въздействат върху костта. Упражненията, изпълнявани срещу
съпротивление, съчетани с дихателни, като степ-упражнения и подскоците също стимулират
остеогенезата. Физическите упражнения като цяло увеличават костната маса в местата на
натоварването, а калцият, увеличава костната маса в ненатоварените места.
До увеличаване на костната плътност водят:
- упражнения с аеробен характер, упражнения за разтягане и за сила на паравертебралната
мускулатура, ходене [10]
- упражненията за сила и издръжливост, изпълнявани 2 пъти седмично в продължение на 14
месеца, след менопауза водят до увеличаване на костната плътност в лумбалните прешлени [8]
- упражненията за равновесие и координация подобряват устойчивостта при възрастни
хора, но нямат метаболизиращ ефект, както по-интензивно натоварващите упражнения [7]
- при жени след менопауза, изпълнявали редовно ходене и бягане, костната загуба е побавна, отколкото при жени, изпълнявали 1 път седмично упражнения с тежести [11]
Цел на физическите упражнения е да се стимулират метаболитните процеси в костите
при остеопороза и да се предпазят от счупвания. Това води до подобряване на общото
състояние, създаване на навици за физическо натоварване, подобряване функцията на дихателната и
сърдечносъдовата система, увеличаване силата и издръжливостта на скелетната мускулатура,
предизвика временно стресово-вибрационно и стресово-компресионно обременяване на скелета,
стимулира се функцията на остеобластите, остеокластите и усвояването на Са, стимулират
функцията и контролът на ендокринната система, подобрява се равновесието и
координацията,което води до предпазване от падания и счупвания на костите.
Средства, които се използват:

Специални упражнения за стимулиране на метаболитните процеси - общоукрепващи
упражнения, съчетани с дихателни от различни изходни положения. Това са упражненията с малка
интензивност, стимулират достатъчно метаболитните процеси и водят до увеличаване плътността
на костта.

Упражненията за разтягане и увеличаване на мускулната сила водят до директно и
индиректно възстановяване или поддържане на костната плътност - това са аналитични упражнения
за гръбна, бедрена мускулатура, за поясен мускулен корсет; изометрични контракции и упражнения
за крайниците и туловището; упражнения с уреди (гирички, ластици); напади за увеличаване на
мускулната сила.

Упражнения за общо укрепване на организма, координация и равновесие за
предпазване от падания и счупвания на костите:

Дихателни упражнения (гръдно, диафрагмално, смесено)
Заключение
Епидемиологични експериментални изследвания доказват лечебния ефект от физическо
натоварване при остеопороза. [3,4,5]
За забавяне на процесите на остеопороза е необходимо продължително, системно дозирано
специално физическо и механично натоварване (обременяване) на скелета и мускулите на тялото.
Умереното физическо натоварване и общата физическа подготовка под различни форми
ходене, бягане, туризъм, танци, йога и др. действа положително във всички периоди на
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остеогенезата, което предизвиква увеличаване на костната плътност и повишаване здравината на
костите. Физическото натоварване трябва да нараства постепенно.
Независимо от това коя част от тялото се обременява физически, метаболитните процеси в
костната тъкан се стимулират и в целия костен скелет. Специалните упражнения, съчетани с дневен
прием на Са и 1 час на ден слънчеви бани, са оптималният стимул за увеличаване на костната
плътност.
Най-добър ефект се отчита тогава, когато физическото натоварване се съчетава с масаж,
хранителен режим, медикаменти и закалителни процедури.
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Православен Богословски Факултет

От първите си мигове на съществуване Църквата отделя голямо внимание на всеки един
член от своята общност. Всеки проблем, независимо дали е бил от медицинско, психологическо или
духовно естество, е бил решаван винаги с помощта на пастирите и събратята от енорията. От това
време се появява грижата за младите хора, която, наред с тази за болните и възрастните, заема
централно място в енорийската дякония и остава неразривно свързана в специалното душегрижие
до ден днешен. В голямата си част изследванията в областта на пастирското богословие обръщат
основно внимание на грижата за болните, страдащите, бездомните, сираците, зависимите и други
хора попаднали в риск.
Каква е ролята на духовника и с какво може да помогне на наркозависимите? Това е
проповедта на любовта, проявявана в милосърдието и състраданието към страдащите и нуждаещите
се от подкрепа хора. Ако си спомним, че причината за всеки телесен недъг е грехът, то става ясно,
че коренът на наркотичната зависимост, трябва да търсим в сферата на духовния живот на човека.
Днес тази дейност наричаме социално служение на Църквата. Тя е насочена към решаване на найболезнените проблеми на съвременното общество. Един от тях е все повече нарастващата епидемия
от наркомании.
На пръв поглед ни се струва, че това е медицински проблем и Църквата с нищо, освен с
молитва, не е в състояние да помогне. Разбира се, съществуват физиологически предпоставки за
наркоманията, въпреки това опитът показва, че ако наркозависим напълно скъса с употребата на
наркотици, след известно време се връща пак към нея. Това ни въвежда на мисълта, че вероятно
съществуват някакви дълбоки, не само физиологически причини, които предизвикват
пристрастяване към наркотиците. Те предоставят възможност за бягство от реалния живот, разбира
се, до определена степен. В определен момент всеки наркозависим разбира, че разрушава себе си,
въпреки това продължава да употребява наркотици. Да излезе от това състояние може само този
човек, който има непреодолимо желание да промени своя живот и самия себе си. От казаното става
ясно, че основната причина за наркоманията е усещането от страна на човека, на своята
онтологическа самота, своята изоставеност пред лицето на непонятния и даже враждебен свят и
като следствие, неразбиране себе си, и своето място в този свят. Всичко това довежда човека до
желанието да избяга в своя малък свят, нямащ нищо общо с реалността. Освобождаването от това
робство е невъзможно без намирането на реално съществуващата духовна основа, способна да
запълни духовния и душевния вакуум. За християнина намирането на такава основа започва със
срещата му с Бога. Ето тук духовника може да помогне на наркозависимия да се изцели. Като
осъзнава своето безсилие срещу болестта, човек идва при Бога, разбирайки, че само с Неговата
помощ той може да се справи със самия себе си и с отношението си към заобикалящия го свят.
Чувствайки Божествената Любов към себе си, човек вижда, че той повече не е сам със своите
проблеми, защото Бг е винаги и заедно с него. Въпреки всичко, това не означава, че самият
наркозависим не трябва да прави нищо, очаквайки само Божията помощ. Нататък следва много
трудна работа, в която човек преосмисля своя живот, разкайва се за извършените грехове, старае се
с всички сили, вече да не ги повтаря. И по този начин той се опитва, да възмезди причинените от
него вреди на другите хора, и то не само материални, но и морални.
Главната задача на духовника е да създаде условия за въцърковяването на идващите при
него наркозависими, а това е възможно само в атмосфера на любов и съпричастност, където са
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недопустими всякаква форма на осъждане или превзетост към човека, бил той наркоман или
алкохолик. Особено място в живота на здравеещия наркозависим взема възстановяването на
способността за нормално общение с хората около него – т.н. социална реабилитация. Тя се
осъществява много по-лесно в църковна община. Целта на духовника е да спомогне за формирането
на адекватно обществено отношение към проблемите на наркозависимите и да съдейства
популяризирането на положителните практики за рехабилитация и ресоциализация. Да се опита, да
очертае духовните измерения на проблема със зависимостите, както и специфичните възможности
на Църквата при ресоциализация на наркозависими. Много голяма е отговорността на духовника
при работата му с наркозависими. Той трябва много внимателно, постепенно и търпеливо да води
човека до идеята за Бог. И ако това бива натрапвано, то може да отблъсне човека. След това в
процеса на ресоциализация, когато наркозависимия си намери работа, духовника трябва да направи
така, че той сам да идва при него, да споделя и да търси съвет, а не постоянно да го разпитва, дава
съвети и да го притеснява. За всичко се изисква търпение и толерантност. Също когато говорим за
Тайнствата на Светата Православна Църква особено се изисква търпение – става дума за изповедта,
за покаянието и най-вече за Светото Причастие.
Наркотичните вещества са група фармакологични вещества, които действат предимно
върху централната нервна система и при внасяне в организма предизвикват успокоение или
наркотичен сън. Има и такива групи психоактивни вещества, които възбуждат нервната система и
мозъка. Наркозависимостта е състояние на физическа и психическа зависимост към определен вид
вещество, което въздейства върху централната нервна система и при което се изработва зависимост
към приема на това вещество. Съществуват различни подходи на лечение, прилагани от
съвременната медицина.
В България в Държавна Психиатрична Болница /ДПБ/ Раднево наркозависимите се лекуват
с етапите на детокс, рехабилитация - доколкото е възможно да се прави с оскъдните средства
/огромна липса от екип, който е задължителен в този етап/ и частична ресоциализция, която се
прави в болницата без наблюдение от необходимите квалифицирани кадри. Съществува и работа по
метадонова система, която няма завършен вид, понеже не работи чрез рехабилитиране и
ресоциализиране на зависимия.
В Бъгарската Православна Църква има единствена практика на духовно обгрижване на
наркозависими и то само в Православният център за духовно обгрижване на наркозависими "Св.
княз Боян Енравота - първомъченик български" /ПЦДОН/ в град Варна. В тяхната практика етапите
за работа с зависимия е след етапа на Детокс. Работи се основно в етапа на рехабилитация, в който
се набляга цялостно за работа с зависимия, който се провежда в шестмесечен до двугодишен етап
на рехабилитиране. Втория етап, който е ресоциализирането им, обучаващи програми,
преквалификация и връщане в обществото чрез помощта на екип се прави пак от духовник и
специалисти. Също се работи засилено с родителите и съзависимите, които са основен фактор за
ресоциализирането на здравеещия зависим да остане чист.
В Русия сравнително успешно се използва т.н. субституираща терапия, която може да
помогне за подобряване на социалния статус и здравето и да даде възможност за живот, свободен от
мисълта за употреба на наркотици. Съществува и работа по метадоновата система, но много руски
специалисти по наркозазависимостта, като проф. игумен Анатолий Берестов, отец Бранко Чурчин и
др. по категоричен начин отхвърлят метадоновата програма, като вредяща на зависимия човек. Найдобрия споспоб е т. нар. комуна и особено духовните рехабилитационни центрове, където се
отбелязва голям успех.
Употребата на наркотици действа пагубно и довежда до големи проблеми на личността, на
душата и тялото на зависимия. Духовната рехабилитация на зависимите се извършва в следните три
етапа:
Първи етап – дезинтоксикация и укрепваща терапия. През този етап се отстранява
физическата зависимост от наркотични вещества и се поставя началото на пастирска и
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психотерапевтична дейност. След извеждането на зависимия от състояние на наркотизация,
основната задача на пастира е да подбуди в него съзнание за своята греховност и предишен начин
на живот, да създаде в него понятие за грях, за вечен живот, за християнско значение на термините
добро и зло, с което да постави началото на въцърковяване и въвеждането му в християнския
духовен живот. От своя страна свещеникът и психологът трябва да уточнят какъв е социалният
статус на зависимия, неговите лично особености и причини, поради които е започнал употребата на
наркотици, и разбира се, духовно-религиозния статус – неговото отношение към религията, към
Бога, към Църквата и др.
Втори етап – укрепваща терапия, въцърковяване и катехизация. По време на тоя етап се
извършва целенасочено въздействие върху личността на зависимия, отделяне от хватката на
наркотиците и продължаване на неговото въцърковяване. Цел на този етап е болния да осъзнае
своето безсилие, сам да се пребори с болестта, да разбере, че единствено Бог може да му дарува
изцеление, чрез благодатните сили на Неговата Църква, както и да установи, че е необходимо сам
да има желание да приеме помощта им. Необходимо е зависимия да извършва всекидневен разговор
с духовника, да посещава и участва в богослуженията, да участва в Светата Евхаристия, според
неговата готовност и потребност от Свето Причастие и по решение на изповедника.
Трети етап – Семейно-битовата социална адаптация на наркозависимия. Грижата за
зависимите се изразява в активната помощ за връщане и адаптация в семейната среда. Затова на
младия човек се осигурява възможност за довършване на започнатото образувание, участване в
курсове за различни професии, трениране на умения, индивидуална консултация с психолози и
социални работници. През този етап е особена важна подкрепата на зависимия човек при
установяването му в обществото, училището, университета или работата. Целите на този етап са –
формиране на активна житейска позиция, на основата на православните принципи на живот,
усвоени по време на програмата, формиране на устойчиво желание за постигане на поставените
цели, укрепване на съпротивата срещу външната рискова среда, формиране на навици за общуване
с другите и намиране на нова положителна за зависимия общност, която да го подкрепи в борбата
му срещу наркотиците.
В сегашната социална политика на България се работи само частично, а не
интердисциплинарно за обгрижване на наркозависмите. Всеки работи индивидуално. Затова е
добре, да има една по-стабилна социална политика, която да осигурява адекватна работа със
зависими, да има повече дневни центрове, като в центъра във Варна, където зависимия да отиде и
поговори с психолог, психиатър и духовник, но няма. Това прави работата трудна и на психиатри, и
на психолози, а на нас духовниците не ни остава нищо друго, освен да се молим на Бог да помага в
такива случаи и да дадем всичко от себе си, да търсим начини да помогнем на тези млади хора, да
се възстановяват, и да водят един пълноценен живот. Такъв молитвен способ, е да отправяме
молитви към Света Богородица с нейния акатист към чудотворната й икона „Неупиваща Чаша“. Да
търсим контакт и да помагаме отзивчиво на семействата на наркомани и с помощта на близките им,
да ги насочим към правилния път на здравеене – пътя към Бога, към Тайнството Покаяние и
Изповед, към Светото Причастие! По всякакъв начин да обгрижваме духовно тези, които имат
нужда от пастира и да ги насочваме с Любов и търпение, давайки пример – към Нашия Спасител на
този свят – Господ Иисус Христос!
Благодаря за вниманието!
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РЕХАБИЛИТАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПАРКИНСОНОВА
БОЛЕСТ
Десислава Димитрова, Димитър Мутафчиев
Медицински колеж към Медицински университет – гр. Пловдив
Резюме: Едно от най-често срещаните невродегенеративни заболявания е Паркинсонавата
болест, описана за първи път през 1817 г. от Паркинсон. Целите на рехабилитацията при това
медико-социално заболяване е процес на възстановяване, поддържане и забавяне на болестта за
постигане на възможното здраве и оптимално възстановяване на индивидуалното качество на живот
при пациентите. Предразполагащи етиологчни фактори на болестта са травми, силни емоционални
стресори, атеросклероза или нарушено хранене на нервната тъкан. Наблюдават се изменения в
substantia nigra и други подкорови ядра, загуба на ганглийни клетки, размекване на нервните влакна,
кръвоизливи около кръвоносните съдове. Болестта на Паркинсон засяга най-често хора над 40
годишна възраст, като мъжете боледуват около два пъти повече от жените. Клиниката на
заболяването се изразява в ригидно повишен мускулен тонус, поради засягане на Екстрапирамидалната система, масковидно лице, характерна поза, паркинсонов тремор, двигателни
нарушения, мускулен дисбаланс, нарушено равновесие и координация. Кинезитерапевтичните
мероприятия е главна съставна част от лечението на болните от паркинсонизъм, тъй като тя може
значително да забави развитието на болестта. Неразделна част от рехабилитацията на болните е
ерготерапията и психо-социалния подход в комплексното лечение. Чрез рехабилитационните
мероприятия се цели повлияване на психо-емоционалния тонус, намаляване на ригидността,
възстановяване на мускулния дисбаланс, подобряване на обема на движение, силата и бързината,
подобряване на походка, равновесието и координацията и ресоциализирането на болните.
Ключови думи: Паркинсонова болест, рехабилитационни мероприятия

REHABILITATION ACTIVITIES IN
PARKINSON’S DISEASE
Desislava Dimitrova,Dimitar Mutafchiev
Medical college, Medical University, Plovdiv
Summary: One of the most common neurodegenerative diseases is the Parkinson’s disease, first
described in 1817 by Parkinson. The goals of rehabilitation in this medico-social illness аre a process of
restoration, maintenance and delay of the disease to achieve the best possible health and optimal recovery
of the individual quality of life for patients. Predisposing factors of the disease are trauma, severe
emotional stressors, atherosclerosis or impaired nutrition of the nervous tissue. Often there are changes in
the substantia nigra and other subcortical nuclei, loss of ganglion cells, softening of the nerves, bleeding
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around the blood vessels. Parkinson's disease affects mostly people over 40 years as men suffer about two
times more than women. Clinic of the disease consists of: a rigid increased muscle tone due to the affect of
extra pyramidal system, masked facies, characteristic posture, parkinsonian tremors, movement disorders,
muscle imbalance, impaired balance and coordination. Kinesitherapeutic events is the main component of
the treatment of patients suffering from parkinsonism, because it can significantly slow the progression of
the disease. An integral part of the rehabilitation of patients is ergotherapy and psycho-social approach to
the complex treatment. The rehabilitation activities aim to influence the psycho-emotional tone, reduce
stiffness, restore muscle imbalance, improve the volume of movement, power and speed, improving gait,
balance and coordination and resocialization of patients.
Keywords: Parkinson's disease, rehabilitation activities

РЕХАБИЛИТАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ТОРТИКОЛИС
Ралица Джукелова, Гергана Кючукова
Медицински колеж към Медицински университет - Пловдив
Резюме: Тортиколис представлява трайно наклоняване на главата на срещуположната
страна в резултат на дисбаланс в хармоничното равновесие на двата мускула
m.sternocleidomastoideus, дължащ се на патологични структури или тонусни промени в единия от
тях. Заболяването бива придобито или вродено. Наблюдават се три типа промени, съобразно
етиопатогенезата: миогенни, артрогенни и неврогенни.
Заболяването представлява значителен медицински, психологичен и социален проблем.
Целта на рехабилитацията е възстановяване нормалния обем на движение в цервикален дял и
нормално положение на главичката. Лечението започва веднага след откриване на заболяването и
комплексните рехабилитационни мероприятия са от съществено значение за благоприятният изход
на увредата. Рехабилитационните мероприятия включват: лечение от положение, патогенетична
терапия, симптоматично лечение, кинезитерапия, масаж, физикална терапия. Съществено важна
роля играят специалните похвати на мануалната терапия, съчетани с техники от кинезитерапията.
Нелекуваният тортиколис води до трайни деформации. Рехабилитацията е жизнеспособна опция за
консервативно лечение. За по-пълноценното възстановяване, рехабилитаторът обучава родителите
да изпълняват масажни техники в домашно обстановка.
Ключови
думи:
тортиколис,
рехабилитационни
мероприятия, кинезитерапия

THE REHABILITATION ACTIVITIES IN TORTICOLLIS
Ralitza Dzhykelova, Gergana Kyuchukova
Medical College of Medical University – Plovdiv
Summary: Torticollis is definitive curving of the head to the contralateral side as a result of
disbalance in the synergic action of the sternocleidomastoid muscles caused by patholocigal structures or
tonic alterations in one of the them. The condition can be congenital or aquired. According to the
etiopathogenesis, three types of alterations can be observed - myogenic, arthrogenic and neurogenic.
Torticollis is a significant medical, psychological and social problem. The aim of the rehabilitation
therapy is restoring the physiological range of motion in the cervical spine and the normal position of the
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head. Once the condition is diagnosed, the treatment begins as soon as possible and the complex
rehabilitation activities are of paramount importance for the favourable outcome. The rehabilitation
activities include - positional therapy, pathogenetic therapy, symptomatic treatment,
kinesitherapy,massage, physical therapy. The specialised procedures of manual therapy combined with
kinesiotherapeutical techniques play an essential role. If left untreated this condition causes definitive
deformations of the cervix. The rehabilitation activities are one of the best options for conservative
treatment. For optimal recovery the rehabilitator educates the parents how to perform the massage
techniques in domestic environment.
Key words: torticollis, rehabilitation activities, kinesitherapy.

КОНЦЕПЦИИ В ПОДВИЖНОТО ЗЪБОПРОТЕЗИРАНЕ
Деница Димова
Медицински Университет, Медицински Колеж- Пловдив
diddy961@abv.bg
Ива Стаматова
Медицински Университет, Медицински Колеж- Пловдив
ivystamatova@gmail.com
Светозар Янков
Медицински Университет, Медицински Колеж- Пловдив
Yankov_69@abv.bg
Резюме: Концепциите за лечение при протетично възстановяване на пациенти в напреднала възраст
могат да допринесат за значително подобряване качеството на живот [2]. Ако пациент с протеза
има оплаквания, най- често основните причини за това са недостатъчна функция и лош комфорт на
носене. В днешно време, когато младост, жизненост и красота имат голямо значение в обществото,
пациентите с протези чувстват по-ясно от всякога ощетяване във външността им, от факта, че нямат
зъби. Съвременната естетична стоматология може да предложи на пациента много комфортна
протеза, така че липсата на зъби да не се забелязва. А това от своя страна ще окаже благоприятен
психо ефект- травматизирането от загубата на зъби значително ще се ограничи [3].
Ключови думи: протетично възстановяване, функция, комфорт, качество на живот

Concepts in mobile prosthetic
Denitsa Dimova
Medical University, Medical College – Plovdiv
diddy961@abv.bg
Iva Stamatova
Medical University, Medical College – Plovdiv
ivystamatova@gmail.com
Svetozar Yankov
Medical University, Medical College – Plovdiv
Yankov_69@abv.bg
Abstract: : The concepts for the treatment of prosthetic restorations for the elderly patients can contribute
for massive improvement in the quality of their life [2]. If a patient with prosthetic has got complaints most
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likely the main reasons is insufficient function and poor wearing comfort. Nowadays, when youth, vitality
and beauty are important in society, patients with dentures feel more clearly than ever disadvantage in their
appearance, from the fact of having no teeth. The contemporary aesthetic dentistry can offer the patient
very comfortable prosthesis, so the lack of teeth can’t be seen. Therefore this will influence beneficial
psychological effect- the trauma of the teeth loss will be limited significantly. [3].
Key words: prosthetic restoration, function, comfort, quality of life

Въведение
Влошеното състояние на съзъбието води до принудителна промяна в дъвкателния процес, тъй като
с увеличената загуба на зъби условията за раздробяване на храна стават по-неблагоприятни. Заедно
с това се загубват парадонталните рецептори, които представляват съществен елемент от
регулацията на функцията на дъвкателната система. Доказано е, че с увеличаване загубата на зъби
намалява функционалната дъвкателна способност. Допълнително усложнение е промяната на
храненето на хората в напреднала възраст вследствие загубата на зъби. Обеззъбените пациенти
консумират храна, богата на мазнини, докато тези със запазено съзъбие приемат повече протеини,
витамини и минерали. Следователно при нарушена дъвкателна функция често се избягват
хранителни продукти, богати на влакнести и баластни вещества, като плодове и сурови зеленчуци.
Този начин на хранене може да се отрази неблагоприятно както на храносмилателната система, така
и на състоянието на целия организъм. Това е фактор за увеличаване на риска от възникване на
сериозни заболявания [2].
Изложение
Характерно за снемаемите зъбопротезни конструкции е тяхното разнообразие. Отделните видове
могат да се класифицират според няколко основни белега:
- брой на липсващите зъби
- материалите, от които са изработени
- технологични и конструкционни принципи
- начини и средства за задържане и стабилизация
- пътят, по който се предава дъвкателното налягане
Първоначално снемаемите протезни конструкции се разделят на две големи
групи според
степента на обеззъбяване:
- Частични протези- изработват се в случаите, когато са налице запазени участъци от съзъбието, но
броят на зъбите и техния пародонт не позволяват възстановяване на дефекта с неснемаеми
ортопедични конструкции /мостове/. Дъвкателното налягане при този вид протези се предава както
по физиологичен път, така и по нефизиологичен.
- Цели протези- изработват се в случаите, когато е налице пълно обеззъбяване. При този вид
протези дъвкателното налягане се предава по нефизиологичен път. Според материалите, от които са
изработени, протезите се обособяват в няколко основни вида.
Обикновени пластмасови протези- изработват се от розова пластмаса според цвета на лигавицата,
прозрачна хипоалергична пластмаса, в която са вградени пластмасови, композитни или керамични
зъби. Задържането на този вид частични протези се осъществява с помощта на огънати /телени/
куки. Дъвкателното налягане се предава по смесен път.
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Частични протези

http://popovdent.com

Горна цяла и долна частична протеза

vitadent.alle.bg

Предимства:
- пластмасата е универсален материал за изработването както на частични, така и на цели протези
- намира широко приложение в случаите, когато наличното съзъбие не позволява възстановяването
на стане с някои от по-добрите видове протези
- сравнително бърза и лесна изработка
- ниска себестойност
Недостатъци:
- голямата плакова част, която води до смущения в говора, нарушена вкусова сетивност и тактилни
възприятия
- не са стабилни и с течение на времето се разхлабват- налага се попраква или изработване на нови
- при обикновените частични протези има недотам добро задържане - това се дължи на огънатите
куки
- куките не успяват да противодействат на дъвкателното натоварване, вследствие на което
създаващите се микродвижения унищожават бавно костта /под плаковата част/ на протезата, и
пародонта на носещите зъби
- опорните зъби се разклащат
- във видимата фронтална област куките се виждат, а това влошава естетиката
Моделно- лети протези- основата им представлява фин и тънък метален скелет, върху който се
нареждат изкуствените зъби. За разлика от плаковите протези, моделно- летите заемат много помалка площ върху протезното поле. В областта на небцето и подезичното пространство е тънка,
което подобрява комфорта на носене. Куките са здрави, стабилни, непотъващи и са едно цяло с
металната основа на протезата. В зависимост от вида на дефекта на зъбните редици, те предават
дъвкателното налягане по смесен път. Целта на моделно- летите протези е запазване
функционалната годност на наличното съзъбие и подобряването му, запазване на естетичния вид и
подобряване фонетиката. Метода на изработване осигурява:
- изключително точно прилягане на протезата към протезното поле
- осигуряване на оптимална функционална годност
- запазване на говорната способност
- подобряване на дъвкателния баланс
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Горна частична моделно-лята протеза

http://zabolekar-ralev.com

Долна частична моделно-лята протеза

SylLadys.com

Предимства:
- редуцирани размери, които подобряват удобството, комфорт на носене и сетивност
- изключителна здравина на металната основа
- бърз период на адаптация
Недостатъци:
- използването на скъпо струваща техника и материали
- трудоемка изработка
- висока себестойност
- куките разположени във видимата фронтална област се виждат
Комбинирани конструкции. Моделно- лети протези със сложни опорно- задръжни средства. При
този видпротези няма куки, които да се виждат и естетиката е на много високо ниво. Неподвижната
конструкция е фиксирана в устата на пациента,а подвижната се поставя и сваля за да се подържа в
добро хигиенно състояние. Основата на тези протези също е метална, разликата е в начина на
задържане към опорните елементи. Връзката между тях е незабележима и може да бъде
осъществена по няколко начина:
- ставно свързване
- телескопно свързване
- траверсно свързване
- шарнирано свързване
- чрез фрезовани елементи
- комбинирано свързване [1]
Моделно- лята фрезпротеза

http://stomcenter.bg

Протеза върху траверси

http://stomcenter.bg
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Предимства:
- постига се висока естетика, тъй като няма куки, които да се виждат
- почти липсва подвижност на конструкцията
- укрепват се наличните зъби и се стабилизира пародонта им
- постига се равновесно и дозирано предаване на дъвкателното налягане в пародонталните и
лигавично-костните участъци
- оптимална профилактика на протезното поле чрез подходящи условия за поддържане на устна
хигиена [1]
- пациентът бързо свиква с тях
Недостатъци:
- при свързване чрез стави е нужна периодична подмяна на тефлоновото уплътнение
- при траверсно и телескопно свързване опорната част остава трудна за хигиенизиране, което може
да доведе до развитието на хроничен гингивит на опорните зъби
- трудоемка изработка
- висока себестойност [6]
Протези от мека пластмаса /силиконови/ - сравнително нов вид протези, които набират широка
популярност през последните години. При тях липсват метални елементи, а куките са изработени
от същия материал, от който е изработена и протезата. Протезите изработени от мека пластмаса са
по-комфортни за пациента и прилягат плътно към релефа на лигавицата. Те практически не могат
да се счупят при нормално хранене или изпускане на земята, което се дължи на еластичността им.
Този вид протези са хипоалергични и могат да се прилагат при пациенти алергични към
стандартната пластмаса използавана в зъбопротезирането. Както при всички останали протези,
трябва да се спазва стриктна орална хигиена.
Горна частична протеза от мека пластмаса

www.myfamilydentist.biz

Предимства:
- възможна е изработката както на частични, така и на тотални протези
- високоестетични поради липсата на каквито и да е метални елементи
- гъвкави и меки
- прилягат плътно към лигавицата и адаптацията към тях протича бързо, което е удобство за
пациента
- материалът, от който са изработени не се променя с времето
- практически са нечупими
- хипоалергични, не съдържат мономери
- не поемат миризми и не се преоцветяват
- не се свиват
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- възможност да се правят всякакви поправки на протезата, както и добавяне на зъби или куки
- сравнително лесна обработка
- протезите могат да се ползват точно толкова дълго, колкото и обикновените плакови протези
Недостатъци:
- висока цена [5]
Заключение
Без адекватна редовна поддръжка на снемаемите протези се стига най-често до значително
влошаване на пародонта и наличното остатъчно съзъбие. Необходими са регулярни контролни
прегледи и системно поддържане на протезите. Пациентите в напреднала възраст след съответната
мотивация и обучение са в състояние да осъществят задоволителна лична орална хигиена и хигиена
на протезите. Конструкциите трябва да бъдат изработени по такъв начин, че и на възрастните хора,
които са с намалена сръчност и ограничено зрение, да могат добре да се справят с тях и да ги
почистват. Това значително ще допринесе за подобряване качеството на живот на тази група от
пациенти, тъй като сами по себе си дъвченето, вкусовото възприятие и приема на храна
представляват съществени и приятни преживявания, които карат човек да се чувства добре [2].
Възстановяването на подходящия за възрастта общ облик за много пациенти има голямо
психическо и социално значение [4].
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МЕТАЛОКЕРАМИЧНИ И ИЗЦЯЛО КЕРАМИЧНИ ПРОТЕЗНИ
КОНСТРУКЦИИ – ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ
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Резюме: Металокерамичните протезни конструкции безспорно са придобили много широка
известност и популярност. Голям е броят на пациентите, които ги предпочитат. Това главно се
дължи на факта, че при този вид протезни конструкции, металната основа е изцяло покрита от
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порцеланова маса. По този начин инкрустирана, основата не се вижда в устната кухина. Цената
също оказва влияние – за повечето пациенти тя е приемлива. Изцяло керамичните /безметални/
протезни конструкции са с най – високи естетични показатели от всички видове конструкции
изработвани в естетичната стоматология. Те са практически визуално неразличими от естествените
зъби поради факта, че пречупват светлината точно като тях [2]. Това се дължи на липсата на
метална основа, която спира проникването на светлината в дълбочина.
Ключови думи: металокерамични конструкции, изцяло керамични конструкции, естетични
показатели

PORCELAIN-FUSED-TO-METAL AND ALL-CERAMIC PROSTHETIC
CONSTRUCTIONS- ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
Denitsa Dimova
Medical University, Medical College – Plovdiv
diddy961@abv.bg
Iva Stamatova
Medical University, Medical College – Plovdiv
ivystamatova@gmail.com
Svetozar Yankov
Medical University, Medical College – Plovdiv
Yankov_69@abv.bg
Abstract: Porcelain-fused-to-metal prosthetic constructions had undoubtedly acquired a wide fame and
popularity. There’s a big number of patients who prefer it. This mainly due to the fact, that in this kind of
prosthetic constructions, the metal base is entirely covered with porcelain mass? Thus inlaid the base is
invisible oral. The price also affects – it is acceptable for most of the patients. All-ceramic /metal-free/
prosthetic constructions have the highest aesthetic indicators of all constructions produced in the aesthetic
stomatology. They’re practically visually indistinguishable from the natural teeth because of the fact that
they refract light just like them [2]. This is due to the absence of a metal base, which prevents the
penetration of light in the depth.
Key words: porcelain-fused-to-metal construction, all-ceramics construction, aesthetic indicators
Въведение
Под металокерамика се разбира изпичането на порцеланови маси върху предварително отлят и
почистен метален скелет /основа/. В стоматологичните металокерамични протезни конструкции се
използват два разнородни материала – метал и порцелан. Между тях се осъществява трайна
устойчива връзка под въздействието на температура [1]. Металната основа придава здравина, а
порцелановото покритие – естетика.

zabolekar-ralev.com

206

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
«СТАРЕЕНЕ, ЗДРАВЕ, ГЕРИАТРИЧНИ ГРИЖИ»
Това прави конструкциите трудно различими от естествените зъби [2]. С течение на времето се
наблюдават и недостатъци. Наличие на тъмен метален кант в шийката на конструкцията, която
достига до венечния ръб, или влиза под него /при безпрагова подготовка/. От този метален кант
след време се освобождават метални йони, които навлизат във венеца и го преоцветяват – налице е
сивкаво оцветяване [2]. Други недостатъци се дължат на характеристиките на отделните видове
метални сплави.
Метало- керамични коронки

zabolekar-ralev.com

Металните йони могат да предизвикат и орален патогалванизъм. Слюнката в устната кухина играе
роля на електролит, и когато в устата на пациента има амалгамени обтурации, метални или
металокерамични конструкции, които са изработвани по различно време, с различни видове сплави,
между тях може да възникне обмен на йони. Това от своя страна ще доведе до лигавични
увреждания и неприятни усещания като парене или метален вкус в устата. В някои случаи се
развиват и алергии към металната сплав, използвана за изработването на металокерамичната
конструкция. Друга особеност при металокерамичните конструкции е циментирането им в устата на
пациента. То се извършва с материали, които се свързват единствено макромеханично с твърдата
зъбна тъкан. Това при определени обстоятелства може да доведе до отлепянето им. При
металокерамичните конструкции, металната основа, която е във вътрешността, не пропуска
светлината както при естествените зъби. При силна осветеност в средата на конструкцията се
наблюдава сивееща сянка, която намалява естетиката им.
Металокерамична и изцяло керамична коронка

http://tourmedical.com

Здравината на връзката между металната основа и порцелана е около 70 МРа и в определени случаи
се наблюдават отчупвания [2]. С напредване на технологиите и разработването на нови материали в
последните десетилетия се търси материал, който да замени металната основа при
металокерамичните конструкции, на която се дължат недостатъците. Този материал трябва да
отговаря на три важни условия :
- да може да се изработи с изключително малка дебелина – 0.3 мм
- въпреки дебелината да не се деформира при прилагане на дъвкателни сили
- да бъде с основният цвят на зъбите
Материалът, който отговаря и на трите условия е минералът Цирконий. В денталната медицина се
използва неговото съединение– циркониев диоксид /Zr O2/. Името Цирконий произлиза от
арабската дума Zargon, което означава златен. Циркониевият диоксид е открит случайно от немския
химик Martin Klaproth през 1789 г., по време на негови изследвания за скъпоценни камъни.
Първоначално материалът се е използвал в медицината /по специално в ортопедията/ за изработване
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на тазобедрени стави. Впоследствие са правени различни комбинации от цирконий с магнезий,
калций, итрий [3]. В съвременната дентална медицина съществуват няколко системи за изработване
на изцяло керамични протезни конструкции. Освен постигане на перфектна естетика, биологичната
поносимост е сравнима с тази на естествения зъб. Цирконият е определено най– здравият
съвременен материал в денталната медицина познат досега [4]. Здравината на циркониевата основа
позволява изработването на големи мостови протезни конструкции– до 16 зъба, колкото е
максимумът за една челюст [2]. Друго голямо предимство, е че изцяло керамичните протезни
конструкции не предизвикват алергии.
Заключение
Изцяло керамичните протезни конструкции , изработени с циркониева основа са най – добрия
възможен избор за протетични възстановявания. Основата е достатъчно здрава за да издържи на
дъвкателното натоварване, а инкрустираното керамично покритие придава перфектна естетика.
Най– обобщено можем да кажем, че изцяло керамичните протезни конструкции с циркониева
основа са сходни с металокерамичните, с тази разлика, че металната основа е заменена с
циркониева. По този начин се елиминират всички недостатъци.
Коронка с циркониева основа

zabolekar-ralev.com

zabolekar-ralev.com

zabolekar-ralev.com

Съвременните материали притежават идеална био-съвместимост, висока трайност издравина,
перфектна естетика [2]. Всичко това спомага да се покрият дори и най – високите изисквания на
пациентите днес.

zabolekar-ralev.com
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МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИКА НА ОСТЕОПОРОЗАТА
Румяна Шерлетова, Петя Крумова, Ивелина Добрева, Мирела Манева
Тракийски университет – Медицински колеж, Стара Загора

Резюме: Остеопорозата е заболяване характеризиращо се с намалена костна маса и
структурни изменения на костната тъкан. С възраста се увеличава честотата й, рискът от падане и
рискът от фрактури. Диагностицирането е комплексен процес, който включва както образни
изследвания: обикновеното рентгеново изследване, двойно енергийната рентгенова
абсорбциометрия
, ултразвуковото изследване, количествена компютърна томография и
лабораторни биохимични изследвания: маркери за костно изграждане,маркери за костна резорбция.
Цел:Да се повиши имформираността на бъдещите здравни специалисти за заболяването
остеопороза, като се акцентира върху съвременните лабораторни изследвания, използвани в
диагностицирането на болестта.
Ключови думи: Остеопороза, диагноза, образни изследвания,лабораторни биохимични
изследвания.

METHODS FOR DIAGNOSTICS OF OSTEOPOROSIS
Rumyana Sherletova, Petya Krumova, Ivelina Dobreva, Mirela Maneva
Thracian University – Medical College, Stara Zagora
Abstract: Osteoporosis is a disease characterized by a reduced bone mass and structural changes of
the bone tissue. With age its frequency, the risk falling and the risk of fractures increases. Diagnosing is a
complex process which includes both imaging techniques: regular X-ray, dual-energy X-ray
absorptionmetry, ultrasound, quantitative computed tomography as well as laboratory biochemistry
methods: bone formation markers, bone resorption markers.
Aim: To increase the awareness of future medical professionals about osteoporosis by
emphasizing on modern laboratory techniques used in diagnosing the disease.
Keywords: Osteoporosis, diagnosis, imaging techniques, biochemistry methods
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Изложение: Остеопорозата (гр. osteo-кост и poros-пора) е прогресивно заболяване на
скелета, характеризиращо се с намалена костна маса и структурни изменения на костната тъкан,
които водят до повишена чупливост и последващ риск от счупвания. В резултат от намаленото
усвояване на калций, костите изтъняват и губят плътността си. Нарушава се равновесието между
процесите на изграждане и разграждане (резорбция) на костната тъкан в полза на резорбцията.
Костите стават крехки, което води до по-чести счупвания-особено в областта на китките, гръбнака и
тазобедрените кости. Обикновено липсва клинична изява до настъпването на усложненията от нея –
остеопоротични фрактури, водещи до тежки последствия, свързани с болка, инвалидизация и
депресия. От голямо значение за тяхното предотвратяване е ранната диагноза, с последващо
адекватно лечение.
Правилният диагностичен подход изисква разширен комплекс от лабораторни и
инструментални изследвания. Те имат за цел да установят степента на костната загуба, промените в
микроархитектурата и състоянието на костната обмяна, както и да изключат съпътстващи
заболявания, свързани с костния метаболизъм.
В 95% от случаите остеопороза е първична (постменопаузална, старческа, идиопатична при
млади хора). В 85% от случаите пациентите са жени. След настъпване на менопаузата 1/3 от жените
развиват клинично значима остеопороза, а след 70 години честотата на заболяването при двата пола
се изравнява. Вторичната остеопороза е по-рядка (<5%) и се дължи на друго основно заболяване
(ендокринно, малабсорбционен синдром, и т.н.), обездвижване, медикаментозно индуцирана
(кортикостероиди, хепарин) и др. Поставянето на диагнозата остеопороза обикновено става чрез
определяне на костната плътност (дензитометрия). Лабораторните изследвания влизат в
съображение при определяне на типа остеопороза, тъй като определянето на остеопорозата като
първична, става след изключване на всички причини за вторична остеопороза.
I. Инструментални изследвания
Дензитометрия е неинвазивен метод за оценка на риска от развитие на
остеопороза.Съществуват няколко различни метода за изследване на костна плътност:
1.Обикновено рентгеново изследване
При обикновеното рентгеново изследване костната загуба става рентгенологично доловима,
когато надхвърли 30 % от костната маса. Ето защо този метод не е подходящ за ранно
диагностициране на остеопороза.
2.Двойно енергийна рентгенова абсорбциометрия ((Dual-energy X-ray absorptiometry,
DEXA)
Двойно енергийната рентгенова абсорбциометрия (Dual-energy X-ray absorptiometry,
DEXA) е най-точният метод за измерване на костна плътност. При този метод се измерва костната
плътност на гръбначния стълб и тазобедрената става. При изследвания с двойноенергийна
рентгенова абсорбциометрия се използват два рентгенови лъча. Единият от тях е нискоенергиен и
може да преминава единствено през тъканите, а другият е по-мощен и може да преминава и през
костите. Измерването на костната плътност се извършва като се отчете разликата в показанията на
двата лъча. Колкото по-плътна е една кост, толкова по-малко рентгенови лъчи преминават през нея.
Благодарение на това изследване може да се установи загуба на костна плътност дори по-малка от 2
%. При това изследване се използва много малко количество радиация.
Предимство на DEXA е възможността да се изследва костната плътност в различни точки
на тялото. Обикновено остеопорозата започва в трабекуларните кости, най–често в гръбнака и
тазобедрената кост. Недостатък на изследването DEXA е, че пациентите се подлагат на рентгеново
облъчване.
3.Ултразвуково изследване
При ултразвуковото изследване се използват ултразвукови вълни и се измерва костната
плътност в различни участъци – най-често в областта на петата. При този метод не се използва
радиация. Изследването е бързо и безболезнено.
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Ултразвуковото изследване на ръце и пета е само скринингово и пресява хората, които
искат да разберат дали при тях има риск от остеопороза. Ултразвуковото изследване за остеопороза
не поставя диагноза.
4.Количествена компютърна томография (QCT)
Количествена компютърна томография (Quantitative computed tomography, QCT) е
разновидност на компютърната томография и показва картина, която представлява минаването на
рентгеновите лъчи през серия тънки напречни срезове по тялото. Това може да се покаже и в
триизмерно изображение.
С метода количествена компютърна томография може да се регистрира минералната
костна плътност на всяка една част от тялото. Количествената компютърна томография може да
бъде централна (прешлени) и периферна. Периферна количествена компютърна томография (pQCT)
е изследване, което се провежда рядко и е скъпо, използват се по-високи дози на радиация и е с помалка точност от DEXA.
Правила за извършване на остеодензитометрия
При остеодензитометрия не се изисква специална предварителна подготовка, но трябва да
се има предвид следното:
* В деня на изследването може да се храните както обикновено. Препоръчва се да избягвате
приема на хранителни добавки, съдържащи калций поне 24 часа преди изследването;
* Желателно е да се носят широки и удобни дрехи и да се избягва облекло с метални
ципове, колани или копчета;
* Преди сканирането трябва да оставите настрани ключовете, мобилните телефони и
портфейли;
* Ако са извършвани рентгенови изследвания с контрастно вещество, необходимо е да са
минали поне 10-14 дни от изследването;
*Трябва да съобщите на медицинския екип ако има дори минимална вероятност да сте
бременна, в такъв случай изследването няма да се проведе;
* При ултразвуковото изследване на костна плътност е препоръчително в деня на
изследването да не се използват дезодоранти, пудри или други козметични продукти на стъпалата,
тъй като те биха могли да замъглят и затруднят интерпретирането на получения образ;
* Изследването на костна плътност обикновено се провежда в специализирани
радиологични лаборатории в клиники или болници.
Апаратите за периферна двойно енергийна рентгенова абсорбциометрия (peripheral dualenergy X-ray absorptiometry, P-DEXA) са преносими и могат да се използват дори и в лекарския
кабинет.
*При провеждане на двойно енергийна рентгенова абсорбциометрия (Dual-energy X-ray
absorptiometry, DEXA) е необходимо да лежите неподвижно по гръб на специална кушетка.
*Обикновено не се налага да се свалят дрехите.
*Ако е необходима промяна в положението на тялото, изследващият ще Ви инструктира.
*По време на изследването пациента може да бъде помолен да задържи дишането си за
кратко, с цел получаване на по-ясни изображения.
Апаратът сканира костите и измерва погълнатите от тях радиационни лъчи.
Най-надеждното изследване на костната плътност е едновременното изследване поне на две
различни кости (най-добре гръбначния стълб и тазобедрената става) по едно и също време.
При повторно изследване е най-добре да се изследват същите кости, със същата апаратура.
DEXA-изследването на гръбначен стълб и тазобедрена става отнема около 20 минути.
Провеждане на някои от другите изследвания може да отнеме от 30 до 45 минути.
Изследването на костна плътност не предизвиква болка,може да има единствено
дискомфорт, защото трябва да се стои неподвижно.
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По време на изследване на костната плътност експозицията (излагането) на радиация е
много ниска.Въпреки това, провеждане на изследването не се препоръчва по време на бременност.
Резултатите от изследването са готови за 2-3 дни и могат да бъдат представени по
няколко начина:
T-score:
Изследването на T-score е съотношението на вашата костна плътност в сравнение с тази при
здрави 30-годишни лица. Стандартната костна плътност е определена чрез измерване на голяма
група здрави млади хора на 30 години.
Отрицателните стойности (–) означават, че Вашите кости са по-тънки (с по-ниска костна
плътност), отколкото стандартната костна плътност.
Колкото по-голямо е числото, толкова по-малка е плътността на костите в сравнение с
приетата за стандартна костна плътност.
Положителните стойности (+) означават, че Вашите кости са по-плътни и по-здрави,
отколкото приетите за стандартни.
Нормални стойности: > - 1
Остеопения: от –1 до –2.5
Остеопороза: - 2.5 или < –2.5
Колкото по-негативни са стойностите на T-score, толкова по-голям е рискът от фрактура
дори и при малко увреждане.
Z-score:
Изследването на костна плътност може да се сравни и с костната плътност на хора на
вашата възраст, раса и пол. Резултатите от това изследване се отбелязват със Z-score.
Отрицателните резултати (-) означават, че имате по-ниска костна плътност, отколкото
стандартната за вашия пол и възраст.
Колкото по-отрицателен е резултатът, толкова по-ниска е Вашата костна плътност в
сравнение с приетата за стандартна.
Положителните резултати (+) означават, че имате по-висока плътност и по-здрави кости
от повечето хора на вашата възраст и от вашия пол.
Изследването на костна плътност може да не се проведе или получените от него
резултати да не са полезни в следните случаи:
*Ако не можете да стоите в правилно положение по време на провеждане на
изследването;
* Ако сте имали счупване на кости в миналото. Това може да доведе до фалшиво високи
резултати на костна плътност;
* Ако имате артрит на гръбначния стълб — в този случай промените в гръбначния стълб
изискват да не се измерва костната плътност в тази област;
*Ако имате имплантанти в гръбначния стълб или тазобедрената става;
* Ако сте провеждали рентгеново изследване с контрастна материя (бариев сулфат) през
последните 10 дни;
* Ако сте бременна;
II.Пакетът от лабораторни изследвания за остеопороза включва:
1. Маркери за костно разграждане и за костно формиране.
* Маркери за костно образуване - Остеокалцин Остеокалцинът е най-важният неколагенов
протеин в костния матрикс. По време на костното формиране той се продуцира от остеобластите и е
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маркер за оценка на костно формиране. Такива маркери са и костната алкална фосфатаза, серумният
проколаген тип-1 аминотерминален пропептид (PINP), oстеопротогеринът (OPG).
* Маркери за костна резорбция - β-СТх (β-изомеризиран кръстосаносвързан
карбокситерминален телопептид на колаген тип-1, β-CrossLaps) е продукт от разграждането на
колаген тип-1, който от своя страна съставлява над 90% от органичния матрикс на костта. β-СТх е
продукт от дейността на остеокластите и е маркер за костно разграждане. Други такива маркери са
колаген тип 1 кръстосаносвързан N телопептид (NТx), уринен хидроксипролин пиридинолин (PYR),
уринен хидроксипролин дезоксипиридинолин (DPD).
След започване на лечението за остеопороза промяната в BMD е малка и бавна, докато
промените в костните маркери са големи и се появяват скоро след началото на терапията. Повторно
определяне на BMD не се препоръчва в рамките на 12 месеца след започване на лечението, тъй като
промените не са значими. Докато костните маркери показват значителна промяна в рамките на 3-6
месеца. Маркерите за костна резорбция могат да бъдат измерени 3 месеца след започване на орални
бифосфонати, а тези за костно формиране 6 месеца след началото на лечението. Значителни
промени в костните маркери могат да се наблюдават дори по-рано при терапия с интравенозни
бифосфонати.
При изследване на маркерите за костно ремоделиране,пациентите трябва да бъдат
предупредени, че кръвта за изследване на костни маркери трябва да се вземе сутрин, след 12 часова
хранителна пауза, за да се избегне голямото им спадане след нахранване. При увеличаване на
калциевия внос, нивата на маркерите за костна резорбция се понижават най-често при хора, при
които предшестващият внос на калций е бил нисък. Този ефект се медиира от инхибирането в
секрецията на паратиреоиден хормон. Препоръчва се проследяването на пациентите да става в една
и съща лаборатория, тъй като резултатите от изследването могат да варират значително между
лабораториите, независимо че използват едни и същи методи.
Денонощната вариация на маркерите за костно ремоделиране достига до 30-60%. Нивото
им е най-високо рано сутринта и най-ниско вечер. Особено силно е изразена тази вариация при
серумния β-СТх.
2.ПТХ - хормонът, който се произвежда в паращитовидните жлези и отговаря за обмяната
на калция и фосфорът;
Измерване PTH (паратиреоиден хормон) е необходимо, ако серумните нива на калция и
фосфора са извън референтните граници, с цел изключване на първичен или вторичен
хиперпаратиреоидизъм, както и за диференциалната диагноза на някои състояния с отклонения в
калциево-фосфорната обмяна;
3.Витамин Д - ниските стойности на Витамин D в организма водят до остеопороза,
остеомелация, мускулна слабост, болка, ревматоиден артрит, рахит, чести спортни травми;
Витамин D се оценява чрез измерване на серумния 25-хидрокси витамин D [25 (OH) D].
Има противоречия относно оптималното ниво на 25 (OH) D за здравето на костите; нива от 50
nmol/L се считат за приемливи, макар че някои автори предлагат 75 nmol/L, като оптимални за
здравето на костите;
4.Калций;
5.Фосфор;
6.АФ - алкална фосфатаза. Осъществява трансфера на фосфатни радикали в черния дроб,
костите, чревния епител;
Измерването на на алкална фосфатаза спомага за откриване на болестта на Пейджет,
метастатични костни заболявания и остеомалация, и т.н.;
7.Пълна кръвна картина (14 показателя)
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*Биохимични изследвания за определяне състоянието на калциево-фосфорната обмяна:
серумен калций (общ и йонизиран), фосфор, алкална фосфатаза, 24-часова калциурия, уринно
съотношение калций/креатинин;
*Серумен креатинин и креатининов клирънс за откриване на бъбречна недостатъчност,
която може да повлияе на здравето на костите.
*Глюкоза за изключване на захарен диабет;
*Общ белтък и електрофореза на серумени протеини за изключване на мултиплен миелом;
*Хематологични изследвания - хемоглобин, хематокрит, левкоцити, СУЕ, за изключване
на кръвно заболяване или възпалителни заболявания, които често увеличават костната загуба;
*Тиреотоксикоза се изключва с тестове за тиреоидна функция (TSH+fT4);
*При мъжете хипогонадизъм се изключва с изследване на серумен тестостерон;
*При жените, диагнозата на менопаузата е клинична, но може да бъде потвърдена с
изследване на репродуктивни хормони (FSH, естрадиол);
*Ако има клинични данни за синдром на Кушинг могат да се изследват: 24-часова урина за
кортизол, кортизолов ритъм, супресионен тест с дексаметазон;
*По-редки състояния биха могли да бъдат потвърдени със специализирани тестове:
например цьолиакия с изследване на антитела (IgA) срещу тъканна трансглутаминаза, системна
мастоцитоза с изследване на серумна триптаза и/или уринен метил хистамин.
Заключение: За навременната диагноза на остеопорозата и правилния избор на
подходящото лечение е необходима комплексна оценка, включваща описаните лабораторни и
инструментални изследвания.
Библиография:
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ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО УЛТРАЗВУКОВА И РЕНТГЕНОВА ОСТЕОМЕТРИЯ
Десислава Димова
УНС „Рентгенов лаборант” ,
Медицински колеж, Медицински университет – Варна

Остеометрията е метод, чрез който се измерва костната плътност на пациента. Това
изследване е подходящо при различни видове заболявания, като видовете остеопороза, състоянието
остеопения и представлява един чудесен скрининг метод. Видовете остеометрия се поделят на два
основни – рентгенова и ултразвукова. Използват се рентгенови изследвания на скенер (компютърен
томограф) или чрез ултразвук. Рентгеновото изследване, което най-често в практиката намира
приложение в практиката е двойно-енергийна рентгенова остеометрия (DEXA). При ултразвуковата
остеометрия се използват ултразвукови вълни и чрез тяхна помощ се измерва костната плътност.
Най-често ултразвуковото изследване се провежда в областта на петата и идентифицира риска от
заболявания. Ако изследването покаже, че пациента има остеопороза, резултатите могат да
помогнат на него и лекаря му да вземет решение как да се лекува проблема, обикновено чрез
медикаменти. Представителите и на двата пола е добре да се подлагат на рутинен преглед.
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За окончателна диагноза се назначават допълнителни изследвания. Костната плътност се
оценява чрез изследваня наречени “T-score” или “Z-score”. T-score дава съотношението на костната
плътност в сравнение с тази при здрави млади лица. Z-score е изследване на костна плътност, чрез
което се сравнява с костната плътност на хора на една и съща възраст.
Основната цел на доклада е да се изгради ясна представа за видовете изследване и да се
поясни кой от двата основни вида е за предпочитане.
Изводите от анкетата сочат, че рентгеновата остеометрия е по-информативният метод от
двата.
Ключови думи: остеометрия, рентгенова, ултразвукова, остеопороза.

REASERCH ABOUT THE ULTRASOUND AND THE X-RAY OSTEOMERTY METHODS
Desislava Dimova
Educational and Research Sector of X-ray assistant
Medical College, Medical University of Varna

Osteometry measurement is a method which is used at measuring the bone density of the patient.
This study is suitable for different diseases, such as different types of osteoporosis, osteopenia and it is an
excellent screening method. There are two main methods of ostemetry - X-ray and ultrasound. The
examinations are proceed on computer tomography (CT) or ultrasound equipment. The most common Xray examination that is used in practice is the dual-energy X-ray osteometry (DEXA). The ultrasound
osteodensitomet uses ultrasound waves and by their help measures the bone density. Most often the
ultrasound osteometry is used to measure the heel area and to register the risk of diseases. If the tests show
that the patient have osteoporosis, the results can help him and his doctor to decide how to treat the
problem and usually it’s a medication treatment. Both sexes are subjects of routine examinations.
For the final diagnosis are wanted extra tests. BMD is estimated by tests that are called "T-score"
and “Z-score”. T-score compares the bone density with those of healthy young individuals. Z-score is a
study of the bone density that helps to compare the bone density of people at the same age.
The aim of the report is to find out which of the two types of osteometry is preferable.
The result from the reasearch suggested that the X-ray osteometry is the more accurate method in
the measuring of bone density from the both methods.
Keywords: osteometry, X-ray, ultrasound, osteoporosis, osteopenia.

Въведение
Остеометрията е безвреден метод за измерване на костната плътност и риска от
фрактуриране. Като „златен стандарт”, профилактичното изследване се препоръчва за жени
с настъпила ранна менопауза, климакс и възраст над 50 години с наличие на поне един
рисков фактор за остеопороза - прием на медикамент, който може да доведе до заболяването,
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наличие на диабет тип 1, чернодробни, бъбречни заболявания, фамилно предразположение
към остеопороза. На рискът от заболяването са подложени също жените, които пушат,
консумират повече от 5 чаши кафе на ден, имат небалансирана диета с високо наличие на
готварска сол, ниско наличие на калций, витамин D. С по-висок риск от остеопороза са
подложени също хората, които имат заседнал начина на живот.
46% от жените над 50-годишна възраст в България са с понижена костна минерална плътност.
Близо 25% от тях страдат от остеопороза. От заболяването са засегнати и 15% от мъжете в тази
възраст.
Ранното диагностициране на остеопорозата, познаването на рисковите фактори, както и
предпримането на мерки за ограничаване на тяхното въздействие оказва влияние върху костната
плътност.
Съществуват няколко рентгенови метода за изследване на костна плътност:


Двойно енергийна рентгенова абсорбциометрия (Dual-energy X-ray absorptiometry,
DEXA):
Това е най-точния и най-често използваният метод за измерване на костна плътност.
Измерва се костната плътност на гръбначния стълб и тазобедрената става. Колкото по-плътна е една
кост, толкова по-малко рентгенови лъчи преминават през нея.
С помощта на това изследване може да се установи загуба на костна плътност дори по-малка от 2%.
При това изследване се използва много малко количество радиация.


Единична енергийна рентгенова абсорбциометрия (Single-energy X-ray absorptiometry,
SXA) може да се използва за измерване на костната плътност на петата или предмишницата.



Периферна двойно енергийна рентгенова абсорбциометрия (Peripheral dual-energy Xray absorptiometry, P-DEXA):
P-DEXA е разновидност на DEXA. При това изследване се измерва костната плътност на костите на
ръцете или краката, но не се измерва костната плътност на костите, които са с повишен риск от
фрактури — тези на гръбначния стълб и тазобедрената става.
Апаратите за P-DEXA са леснопреносими, използва се много малка доза радиация и резултатите от
това изследване са готови за по-кратко време, отколкото при изследване с DEXA.
P-DEXA не е толкова подходящо изследване за проследяване на ефекта от проведената терапия,
колкото е DEXA.
 Двойно фотонна абсорбциометрия (Dual photon absorptiometry, DPA):
Измерва костната плътност на гръбначния стълб и тазобедрената става.


Количествена компютърна томография (Quantitative computed tomography, QCT):
Това изследване е разновидност на компютърната томография, при което се изследва се
костната плътност на гръбначния стълб.
Това изследване се провежда рядко, поради фалта че е нужно да се закупи специален
софтуиер, използват се по-високи дози на радиация и е с по-малка точност от DEXA, P-DEXA и
DPA.
 Периферна количествена компютърна томография (pQCT) е разновидност, при която се
измерва костната плътност на крайниците (най-вече в областта на китката).
Пo вpeмe нa пpoвeждaнeтo на изследваията пaциeнтът ce пocтaвя нa cпeциaлна кушетка и ce
пpoвeждa peнтгeнoвo cкaниpaнe нa yчacтъкa, кoйтo е обект на изcлeдвaне.
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Cpeднo дeнcитoмeтpиятa пpoдължaвa oт 10 дo 30 минyти. Пpeз цялoтo тoвa вpeмe e нeoбxoдимo
дa ce лeжи нeпoдвижнo, зa дa бъдe изoбpaжeниeтo мaкcимaлнo яcнo.
Ултразвуково изследване:
Използват се ултразвукови вълни и се измерва костната плътност в различни участъци —
най-често в областта на петата.
Не се използва радиация за това изследване, за разлика от посочените по-рано. Изследването
също е безболезнено и бързо. Но с него може само да бъде регистриран някакъв проблем. Ако има
установен такъв е необходимо допълнителна информация като се направи например DEXA за
потвърждаване на резултатите.
Един от най-големите недостатъци на изследването е, че не може да се измери костната
плътност на области, които са с най-висок риск от фрактура като гръбначния стълб и тазобедрената
става.
След проведените изследвания се прави заключителни сравнителни изследвания на костната
плътност.
Т -score
Изследването на T-score е съотношението на костната плътност в сравнение с тази при
здрави 30-годишни лица. Стандартната костна плътност е определена чрез измерване на голяма
група здрави млади хора на 30 години.
Отрицателните стойности (–) означават, че костите са с по-ниска костна плътност, отколкото
стандартната костна плътност.
Положителните стойности (+) означават, че костите са по-плътни и по-здрави, отколкото
приетите за стандартни.
Z-score:
Изследването на костна плътност може да се сравни и с костната плътност на хора на една и
съща възраст, раса и пол.
Отрицателните резултати (-) означават, че има наличие на по-ниска костна плътност,
отколкото стандартната за съответния пол и възраст.
Положителните резултати (+) означават, че пациента има по-висока плътност и по-здрави
кости от повечето хора на съответната възраст и от съответния пол.

Методи и материали
Метод на изследването: Социологически – косвена индивидуална анкета
Анкетното проучване се проведе през месец март 2017г. в клиника City Clinic и МБАЛ „Св.
Марина”, град Варна. Анкетата включва 10 затворени въпроса, насочени към проучване за избора
на остеоденситометрично изследване и ползите от него. В изследването бяха включени
рентгенолози и рентгенови лаборанти, работещи в посочените по-горе заведения.
Резултати и обсъждане
Анализа на резултатите от анкетното проучване посочиха, че по-голямата част изследванията
се провеждат чрез рентгенова методика, в частност DEXA, и по-рядко с ултразвукова (Таблица 1).
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Таблица 1.Честота на използване на остеометрични методи.
Честота на използване на
остеоденситометрични методи
Рентгенова методика
Ултразвукова
Общо

Процентно
съотношение
76,3
24,7
100

На въпроса „Какви рискове носят изследванията?” отговора беше, че радиационният
метод на измерване на костната плътност облъчва пациентите с ниски радиационни дози, докато
при ултразвука няма регистрирани данни относно рискови фактори, но това не означава че не е
възможно да има такива.
На следващият въпрос: „Каква е радиационната доза, която получава пациента?”
свободният отговор на въпроса, е че дозата, която ще получи е минимална и че ще получи поголяма доза облъчване при самолетен полет, отколкото с рентгеновия остеометър. При измерване
на прешлени или бедрена шийка се използва много ниска доза рентгенови лъчи — около 1/30 от
радиацията от стандартната рентгенова снимка на бял дроб.
Естествената среда на човека е подложена на радиация - облъчване получаваме от
естествения радиационен фон, от строителните материали, с които са изградени нашите жилища, от
газът радон, който се отделя от почвата.
Отговора на въпроса: ”Кога не трябва да се провежда подобно изследване?” е, че
провеждане на изследването не се препоръчва по време на бременност или при съмнение за такава,
при предишни фрактури, тъй като могат да дадат фалшиво положителен резултат, артрит, скоро
проведено рентгеново контрастно изследване.

Честотата при изследване на зона на интерес показва, че изследванията на костната плътност
е добре да се правят на главата на фемура и на лумбалните прешлени, поради голямата точност при
поставянето на диагноза. Останалите области могат да се определят като по-малко информативни,
защото е възможно пациента да страда от локални понижения на костната плътност.
Таблица 2.Честота на използване на денситометрични методи.
Най-честите зони на изследване
Бердена кост
Лумбални прешлени
Петна кост
Антебрахиум
Общо

Процентно
съотношение
38,6
6,0
34,2
22,2
100
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Заключение
Извода от анкетата сочи, че най-прецизният метод, който се използва и се препоръчва е
рентгеновия метод на измерване на костна плътност. Въпреки рисковите фактори, метода е
предпочитан.
Ултразвуковата остеометрия е по-малко опасния метод, поради липсата на радиацията като
рисков фактор и не е по-малко информативен, но в повечето случаи се изисква допълнение чрез
рентгенова остеометрия.
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КИНЕЗИТЕРАПЕВТИЧНИ ЗАДАЧИ, СРЕДСТВА И ЦЕЛИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА
ГОНАРТРОЗА
Петя Митринджакова
Медицински колеж към Медицински университет Пловдив
Резюме: Артроза на коляната става е най-честата локализация на артроза при големите
стави. Боледуват по-често жени, предимно с наднормено тегло, като започва в средната възраст.
Голямо значение се отдава на повтарящата се травма, имаща най-често професионален
характер. Прекарани вътреставни фрактури на коляното,ставна нестабилност, остеохондрит и
прекарани възпалителни заболявания, пателомалация, хондроматоза, ендокринни смущения при
жените и след менопауза, съчетани с наднормено тегло, имат важно място в етиологията на
гонартрозата.
Консервативното лечение включва прилагане на кинезитерапевтична програма с цел
отбременяване на ставата, намаляване на телесното тегло, аналитични упражнения за засегнатите
мускулни групи, средства и методи за преодоляване на мускулния дисбаланс. При болни, на които
се налага провеждането на системно лечение се препоръчва балнеолечение, физиотерапия,
обезболяващи и противовъзпалителни медикаменти. Прилагат се всички средства на комплексната
рехабилитация – кинезитерапия, физиотерапия и масаж с поддържане на функционалната годност
на долен крайник и локомоторните му функции.
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Целта на настоящия доклад е да предложи програма от кинезитерапевтични методи и
средства при лечението на гонартроза, прилагани в клиничната практика по време на преддипломен
стаж при обучението на студенти рехабилитатори.
Ключови думи: кинезитерапия, масаж, гонартроза
THE KINESITHERAPEUTIC TASKS MEANS AND OBJECTIVES FOR THE
TREATMENT OF GONARTROSIS
Petya Mitrindzhakova
Medical College by Medical University Plovdiv
Summary: Gonarthrosis is the most common type of arthrosis of the big joints. Overweight middle
age women are most commonly affected.
The condition is often associated with repetetive injuries of professional character. Past
intraarticular fractures of the knee, joint instability, osteochondritis and past inflammatory diseases,
chondromalacia patellae, chondromatosis, endocrine disorders in women after menopause, related to
overweight, have an important impact on the etiology of gonarthrosis.
The conservative treatment includes kinesitherapeutical program aiming at unburdening the joint,
reducing body weight, analytical exercises for the affected muscle groups,means and methods for
overcoming the muscle imbalance. For patients requiring systemic reatment balneotherapy, physiotherapy,
anesthetics and anti-inflammatory drugs are recommanded. All components of the complex rehabilitation
therapy can be applied -kinesitherapy, physiotherapy and massage that supports functional fitness of the
lower limb and its locomotor function.
The aim of this report is to offer a program of kinesitherapeutical methods for the treatment of
gonarthrosis that can be applied in the clinical practice during the internship of students and rehabilitators.
Key words: kinesitherapy, massage, gonarthrosis.
Въведение
Ставите, особено тези на долен крайник са изложени на вредното въздействие на различни
фактори и са податливи на увреждане. Особено неприятно е тяхното обездвижване, което може да
доведе до анкилози и контрактури. Гонартрозата е хронично заболяване на опорно-двигателния
апарат, като измененията започват от ставния хрущял и постепенно обхващат ставната капсула и
връзките и като се въвличат костите формиращи колянната става [1,11].
Колянната става, поради сложният си анатомичен строеж, биомеханичната си функция и
телесното тегло, с което е обременена, много често става обект на тежки дегенеративни промени в
резултат на заболявания като артрозна болест (гонартроза), различни форми на артрит (подагрозен,
ревматоиден, ювенилен хроничен, псориатичен), болест на Бехтерев, костно – ставна туберкулоза
[2].
Много от жените и мъжете над 65 годишна възраст имат рентгенови данни за артроза на
коленните и тазобедрените стави. Само част от тях имат клинични оплаквания: болка, крепитации,
затруднени движения. Тези симптоми характеризират активна артроза. Активна артроза може да се
наблюдава и в по-млада възраст, при претоварване на ставите както и при ортопедични аномалии.
Освен болката и крепитациите основни симптоми са ограничаване на ставната подвижност, ставна
скованост сутрин и при преумора. Рентгеновите данни са съществени за поставяне на правилна
диагноза. При гонартроза по принцип липсват специфични лабораторни отклонения. Ехографията
има уточняващо значение. Компетентният клиничен преглед е от основно значение за уточняване
на диагнозата [13].
При колянна става на първо място за патологичен процес стоят статичните аномалии, при
които се отклоняват осите на бедрото и подбедрицата (варусни и валгусни деформации). Голямо
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значение също се отдава на повтаряща се травма, имаща най-често професионален характер.
Прекарани вътреставни фрактури на коляното, които не са били добре наместени, прекарани
възпалителни заболявания, ендокринни смущения при жените и след менопауза, в съчетание с
наднормено тегло, имат важно място в етиологията на гонартрозата [11].
Първоначалните оплаквания са от болки при преумора и при промяна на времето. При покой
болките изчезват. С напредването на процеса болките стават по-силни и по-продължителни.
Болните се оплакват от лесна уморяемост, оток на ставата и постоянно ограничаване на
движенията. Постепенно се развива хипотрофия на четириглавия мускул на бедрото. По-късно се
явява флексионна контрактура на ставата. Установява се палпаторна болка, най-често по медиалния
ръб на ставата, около капачето и в задколянната ямка на ставата.
За поставяне на диагноза е необходимо да се направи рентгенова снимка, при която се
констатира стеснение на ставната междина и костни израстъци по ръбовете. Ранната диагностика на
гонартрозата е изключително важна за лечението и успеха от него[12].
При активирана гонартроза може да се получи ставен излив. Той е последица от възпаление
на ставните обвивки. Коляното става по-топло и болезнено.
Характерно оплакване на това заболяване е сковаността при събуждане сутрин и след
периоди на обездвижване през деня. Тя обикновено е с продължителност до 15 минути. Върху
оплакванията на болните оказва влияние и промяната на времето. Други усложнения при
гонартрозата са увредените ставни повърхности, мускулен спазъм, уплътняване на ставната капсула
и образуване на вътреставни тела.
Всичко това налага необходимостта от кинезитерапевтична намеса.
Изложение
Целта на съобщението е да предложи алгоритъм на кинезитерапевтичната програма при
пациенти с гонартроза, която чрез изпълнението на конкретни задачи и използването на подбрани
средства, да доведе до по-пълно функционално възстановяване на крайника.
Лечението на началната гонартроза включва:
- Консервативно лечение (рехабилитация, ортеза, нестероидни противовъзпалителни
средства (НПВС), физикално лечение, вискосуплементация);
- артроскопски дебридман;
- уникомпартментално ендопротезиране;
- висока тибиална остеотомия;
- тотално ендопротезиране на колянна става [14].
Рехабилитацията играе изключително важна роля в лечението на артрозата на колянната
става. Общата цел е максимално бързо и функционално възстановяване на засегнатия крайник и
предотвратяване на по-нататъшни усложнения.
Снемане на рехабилитационен потенциал се постига чрез сантиметрия, ъглометрия, ММТ,
плантограма.
Физикална и рехабилитационна програма
При остър синовиоартрит са показани отбременяване или имобилизация на ставата.
Акцентира се върху изометричните упражнения за m. quadriceps femoris, поради силното
инхибиране на функцията му от ставния хидропс. Противопоказани са пасивните и активни
упражнения за възстановяване флексията на колянна става, поради настъпващото увеличение на
вътреставното налягане.
В подостър стадий се акцентира върху възстановяване на двигателния обем, чрез
упражнения при елиминирано гравитационно натоварване, а в хроничен – върху увеличаване на
мускулната сила чрез изотонични упражнения. При поява на валгусна или варусна деформация е
показано аналитично усилване на vastus medialis и vastus lateralis, както и електростимулация с
параметри за здрав нервно-мускулен апарат [10].
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Използването на помощно средство е показано до отзвучаване на механичната болка и
възстановяване силата на m. quadriceps femoris. Първичната и вторична профилактика включват
регулиране на телесното тегло, превенция на колянните увреди, както и поддържане силата на
стабилизиращата колянната става мускулатура.
Според И. Колева, 2007 освен електростимулацията, от електролечението може също да се
приложат ултразвукова терапия с обезболяващи гелове, нискочестотно импулсно магнитно поле,
интерферентен ток, парафин, кал, луга и др [7].
Използването на апарати за пасивно раздвижване (артромоти) могат да се прилагат за всички
стави. Според Н. Попов, 2010 артромотите позволяват продължително пасивно раздвижване, като
цикълът на упражняване е едно пълно движение за 45 сек. до 2 мин., продължителност 3 пъти
дневно по 1 час до 24 часа без прекъсване [9].
Лечебен масаж
Масажът намира широко приложение при заболявания на ставите.
При изпълнението на масажа, според Каснакова, 2015, „рехабилитаторът трябва да се
ръководи от палпаторния си усет за мускулния тонус и да преценява какви масажни техники да
използва“. Под действие на масажа настъпват следните отчетливи промени в ставите:
1. Подобряване на кръвообръщението и трофиката;
2. Подобряване на еластичността на ставната капсула и на лигаментите;
3. Подобряване на подвижността на ставите;
4. Околоставният оток намалява и има добър обезболяващ ефект.
Масажът влияе благоприятно върху свойствата на мускула, върху мускулната функция и
рефлекторните патологични изменения в него.
1. Под действието на масажа мускулите стават по-еластични и по-разтегливи;
2. Повишава се тяхната възбудимост и съкратимост;
3. Масажът може да релаксира повишения мускулен тонус;
4. Масажът действа върху трофиката на мускула.
5. Масажът може да намали мускулната умора [5].
Масажът започва с обработване на лумбо-сакралната област, рефлекторен и сегментарен
масаж на паравертебралната мускулатура. След това правим масаж на бедрото, коляното и
подбедрицата. Ставната цепка се обработва като се навлиза с медиалния ръб на палеца, с
кръгообразно разтриване. Много важно е да се поддържа добрата подвижност на пателата, чрез
разиграването и при екстензирано коляно (латеро-латерално и кранио-каудално). На m. quadriceps
femoris правим надлъжно омачкване с обременяване и на цялото бедро валяне. За ишиокруралната
мускулатура се прави релаксиращ масаж, като от вибрационните похвати използваме полюляване,
лабилна вибрация и за целия крайник разтърсване. Според Т. Краев, 2007 целта на масажа зависи от
периода на лечението[8].
При тази патология добре действа периосталният масаж. П. Каснакова, 2017 посочва, че
„периосталният масаж се прилага не само за симптоматично лечение, но той е и радикален метод на
третиране на болкови синдроми, които са причинени от различни болести на опорно-двигателния
апарат. При ставите се обработват горния и долния ръб на ставната цепка“ [6]. Търсят се болезнени
точки по кондилите на колянната ства, обработваме ги като прилагаме 5 секунди натиск, след това 5
секунди почивка. Ако болката е много силна правим периостален блок (обработваме места около
болезнените точки по същата схема). Времетраенето на масажа е 10-15 минути в зависимост от
обема на мускулатурата. Курса на лечение е 15 процедури.
Масажът има поддържащо действие и той се съчетава с активни методи от кинезитерапията.
След масажа може да се приложи постизометрична релаксация за скъсените мускули. В първи
стадий на заболяването може да приложим мобилизационни техники за раздалечаване на ставните
повърхности, за да облекчим болката.
Кинезитерапия
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Цел на кинезитерапията – основаната цел е запазването и възможно максималното
подобряване на функцията на засегнатите стави. В началния стадий се прилагат средства за
усилване на общия и местния кръво- и лимфоток, за намаляване на болковия синдром, за
възстановяване на мускулния баланс, за запазване нормалния обем на движение, за намаляване на
телесната маса и поддържане на двигателни навици[4].
Задължително кинезитерапевтичната програма трябва да се съчетае с отстраняване на
всички моменти, които водят до статично обременяване, като продължително стоене прав, носене
на тежести, бягане, скачане и пътуване прав в друсащи превозна средства. Процедурите се
провеждат от отбременено положение – лег, тилен лег, страничен лег и седеж. От специалните
методики се използва ПЛФК, тракции и ПИР, също така и добре се отразява масажа – мануален,
хидро, механотерапия, дозирано ходене, полуподвижни игри, подходящи са велоергометрията и
плуването. Упражнения за засегнатите стави се правят във физиологичните оси на движение във
възможния обем, като се предизвиква умерена болка.
Упражненията се извършват системно, редовно и упорито. Без насилие да се дават по
няколко пъти на ден (може да се стигне до 5-6 пъти). Също така целим увеличаване на обема на
движение. Скъсяват се ишиокруралните мускули, m. rectus femoris и m. triceps surae. Ако
лимитиращият фактор е скъсяване на неконтрактирали структури се прилага пасивен стречинг, като
се развива силата и издръжливостта на мускулите стабилизатори.
Работим още за засилване на стабилизаторите на глезенна става и тазобедрена става. За
увеличаване на издръжливостта се увеличава броя на повторенията, преди да се премине към
преодоляване на по-голямо съпротивление и възстановяване на компенсаторната функция. При
наличие на гонартроза пациента трябва да е инструктиран правилно как да редува натоварване и
покой. В случаите, при които е налице деструкция на ставния хрущял лечението може да е тотално
ендопротезиране на коляното.
Според Л. Крайджикова, 2011 кинезитерапевтичната програма е съобразена с най-честите
клиникофункционални проблеми при тези болни и цели преодоляване на мускулния дисбаланс и
възстановяване на нервно-мускулния контрол върху колянната става. Тя включва:
• позиционна терапия за постигане и поддържане на пълна екстензия в коляното (особено
при наличие на предоперативна флексионна контактура);
• миофасциални техники за редуциране на мекотъканната болка, отока и повишения
мускулен тонус;
• мускулно-енергийни техники за релаксиране на m. rectus femoris (реципрочна инхибиция
чрез изотонична контракция на антагонистите му), за стимулиране на флексията и преодоляване на
екстензорния дефицит в колянната става;
• аналитична тренировка за увеличаване на активната флексия и екстензия в колянна става
в рамките на комфорта, при нужда с помощ;
• елементи от проприоцептивното нервно-мускулно улесняване (ритмична стабилизация в
затворена кинетична верига) [15].
При гонартроза се акцентира върху аеробни упражнения, слабо натоварващи ставата,
упражнения с тежести, както и такива без тежести, при които се наблюдава по-добро запазване на
дълбоката сетивност. В домашни условия се препоръчва практикуване на кинезитерапевтични
програми, които значително облекчават симптоматиката при артрозата [12].
Заключение
Разработването и внедряването в практиката на цялостна и модерна кинезитерапевтична
програма и алгоритъм на нейното приложение при пациенти с артроза на колянна става води до
ефективно функционално възстановяване. Включените в комплексите по лечебна гимнастика
съвременни кинезитерапевтични средства - ставна мобилизация, мускулен стечинг,
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постизометрична релаксация и други [3]., насочени към преодоляването на двигателния дефицит в
колянна става, допринасят за пълноценното възстановяване на пациентите.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА МИКРОНИДЛИГ ПРИ ПОВЛИЯВАНЕТО НА СТРИИ В ПРАКТИКАТА
НА МЕДИЦИНСКИЯ КОЗМЕТИК
Т. Пресолска, М. Костадинова, В. Банкова, Б. Асанова, Р. Лазарова
Медицински колеж “Йорданка Филаретова”, специалност “Медицинска козметика”
TREATMENT OF STRIAE DISTENSAE USING MICRONEEDLING THERAPY
IN THE PRACTICE OF THE MEDICAL BEAUTICIAN
T. Presolska, M. Kostadinova, V. Bankova, B. Asanova, R. Lazarova
Medical College "Yordanka Filaretova" specialty "Medical aesthetic care"
Резюме: Стриите са дермални цикатрикси, които се характеризират с атрофия на епидермиса.
Въпреки, че са предлагани различни терапевтични модели, към момента липсва стандартизиран
терапевтичен протокол. Настоящият доклад разглежда етиопатогенезата и клиничната картина на
стрии и прави анализ по литературни данни на ефективността и безопасността на микронидлинга
при това кожно състояние.
Summary: Striae distensae are dermal scars characterized by flattening and atrophy of the epidermis.
Although many treatment modalities have been attempted with variable results, there is no criterion
standard treatment modality for striae distensae. We present a clinical review of the current literature
concerning striae distensae and their prevention and treatment as well the efficacy and safety of
microneedle therapy in this skin condition.
Ключови думи: стрии, лечение, ефикасност, безопасност, микронидлинг, кожа, медицински
козметик
Keywords: striae distensae, treatment properties, spa resorts, efficacy, safety, microneedle therapy, skin,
medical beautician
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Исторически данни
Striae cutis discensae (SCD) са проблем с възрастта на човечеството. Още от древни времена
бременните жени са използвали различни средства за предотвратяване на развитието на стрии,
например във времената на гръцката и римската империя жените са използвали зехтин, а етиопците
и сомалийците - масло от тамян.
Етиопатогенеза и клинични особености
SCD се развиват при промяна в кожната структура, дължаща се на преразтягане на колагеновите и
еластинови влакна или промяната в тяхната структура, което води до разкъсване в отделни
участъци [11]. При образуването им няма нарушаване на цялостта на епидермиса.
Факторите, на които се дължи разитието на стрии не са напълно изяснени, но повечето автори
приемат, че ексцесивното разтягне на дермата води до дегранулация на мастоцитите и последващо
увреждане на колагеновите и еластичните влакна [10].
Преразтягане на дермата се наблюдава основно при бързо нарастване на тялото на височина в
пубертетна възраст, при рязко увеличаване на телесната маса и по време на бременност. SCD
засягат 70% от подрастващите момичета и 40% от момчетата, с висока честота се наблюдават при
бременни жени и при бодибилдинг. Като медицински проблем SCD се развиват при продължителна
употреба на орални или локални кортикостероиди и при болестта на Къшинг.
Първият стадий във формирането на стрии започва под влияние на интензивно разтягане на кожата.
Колагенните и еластични влакна се преразтягат и започват да се накъсват. Болка липсва, но дермата
е подложена на сериозна увреда. В следващата фаза организмът се опитва да поправи нанесената
вреда, като се стимулира функцията на фибробластите, но възстановяването е непълно и в този
стадий стриите стават видими и имат морфология на червени стрии. В крайната фаза, тъй като
нормалната структура на дермата не може да се възстанови, получения дефект се запълва с ръбцова
тъкан и се формира атрофичен белег [3].
Клинично стриите се представят като атрофични лезии, разположени в успоредни една на друга
линии. В началото те са моравочервени и леко надигнати над кожната повърхност. В този стадии
стриите са известни като stria rubra. Постепенно оцветяването избледнява до лъскаво перлено бяло
или до телесен цвят и лезията хлътва под нивото на кожата. Тази форма се нарича stria alba. Стриите
имат характерно успоредно подреждане по хода на линиите на цепливост на кожата, познати като
линии на Лангер.
Типичната локализация на стрии при подрастващите е: лумбо-сакрална област и хълбоци у
момчетата, латерални части на бедрата, глутеуси, колена и млечни жлези у момичетата.
При бременните стриите се развиват след 24 гестационна седмица и се разполагат типично по
долната част на корема, хълбоците, задколенните гънки и млечните жлези.
Същата локализация имат и стриите при наднормено тегло.
Една съвременна локализация на стриите е по гърдите след оперативни интервенции за уголемяване
на бюста.
Възможности за повлияване на SCD
SCD, особено във формата stria alba са изключително труден за повлияване проблем. В публикация
от последните години, Al-Himadani и сътр. осъществяват анализ на предлаганите нехирургични и
хирургични методи на лечение и извеждат заключението, че към момента липсват рандомизирани,
контролирани проучвания върху ефективността на предлаганите терапевтични модели при SCD [1].
Локалното приложение на tretinoin [7], технологиите с лазер или радиочестота [6], дълбокия
химичен пилинг могат да подобрят състоянието, но тези методи се прилагат от само от дерматолог.
Един от обещаващите способи за подобряване на състоянието на кожата в практиката на
медицинския козметик е приложението на микронидлинг.
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Ефективност на микронидлинг технологията при SCD
Микронидлинг (microneedling, collagen induction therapy) e минимално инвазивен метод, при който
се използват много тънки, стоманени иглички (0.2 mm-2.0 mm). Чрез тях се постига формиране на
микроканали в епидермиса и дермата, което стимулира свообождаването на растежни фактори и
последваща неоваскуларизация и неоколагеногенеза [8].
Историята на колаген индуциращата терапия се корени в азиатското изкуството на акупунктурата,
която от векове е използвана за общо укрепване на тялото, възстановяване на енергийния баланс и
подмладяване на организма. Много народи са използвали със същата цел различни игли, бодлива
четка и други инструменти.
Технологията за осъществяване на колаген индуцираща терапия е официално призната през 1997
година. Впоследствие тази технология се налага като един от най-целесъобразните начини за
корекция на цикатрикси и повлияване на процесите на стареене на кожата [2].
Микронидлингът се базира на четири основни взаимосвързани елемента.
 микропробождане с иглички;
 приложение на специални разтвори (мезоразтвори);
 стриктно спазване на протокола за работа;
 възстановяваща грижа за кожата след процедурата.
Козметичният микронидлинг използва игли с дължина 0,2 и 0,3 mm, които нанасят микротравма
на епидермиса. Това води до стимулиране на деленето на базалните кератиноцити и обновяване на
епидермиса. Има и известен ефект на стимулиране на фибробластите, което е опосредствано чрез
отделяни от кератиноцитите растежни фактори.
Медицинският микронидлинг използва игли с дължина 0,5–2,0 мм, които формират
микроканалчета до нивото на долна дерма. Това води до отключване на процес на ремоделиране на
дермалния матрикс чрез повишена синтеза на колаген, еластин и глюкозоаминогликани.
Първата фаза на възстановителния процес след травма е възпалението. Възпалителната реакция,
представлява комплексна защитна реакция на организма. Фагоцитозата и имунният отговор
започват от 2 – 4 часа след нараняването. Те са етап от възпалителната реакция. Характеризира се
със следните физиологични процеси:
1. Миграция на левкоцити (фагоцити);
2. Фагоцитоза – почистване на раната.
Втората фаза включва гранулационен процес. Началото й започва след четвъртия ден и се
характеризира със следните физиологични процеси.
1. Образуване на нови кръвоносни съдове.
2. Образуване на гранулационна тъкан, което води до запълване на раневия дефект с нея.
Третата фаза включва процес на неоколагеногенеза, като колаген 1 се замества от колаген 3 и
тъканта се уплътнява.
Повечето процедури за повлияване на клетъчния метаболизъм в кожата са свързани с агресивно
въздействие върху епидермиса с помощта на химични вещества (химичен пилинг), механично
триене (микродермабразио), светлинна енергия (лазерно лъчение и IPL). Те сериозно нарушават
бариерната функция на роговия слой и има риск от неестетична цикатризация.
Колаген индукционната терапия нарушава минимално бариерната функция на епидермиса и поради
това реепетализацията и ремоделирането на дермалния матрикс протичат в спокойна и естествена
среда, което определя уплътняване на тъканта без цикатризация.
Споменатите предимства на микронидлинга са научно даказани от редица изследователски
колективи. В изследванита на Fernandes и сътрудници от 2005 година се доказва, че микроканалите
се формират за минимално време, затварят се без риск от цикатризация, но позволяват проникване в
дълбочина на активно действащи субстанции [5].
Микроканалчетата се затварят за 18 часа след процедурата [4].
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Шест месеца след осъществяване на микронидлинг се наблюдава увеличено количество колагенни
и елестични влакна и уплътняване на структурата на епидермиса и дермата [5].
Друго важно предимство на микронидлинга е, че това е метод, чрез който се подобрява
трансепидермалното въвеждане на активни вещества до дълбоките слоеве на кожата – постига се
равномерно разпределение на агента, равномерна концентрация в таргетната зона, целево се
въздейства на клетката-мишена.
Чрез микронидлинг състоянието може да бъде подобрено значително и този метод се счита за една
от най-добрите стратегии за практиката на козметика. От изключителна важност е разговорът с
клиента и създаването у него на реалистични очаквания.
В статия на корейски авторски колектив, с метода микронидлинг са третирани 16 доброволци.
Провеждани са по три процедури на 4 седмични интервали.
Оценявано е клиничното състояние преди и след, както и нивото на удовлетвореност чрез
въпросник. При 7 клиентите (43.8%) е отчетено изразено подобрение, а при 9 от клиентите ефектът
е бил минимален. При 37.5% от клиентите е отчетено високо ниво на удовлетвореност от
процедурата. Не са отчетени странични ефекти, с изключение на лека болка и еритем [9].
Съвети за увеличаване на ефективност на микронидлинг технологията при SCD
Добре е кожата да бъде подготвена поне 2 месеца преди процедурата с локално приложение на
витамин А и витамин С:
 Vitamin A е есенциален – епителизация, колагеногенеза.
 Vitamin C - възстановяване на ДНК, есенциален за образуване на нормален колаген.
По-добър ефект се отчита при ранно започване на терапията, т.е. при свежи стрии.
Честотата на процедурите зависи от изразеността на проблема, давността на стриите и очакванията
на клиента.
Обичайно се правят 3 до 6 процедури с интервал между тях 2 до 6 седмици.
Колагеновото ремоделиране на кожата настъпва за около 90 дни, т.е. видим ефект може да бъде
очакван 2-3 месеца след последната процедура.
Заключение
Striae cutis distensae е кожен естетичен проблем с много висока честота. Наред с аблативните и
неаблативни медицински методи за повлияване на състоянието, може да бъдат прилагани и
козметични процедури. Една от технологиите, на която се възлагат очаквания за висока
ефективност и безопасност е микронидлингът. Необходими са допълнителни рандомизирани и
контролирани проучвания за верифициране на ефективността на тази сравнително нова за
практиката на медицинския козметик микроинвазивна процедура и
за разработване на
стандартизиран терапевтичен протокол.
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ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО ПРОФИЛАКТИКАТА И ПРЕВЕНЦИЯТА ПРИ ОСТЕОПОРОЗА
Десислава Димова
УНС „Рентгенов лаборант” ,
Медицински колеж, Медицински университет – Варна
„Тихият крадец”. Така е наречена остеопорозата. Симптоматиката често е неспецифична,
като най-честите проявени симптоми са болка в костите и мускулите по гърба, и тазовите кости. В
световен мащаб над 200 милиона души страдат от остеопороза. Световната здравна организация
(СЗО) официално обявява остеопорозата за болест, а не за нормално дегенеративно състояние на
организма. Остеопорозата е трето социално значимо заболяване в света след сърдечно-съдовите и
онкологичните заболявания. Представлява прогресивно заболяване на скелетната структура,
характеризиращо се с постепенно намаляване на костната плътност. След като е нарушена
микроструктурата им, костите стават по-крехки и податливи на фрактури, които са основния
клиничен аспект на заболяването. Има три основно срещани фрактури в следствие на остеопороза:
на тазобедрената става, прешлените и дисталния радиус. Според статистиката, към настоящия
момент по-голяма част от бедрените счупвания са в Европа и Северна Америка. У нас някои от
инцидентите дори имат фатален край - статистика на лекари-специалисти в Плевен от 2014 година,
сочи че годишно близо 10 000 души с фрактури в следствие на остеопороза, умират поради
придружаващи усложнения като обездвижване, развитие на пневмонии и т.н. Остеопорозата засяга
и двата пола, на възраст над 50 години, като по-често изложените на заболяването са
представителките на нежния пол – те са 4 пъти по-засегнати от мъжете, поради промените от
менопаузата.
Докладът има целта да даде информираност сред населението относно профилактиката
при остеопорозата.
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При анализа на анкетата се установи, че две трети от анкетираните са запознати с
профилактиката и превенцията на заболяването.
Ключови думи: остеопороза, превенция, информираност.
RESEARCH ON PREVENTION AND PREVENTION IN OSTEOPOROSIS
Desislava Dimova
Educational and Research Sector of X-ray assistant
Medical College, Medical University of Varna

"Silent thief." That’s how osteoporosis is called. It does not have any particular symptoms, but the
most common ones are pain in the bones, muscles in the back and the hips. Worldwide there are over 200
million people who suffer from osteoporosis. World Health Organization (WHO) officially declared
osteoporosis as a disease, not a normal aging process of the body. The osteoporosis is the third social
significant disease in the world after cardiovascular and oncological diseases. It is a progressive disease of
the skeleton, characterized by a gradual reduction of bone density. The microstructure of the bones is
changed and the bones become more fragile and prone to fractures, which is the main clinical aspect of the
disease. There are three common fractures due to osteoporosis – fractures at caput femuri, on the vertebrae
and the distal radius. According to statistics, the majority of hip fractures due to osteoporosis are in Europe
and North America. In Bulgaria, some incidents had even been fatal – according to statistics of medical
specialists in Pleven from 2014, nearly 10 000 people with fractures due to osteoporosis died because of
accompanying complications such as immobility, development of pneumonia, etc. The osteoporosis affects
both sexes aged over 50 years and more frequently exposed to the disease are females. They are four times
more affected than men because of the changes due to menopause.
The aim of the report is to get awareness among the population about prevention in osteoporosis.
When the result from the quest has been summed, it pointed that two-thirds of respondents are
familiar with the prophylaxis and prevention of osteoporosis.
Keywords: osteoporosis, prevention, awareness.

Въведение
Профилактиката на остеопорозата може да започне още в ранна възраст, когато се изгражда
основната скелетна маса, особено в пубертета и до 23-25-годишна възраст, когато се достига
максималната здравина на костите или както се нарича “пикова костна маса”. Затова целевата група
са младежи и подрастващи. Профилактиката включва правилно и разнообразно хранене, спортуване
и излагане на слънчева светлина. По този начин може да се помогне за предотвратяване и на много
сериозни здравословни проблеми, включително сърдечно-съдови заболявания, диабет, както и
остеопороза.
Към предотвратяването на остеопорозата спада оптималният хранителен режим и прием на
хранителни добавки и витамини. Диетата трябва да включва прием на протеини, зеленчуци,
плодове и калории, както и оптимални количества калций и витамин D, които са от съществено
значение за подпомагане на запазването на правилно формиране и плътност на костите. Млякото и
млечните продукти, рибата, като особено полезна е консервираната риба, в която костите са
смачкани. Плодовете и зеленчуците са богати на хранителни вещества, сред които калий, магнезий
и витамин К. Няколко епидемиологични проучвания са установили, че по-висок прием на плодове и
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зеленчуци, особено тези, които са богати на калий, е свързан с по-висока костна плътност и
пропорционално намаляващия риск от фрактури при по-възрастните хора.
Мляко, обогатено с витамин D, е основен хранителен източник на витамин D от храната.
Други добри източници на витамин D са мазните риби, като сьомга, херинга, шаран, бяла риба, риба
тон, скариди, яйца, гъби, черен дроб.
Ролята на протеините в диетата за здравето на хората е сложна. Някои поучвания сочат, че
високият протеинов прием увеличава уринната екскреция на калций, докато ниският прием на
протеини е свързан с по-бърза загуба на костна плътност и увеличава риска от фрактури при повъзрастните хора.
Ограничаването на приема на сол и кофеин е препоръчително, тъй като консумация им в
голямо количество сол и / или кофеин увеличава загубата на калций чрез уринната екскреция.
Особено препорачително е при жените в менопауза да ограничат солта и кафето.
Препоръчва се прием на калций за жени преди менопауза и мъже най-малко 1000 мг на ден това включва калция от храните и напитките плюс калциеви добавки. Жените след менопауза
трябва да консумират 1200 мг калций на ден. Не бива да се приемат повече от 2000 мг калций на
ден поради риска от нежелани реакции.
Основните хранителни източници на калций са мляко и други млечни продукти, зеленчуци,
като къдраво зеле и броколи, сушени плодове, соеви продукти и обогатени са зърнените храни.
Калциеви добавки могат да бъдат предложени за жени, които не могат да получат
достатъчно калций в диетата си.
Витамин D е важен, тъй като помага на тялото да абсорбира калция. Когато витамин D се
метаболизира в най-активната си форма, увеличава чревната абсорбция на калций и предотвратява
загубата на калций в урината. Без достатъчно витамин D усвояването на калций не е достатъчно
ефективно, за да задоволят нуждите на организма, дори когато приемът на калций е адекватен.
Витамин D се синтезира в кожата, когато е изложена на ултравиолетова радиация от
слънчева светлина, както и може да се получи от храната.
Повечето хора получават витамин D от слънцето, като има препоръки за количеството на
безопасно излагане на слънце за достатъчно производство на витамин D в зависимост от типа кожа,
географското разположение и сезона.
Редовната физическа активност може да намали риска от фрактури чрез подобряване на
костната маса при жени преди менопауза и помага за поддържане на костната плътност при жени
след менопаузата.
Ограничаването на вредните навици също е плюс в превенцията на различни зааболявания –
алкохол, тютюнопушене, медикаменти, травматични падания.
Допълнителни фактори са ниското телесно тегло, което се свързва и с ниска костна и
мускулна маса, начин на живот - заседнал живот, прекомерна употреба на кофеин и алкохол,
тютюнопушене, недостатъчност на калций и витамин D в храната, фамилно предразположение към
остеопороза, някои медикаменти.
Препоръчително е провеждането на периодични клиничния прегледи чрез методи като
рентгенография на кости, костна денситометрия , кръвни тестове за нивата на калция, фосфора и
калия, консулт с ендокринолог.
Методи и материали
Метод на изследването: Социологически – пряка индивидуална анкета.
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Анкетното проучване се проведе в периода март 2017г. на територията на Медицински
колеж, град Варна. Анкетата включва 10 затворени въпроса, насочени към проучване на
информираността относно състоянието „остеопороза”, неговата диагностика, профилактика и
влиянието му върху общото здраве на хората. В изследването бяха включени 60 души на възраст от
20 до 55 годишна възраст.
Резултати и обсъждане
При анализа на резултатите от анкетното проучване установихме, че по-голямата част от
анкетираните - 59 от тях са отговорили положително на въпроса: „Знаете ли какво е остеопороза?”.
Само един човек е заявил, че не е запознат (Таблица 1).
Таблица 1. Информираност относно състоянието остеопорозата.
Отговори на въпроса
Запознат/а съм със
състоянието „остеопороза”
Не съм запознат/а със
състоянието „остеопороза”
Общо

Брой
59
1
60

На следващият въпрос: „Запознати ли сте, какви мерки са необходими за профилактика на
остеопороза?” По-големият дял от анкетираните признават, че не са запознати с профилактичните
мерки за остеопороза. Останалите отговарят, че са запознати (Таблица 2).
Таблица 2. Отговори на въпроса: „Запознати ли сте, какви мерки са необходими за профилактика на
остеопорозата?”
Отговори на въпроса
Да, запознат/а съм
Не, не съм запознат/а
Общо

Брой
29
21
50

Най-голям дял от анкетираните са ходили на профилактичен преглед за остеопороза.
Останалите 24 души не са ходили на профилактика. В допълнение на какъв вид изследване са
ходили, анкетираните посочват че след консулт с ендокринолог или рентгенолог са посетили DEXA
остеометрия или ултразвукова(Таблица 3).
Таблица 3. Ходили ли сте на профилактичен преглед за остеопороза?
Отговори на въпроса
Ултразвукова остеометрия
Рентгенова денситометрия
(DEXA)
Не прегледани
Общо

Брой
12
24
24
60
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Сред анкетираните 21 души са диагностицирани с остеопороза или остеопения, сред които
има и млади хора констатирани с ювенилна остеопороза. (Таблица 4).
Таблица 4. Диагностицирани ли сте с остеопороза/остеопения?
Отговори на въпроса
Да
Не
Общо

Брой
21
39
60

Анкетираните между 20 и 30 годишна възраст отговарят на въпроса „Колко често
спортувате?” с „Редовно”. (Таблица 5).
Таблица 5. Колко често спортувате?
Отговор на въпрос
Редовно
Често
Рядко
Не достатъчно често
Не спортувам
Общо

Брой
19
10
2
4
10
60

Заключение
Данните от анкетата сочат, че голяма част от анкетираните са ходили на профилактични
прегледи за остеопороза, но не са напълно запознати с начините за превенция.
Уместно е да се повиши информираността сред населението относно методи за избягване на
заболяването.
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ПРОФИЛАКТИКАТА И ПРЕВЕНЦИЯТА ПРИ КАРЦИНОМ НА ПРОСТАТНАТА ЖЛЕЗА
Десислава Димова
УНС „Рентгенов лаборант” ,
Медицински колеж, Медицински университет – Варна

Ракът на простатата е един от основните медицински проблеми на мъжката популация.
Наблюдава се тенденция на нарастване на заболяването. Само в Европа всяка година се
диагностицират 2,6 милиона нови случая. 2/3 от диагностицираните са в напреднал стадии. Това е
вторият карцином, след белодробния, който е причина за смъртта при мъжете. Възрастовия пик е
след 65 години.
Ракът на простатата е малигнена туморна формация, която се развива в простатната жлеза в
мъжката полова система. Простатната жлеза е изградена от няколко типа клетки, но почти винаги се
касае за карцином, водещ началото си от жлезистите клетки на простатата, аденокарцином. В 95 %
от случаите се среща аденокарцином с различна степен на диференциация.
Могат да се срещнат и други типове рак, като саркоми и преходни карциноми, но те се срещат
много рядко. Ракът на простатата се счита за малигнен тумор, тъй като е маса от клетки, която може
да инвазира други части на тялото, тоест метастазира. Най-честите метастази са в костите,
лимфните възли, ректума, пикочния мехур.
Не съществуват специфични симптоми за заболяването. Съмнението за карцином се поражда
само ако при мъжа се изследва простатният специфичен антиген. По-често се среща наличие на
хемоспермия, болки в края на уринирането, кръв в урината. Намирането на възел в простатата,
загуба на тегло и болки по костите означават авансирал процес.
Докладът има целта да е да се получи информираност сред населението относно
профилактиката при рак на простата.
При анализа на анкетата се установи, че една-трета от анкетираните са запознати с
профилактиката и превенцията на заболяването.
Ключови думи: рак на простатата, информираност.
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The prostate cancer is one of the major health problems among the male population nowadays.
There is a tendency of increase of the disease. In Europe each year are diagnosed 2.6 million new cases.
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2/3 are diagnosed at an advanced stage. The prostate cancer is the second cell carcinoma, after lung
carcinoma, which is the cause of death among men. The reak age is 65 years.
The prostate cancer is a malignant tumor that begins in the prostate gland in the male reproductive
system. The prostate gland is made of several types of cells, but in almost every cases of cancer, it begins
from the glandular cells of the prostate. The medical term for this cancer is adenocarcinoma. In 95% of
cases occur adenocarcinoma with different degrees of differentiation.
There are other types of prostate cancer, such as sarcomas and carcinomas transient, but they are
very rare.The prostate cancer is considered as a malignant tumor because it’s a mass of cells which are
capable to invade other parts of the body. This invasion of other organs is called metastasis. The most often
metastasis due to prostate cancer are in the bones, lymph nodes, rectum, bladder and lower ureters after
topical progression.
There are no specific symptoms of the cancer. The suspections of carcinoma arises only if the man
is had been examined for prostate specific antigen. However, more often occurs hemospermiya, pain at the
end of urination, blood in the urine. Finding a node in the prostate, weight loss, and bone pain means that
there is advanced process.
The aim of the report is to get awareness among the population about prevention in prostate cancer.
When the result from the quest has been summed, it was found that one-thirds of respondents are
familiar with the prophylaxis and prevention of the disease.
Keywords: prostate cancer, prevention, awareness.

Въведение
Простатната жлеза се намира между симфизата и предната стена на правото черво. Свързана
е с шийката на пикочния мехур и семенните мехурчета. Локалното разпространение е през
капсулата на жлезата към семенните мехурчета. В 95 % от случаите се среща аденокарцином с
различна степен на диференциация (G1-4) - Квалификация по Gleason – отчита диференциацията и
растежа на тумора. Gleason 1,2 – диференциран карцином, Gleason 3 – умеренодиференциран,
Gleason 4, 5 – слабо диференциран карцином. Лимфното метастазиране на рака на простата е
свързано с големината на тумора и диференциацията му. Например големи недиференцирани
тумори имат голям метастатичен потенциал. Като първото ниво на ангажиране на лимфни възли е
малкия таз и второ ниво, които се приемат за извънрегионални лимфни възли. Простатния
карцином метастазира по кръвен път най-честно в костите.
Цел и задача на профилактиката е предпазването от развитие на простатен рак.
Възможностите за постигане на тази цел включват отстраняване и избягване на рисковите фактори
и използването на средства, предпазващи от възникване на заболяване. Сред рисковите фактори са
възрастта, фамилната обремененост, расовата предиспозиция, хормоните, диетата и стилът на
живот, хранителните фактори.
Част от тези рискови фактори могат да се отстранят, но други, като фамилна обремененост и
възраст, не могат. Премахването на рисковите намалява заболяемостта.
Сред рисковите фактори важно значение има храненето. В тази насока съществуват
възможности за превенция и постигане на добри резултати - редуциране приема на животински
мазнини, употреба на по-голямо количество плодове и зеленчуци, двигателна активност,
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нормализиране на телесното тегло, умерено излагане на пряка слънчева светлина и отстраняване на
стресовите фактори.
Намаляването на животинските мазнини в храната води до намалено нивото на
андрогените в кръвта и това снижава риска от заболяемост. От друга страна ограниченията в
мазнините намалява нивото на холестерола и има също превантивен ефект при най-често срещаните
сърдечно-съдови заболявания.
Счита се, че основна роля в раковата превенция при консумацията на плодове и зеленчуци
играе богатото съдържание в тях на витамини и минерали и други полезни хранителни субстанции.
Те са мощни антиоксиданти, които неутрализират токсичните субстанции в организма, отговорни за
генните мутации в клетката.

Методи и материали
Метод на изследването: Социологически – косвена индивидуална анкета
Анкетното проучване се проведе през април 2017г. на територията на Дом за стари хора, град
Нови пазар. Анкетата включва 10 затворени въпроса, насочени към проучване на информираността
относно карцинома на простатата, неговата диагностика, профилактика и влиянието му върху
общото здраве на хората от третата възраст. В изследването бяха включени 28 възрастни мъже на
възраст от 60 до 90 години.

Резултати и обсъждане
Анкетното проучване сочи, че на въпроса: „Запознати ли сте, какви мерки са необходими за
профилактика на рака на простата?” По-голям дял от анкетираните признават, че не са запознати
(Таблица 1).

Таблица 1. Отговори на въпроса: „Запознати ли сте, какви мерки са необходими за профилактика на
рака на простата?”

Отговори на въпроса
Да, запознат съм
Не, не съм запознат
Общо

Брой
9
19
28

Анкетираните отговарят смесено на: „Запознати ли сте с фамилна обремененост от
заболяването в рода Ви?” (Таблица 2).

Таблица 2. Отговори на въпроса: „Запознати ли сте с фамилна обремененост от заболяването в рода
Ви?”
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Отговори на въпроса
Да
Не
Не съм запознат
Общо

Брой
7
11
10
28

По-голямата част от анкетираните - 25 от тях, са отговорили положително на въпроса:
„Подлагали ли сте се на изследвания на простата?”. Само трима са заявили, че не са (Таблица 3).

Таблица 3. „Подлагали ли сте се на изследвания на простата?”

Отговори на въпроса
Да
Не
Общо

Брой
25
3
28

Двадесет и четирима от анкетираните отговарят отрицателно на въпроса дали са
диагностицирани с рак на простата. (Таблица 4).

Таблица 4. „Диагностицирани ли сте?”

Отговори на въпроса
Да
Не
Общо

Брой
4
24
28

На въпроса „Водите ли специална свободна от животински мазнини диета?” голяма част от
анкетираните отговарят с „Не”. (Таблица 5).

Таблица 5. Повеждате ли диета?

Отговори на въпроса
Да
Не
Общо

Брой
13
15
28

Анкетираните отговарят на въпроса „Колко често спортувате?” с „Редовно”. Това твърдят
голяма част от респондиралите. Отговорилите с „Не правя подобни упражнения” посочват
здравословни причини, поради, които не могат да ги изпълнят. (Таблица 6)
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Таблица 6. Колко често провеждате гимнастични упражнения?

Отговор на въпрос
Редовно
Често
Не правя подобни
упражнения
Общо

Брой
18
5
5
28

Заключение
Данните от анкетата сочат, че голяма част от анкетираните са ходили на профилактични
прегледи, но не са запознати с други начини за превенция.
Уместно е да се повиши информираността сред населението относно видовете профилактични
прегледи, да се наблегне на тяхната значимост и да се посочат алтернативните методи за избягване
на карцином на простатата.
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ВЪЗМОЖНОСТИ НА ФИЗИКАЛНАТА ТЕРАПИЯ ПРИ КОНСЕРВАТИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ
НА ГОНАРТРОЗА
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Красимира Йорданова-Несторова,
УНС „Рехабилитатор”
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През последните десетилетия се наблюдава увеличаване на относителния дял на възрастното
население над 65 години в България. Характерно за възрастните хора е полиморбидност и
хронифициране на заболяванията.
Артрозната болест е хронично дегенеративно заболяване, срещащо се при пациенти в
напреднала възраст. Ако не се проведе своевременно лечение, заболяването води до инвалидност и
влошаване качеството на живот.
Целта на настоящата статия е да се проучи въздействието на физикалната терапия при
консервативното лечение на гонартроза.
Лечението на артрозната болест е комплексно. Един от основните методи е физикалната
терапия. Физикалните фактори въздействат положително върху основните симптоми на
заболяването-болка, оток, ограничен обем на движение и намалена мускулна сила. Подобрява се
психоемоционалния тонус и качеството на живот
Ключови думи: физикална терапия, гонартроза, възрастни хора.
OPPORTUNITIES FOR PHYSICAL THERAPY IN CONSERVATIVE TREATMENT ON
GONARTROSIS
Birshen Mehmedova, Sirma Dicheva, Anita Atanasova,
Krasimira Yordanova-Nestorova
Educational and Research Sector of Rehabilitation Therapist
Medical College, Medical University of Varna
Methodical head: Asst. Elena Kraycheva,
Educational and Research Sector of Rehabilitation Therapist
Medical College, Medical University of Varna
Over the past few decades is observed an increase on elders over 65 years in Bulgaria. What’s typical
for them is polimorbidity and chronification on illnesses.
Artrosis is chronic degenerative disease that is most common in elderly people. If it doesn’t get
timely treatment the disease can lead to disabilities and worsening the way of life.
The aim of our article is to study the impact of physical therapy in conservative treatment on
gonartrosis.
The treatment for artrosis sicknesses is complex. One of the primary methods is physical therapy.
The physical factors impact positively on the basic symptoms of the disease – pain, swelling, decreased
movements, and decreased muscle power. The psycho – emotional tone and the quality of life is improved.
Key words: physical therapy, gonartrosis, elderly people.
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ВЪВЕДЕНИЕ.
Социалните и демографски проучвания показват, че през последните години светът
застарява с изключително бързи темпове. България е 5-та по застаряост на населението - 24% са над
60 годишна възраст. Всеки пети българин е на 65 и повече години, а хората в трудоспособна възраст
намаляват с много бързо темпо от общия спад. Делът на населението в тази група нараства с 0,4%
на годишна база.[3]
Изследването на възрастовата характеристика на пациентите показва, че от общия брой на
боледуващите, най-значително нараства броя на болните над средната възраст. Възрастните и
старите хора страдат предимно от хронични заболявания. С напредване на възрастта се наблюдава
прогресивно нарастване на патологията, най-често представена от заболяванията на сърдечносъдовата, дихателната, мускулно-скелетната, храносмилателната, отделителната и други системи.
Най-характерна за здравната характеристика обаче е високата поразеност от комплексна патология
предимно от дегенеративен тип, което налага разнообразие от здравни услуги и социално
подпомагане, за да се подобри качеството им на живот. [4, 10]
Мускулно-скелетните смущения при възрастните и стари хора са свързани преди всичко с
прогресиращо развитие на дегенеративни заболявания на ставите. Ставите на възрастните хора са
изложени на вредното действие на редица фактори и са много по-склонни към деструктивни
изменения. Особено неблагоприятно е тяхното обездвижване при патологичен процес, вследствие
на което се стига до бързо развитие на контрактури, водещи до ограничаване на подвижността в
ставите и бързо развитие на атрофични изменения. Тези функционални нарушения са причина за
загуба на работоспособност и инвалидизиране на възрастните хора. [7]
Сред най-често срещаните дегенеративни ставни заболявания при възрастните и стари хора е
артрозната болест. При артрозата настъпва изтриване на хрущялната тъкан, вследствие на което
ставата губи гладкост и еластичност. Най-бързо се износват ставите, който най-много се натоварват.
Най-уязвими са: колянната става - гонартроза, тазабедрената става - коксартроза, раменната става омартроза, ставите на гръбначния стълб - спондилоартроза. [11]
В зависимост от етиологията артрозите се делят на две големи подгрупи. Първични артрози,
при които липсва определена етиология, възникват под влияние на наследствено-генетични и
възрастови фактори. Придружават се с хеберденови възли и обикновено протичат като полиартроза.
Вторичните артрози най-често възникват под влияние на определени етиологични фактори: травми,
микротравми, след възпаление, при обменни нарушения.
Според съвременната биомеханика истинската гонартроза се получава, когато се стигне до
механично несъответствие между натоварването на ставата и способността на хиалинния хрущял да
понесе това натоварване. Според това кога започва настъпването на изменения са познати:
деформиращата артроза - измененията изпреварват съответната възраст на пациента и възрастова
артроза - артрозните изменения съответстват на възрастта на пациента. Боледуват по-често жени,
предимно с наднормено тегло, оплакванията започват в средна възраст. Засягат се и двете стави,
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макар и в не еднаква степен. Заболяването протича в три стадия: остър, подостър и хроничен
стадий.
Гонартрозата е съпроводена от типични промени. На лице е загуба на седефения блясък на
хрущялната повърхност с развлакняване и на места размекване. Често са на лице свободно плуващи
в ставната течност хрущялни фрагменти, познати като „ставни мишки”, които водят до
допълнително травмиране на ставните хрущяли. Ставната капсула задебелява и склерозира.
Синовиалната капсула хипертрофира и се появява синовит. По ръбовете на ставата се образуват
остеофити, наричани още „шипове”. С напредване на заболяването се появява деформация на
долните крайници.
Клинична картина се изразява в засилване на оплакванията при напредваща гонартроза.
Появява се болка, оток на ставата, вътреставен излив - хидропс, ограничени движения в ставата..
Развива се хипотрофия на бедрената мускулатура. Понякога може да се появи т.нар. Бейкерова
киста в задколянната ямка, която най-често е свързана с увреда на задния рог на медиалния мениск.
Много често първите оплаквания от болки в колянната става са в областта на пателата.
Лечението на артрозната болест е комплексно - медикаментозно, консервативно и
оперативно. Един от основните методи на консервативното лечение е физикалната терапия. Цели на
физикалното лечение са намаляване на болковия синдром чрез повлияване на патогенетичните
фактори, които го пораждат, съхраняване на функционалната годност, трениране на походката и
обучение в ползване на помощни средства, превенция на прогресиращата ставна увреда, запазване
общата активност на болния. [5, 6]
ЦЕЛ:
Целта на настоящата статия е да се проучи въздействието на физикалната терапия при
консервативното лечение на гонартроза.
Физикалната терапия при гонартроза има богата програма и зависи от стадия на
заболяването.
В острия стадий са показани отбременяване или имобилизация на ставата. Акцентира се
върху изометричните упражнения за m. quadriceps femoris, поради силното инхибиране на
функцията му от ставния хидропс. С оглед потискане на реактивната синовиална възпалителна
реакция, за детонизиране на болезнено контрахираната мускулатура и намаляване на болката, са
показани:
- криотерапия под формата на апликации - 3-4 пъти дневно, по 10-15 мин върху ставата или
мускулите в защитна контактура;
- Йонофореза с лидокаин , поморийска луга, натриев салицилат;
- СЧТ в предимно инхибиращи параметри – СМТ с биполярен режим, РР I, III и IV,
- ИТ - постоянна честота 100 Hz или от 90 до 100Hz, 10-15мин;
- нискочестотни токове - TENS, диадинамични токове в предимно инхибиращи параметри с
честота около 100-150 Hz. [2,5]
В подострия стадий основните задачи, с оглед профилактика на фиброзната капсулна
ретракция, са релаксиране на скъсените мускули и възстановяване на двигателните обеми. За целта
се правят релаксиращи прийоми за скъсените и в болезнен спазъм мускули - релаксиращ масаж,
постизометрични релаксации. Упражнения за поддържане и възстановяване на двигателния обем активни упражнения при елиминирана гравитация, улеснителни техники на проприоцептивно
нервно-мускулно улеснение (ПНМУ) и подводна гимнастикапри температура на водата t 32-34º C.
За повлияване на остатъчната синовиална реакция са показани:
- УЗ - фонофореза с кортикостероиди и НСПВС;
- йонофореза с KJ и CaCl2 или новокаин;
- НИМП - 20-20Мт, 15-20мин. [12]
С оглед стимулиране локалната хемодинамика се прилагат:
- УВО в еритемни дози огнищно или проксимално на ставата;
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- средночестотни токове с параметри – СМТ (РР III, IV, честота 80-30Hz , биполярен режим);
- ИТ- ритмична честота 0-10Hz или постоянна честота 50Hz;
- нискочестотни токове - ДД или HV-токове в трофични параметри. [5,7]
В хроничния стадий основните задачи са профилактика и преолодяване на двигателните
ограничения и контрактури, усилване на хипотрофичната мускулатура, релаксиране и удължаване
на скъсените еластични структури. Показани са активни упражнения с помощ и суспенсионна
терапия за намаляване на мускулния тонус, активни упражнения срещу съпротивление и
пулитерапия за засилване на слабата мускулатура, масаж и ПИР за намаляване на болката,
упражнения за ходене и ДЕЖ за подобряване на самообслужването и професионалните дейности.[7]
При наличие на контрактури се назначават физикални средства. Определящо е значението на
по-високата локална температура за повишаване еластичността на структурите. При миогенни
контрактури са показани въздействия с екзогенна суха и влажна топлина - солукс, инфрачервена
светлина, парни и горещи компреси по Кени, хидротермотерапия, балнеотерапия, пелоидотерапия,
както и с ендогенна топлина - средство за избор са МВ или ДМВ, осигуряващи равномерно
нагряване на мускулната тъкан.
При фиброзни контрактури са показани фактори с фибринолитично въздействие:
- йонофореза с KJ, хилаза и др. ,
- фонофореза с кортикостероиди, аминозин и др.
С оглед релаксиране на фиброзната капсула-терапия с екзогенна и ендогенна топлина средство по избор е електрично поле с УВЧ - олиготермични дозировки, 8-15мин, УЗ с НСПВС,
НИМП.
По отношение на хипотрофичната мускулатура са показани нискочестотни токове с
дразнещи параметри - ДД, СМТ, ИТ. С оглед стимулиране локалното кръвооросяване и трофика,
релаксиране на капсулата и лигаментната фиброза, са показани: НИМП, ел. поле с УВЧ, ДМВ.[5, 9]
Балнео- и калолечение са показани с оглед трофичното, субституиращо, ралаксиращо,
еластичните структури, обезболяващо и противовъзпалително действие. В хроничния стадий са
показани сулфидни и радонови води, под формата на басейн или вана, с температура 36-37º градуса,
до 10-15 мин. Най-често препоръчван балнеокурорти за гонартроза са Павел баня, с. Баня –
Карловско, Велинград, Бургаски минерални бани, Костенец, Овча могила и др. [1, 5]
Калолечението е ефективен метод на лечение, познат и използван от дълбока древност до
наши дни. Терапевтичният ефект от това лечение се свежда до комплексното въздействие на всички
фактори на лечебната кал, между които основна роля играе термичният, химичният и механичният
фактор. Топлинното въздействие способства за разширяването на съдовете, ускоряването на
кръвообращението в тях, повишава температурата в подлежащите тъкани, ускорява обменните
процеси. Механичното въздействие на калта оказва влияние на дълбоките тъкани и усилва
разпространението на топлината. Прилага се апликационен метод - локално на засегнатата става
или кален панталон, с температура 38-42 градуса, обикновено се прави през ден, 20 - 30 мин., общо
15 - 20 бр. [8] Кал се добива и от Балчишка Тузла, Варненско езеро, Поморийско езеро, Атанасовско
езеро.
Терапия с луга се изпълнява с морска луга, която е естествен природен продукт,
остатъчен от соледобива. Представлява гъста, маслообразна, жълтеникава, възмътна течност.
Освен от морска вода лугата може да се получи при концентрация на йодобромни солени
минерални води (произхождащи от стари погребани морета). В нея има калций, натрий, магнезий,
хлор, бром, сулфати, хидрокарбонати, много микроелементи, органични вещества и др. При
лечение на гонартроза се използват компреси с луга – памучни парчета плат се изваряват в разтвор
на луга и вода 1:3 и се налагат под формата на съгревающ компрес върху засегнатия участък за 20
до 40 мин. Други методи на приложение са електрофореза – лугата се поставя на положителния и на
отрицателния електрод, големина на тока 6-16 милиампера, 10-20 мин. и криотерапия с луга –
памучни парчета плат се замразяват в камера и се налагат върху третирания участък за 3-10 мин или
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се прави масаж с блокче замразена луга. При болният човек, лугата оказва многостранно действие противовъзпалително, повишава регенерационните процеси, стимулира имунобиологичните
реакции на организма и др. [8, 13]
Съвременен метод на лечение е лазерната терапия. Новата лазерна терапия спестява
хирургичната намеса в голям процент от случаите. Тя комбинира видими лъчения и невидими
инфрачервени лъчи, които достигат до точно определена област на дълбоко разположени тъкани.
Лазерът въздейства върху ставната капсула и ставният хрущял. По този начин се стопират
дегенеративните изменения в ставата. Намалява възпалението и отока, а оттам и болката. След
направеният курс лечение с лазерна терапия пациентите могат да се движат много по свободно и
без болки. Не малка част от тях оставят бастуните и патериците. [11]
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Колянната става е една от т.н. големи, носещи стави. Износването й повлиява негативно върху
общото здраве и психиката, тъй като освен дискомфорта и болките причинява промяна и
ограничения в начина на живот. С правилно изготвената и точно изпълнена физиотерапевтична
програма, могат да се забавят дегенеративните промени.
Физикалните фактори въздействат положително върху основните симптоми на заболяването болка, оток, ограничен обем на движение и намалена мускулна сила. Подобрява се
психоемоционалния тонус на болния и качеството на живот
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ВЪВЕДЕНИЕ
Заболяванията на опорно-двигателния апарат, са сред най-често срещаните в напреднала и
старческа възраст. Те носят физическа болка, ограничена подвижност и възможност за
самообслужване, влошават качеството на живот и често водят до увреждане при пациенти в
напреднала възраст. [2]
Остеходрозата на шийния отдел на гръбначния стълб е заболяване предизвикващо
дегенеративни изменения в междупрешленните дискове, най-често на нивата С5, С6, С7, където
подвижността и натоварването в шийния отдел е най-голямо. Настъпващите в хрущялните дискове,
а и в самите прешлени изменения, могат да доведат до образуването на остеофити, сублуксации,
стестеняване на междупрешленното пространство. В резултат на това размерът на отворите, през
които преминават нервите се намалява и това създава условия за компресия на нервните коренчета.
В зависимост от нивото на притискане се наблюдават възбудни (парестезии, болка) и отпадни
промени (нарушения в сетивността, хипестезия, анестезия, слабост на съответните мускули).
Болката е остра и се разпространява от шията към раменната област, мишницата, предмишницата и
пръстите. С времето не добре лекуваната остеохондроза предизвиква изглаждане на
физиологичната шийна лордоза, движенията стават ограничени и болезнени, съпроводени са от
хрущене, образуват се дискови хернии. Често биват притискани и вертебралните артерии, нарушава
се кръвообращението към главата, настъпват главоболие и световъртеж. От шийна остеохондроза
страдат предимно хора, чиито професии са свързани с еднообразни и чести движения на главата
(такива са работещите пред компютър, шивачи, шофьори), а също и такива, които се занимават с
тежък физически труд, често се претоварват или спортуват неправилно. [6]
ИЗСЛЕДВАНЕ И ОПИСАНИЕ НА ПАЦИЕНТА.
Пол: Жена
Години: 73
Професия: счетоводител, пенсионер работещ почасово
Оплаквания: Болки в областта на шията и лопатките, ирадииращи по двете ръце. Болките са
придружени с изтръпване на ръцете, в по-голяма степен – дясната, болезнени и ограничени
движения в шията. Често главоболие.
Продължителност: Повече от 7 години.
Предишно лечение: Болкоуспокояващи, противовъзпалителни, покой.
Придружаващи заболявания: Хипертонично сърце без (застойна) сърдечна недостатъчност.
Изборът и провеждането на рехабилитационни програми при възрастни и стари хора
изисква специфични умения и знания за особеностите в изявата и лечение на заболяванията.
Необходима е оценка на функционалното състояние, наличие на инконтиненция, падания, очни
нарушения, нарушена двигателна способност и т.н.
Рехабилитацията трябва да е многопосочна. Оценяват се не само основните оплаквания, но и
всички фактори, които могат да оказват влияние върху процеса на рехабилитация. С рехабилитация
може да се постигне подобряване качеството на живот. [2]
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След снемането на анамнеза пристъпихме към изследване на функционалните възможности
на пациента. Използвахме метода „ъглометрия“, за да се определят ограниченията и възможностите
за движение в шийния отдел. Ъглометрията е пасивен метод за измерване на функционалния обем
на движение в ставите. Измерванията се извършват с помощта на специални ъгломери, върху които
са изобразени градуси от 0 до 180 или 360. Данните получени при измерването се записват по
методиката SFTR, при която всяка една от буквите показва равнината, в която се извършва
движението. S – сагитална равнина, измерват се екстензия и флексия.
F – фронтална равнина, измерват се абдукция и аддукция.
T –трансверзална равнина, измерват се хоризонлана абдукция и аддукция.
R – ротации, те биват вътрешна и външна. [1]
Скалата за болка на „Уонг-Бейкър“ представлява скала с изобразени шест лица, от спокойно
лице до други изобразяващи различна степен на болкови гримаси, като под всяко от тях има номера
(0,2,4,6,8,10) с указания и значението им.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ.
Първоначалните измервания на обема на движение в шийния отдел показаха:
Екстензия и флексия
S: 45 – 0 – 45
Латерални наклони
F: 30 – 0 – 30
Ротации
R: 45 – 0 – 45
При достигането на крайно възможния обем, пациентът съобщава за болка, която определя
като средно-силна, отговаряща на цифра 5, между 4 и 6 от скалата на „Уонг-Бейкър“.
След снемане на анамнезата и извършване на необходимите функционални изследвания,
изготвихме рехабилитационен комплекс, включващ:
- масаж;
- лечение с нискочестотно магнитно поле;
- електростимулация с НЧТ
- укрепващи упражнения за мускулатурата на шийния отдел на гръбначния стълб.
От така предложената рехабилитационна програма проведохме два курса на лечение, с пауза от 10
дни между тях.
Редовният и пълноценен лечебен масаж намалява усещането за болка, подобрява
кръвообращението и трофиката на тъканите, отстранява спазмите и отпуска мускулите, постепенно
премахва отока и възпаленията. [4]
При работата с пациента първо обработихме мускулатурата от долния ъгъл на лопатката до
рамото и задната част на врата. Двете страни на гърба и горните крайници обработихме по отделно
В сравнение с други методи на физиотерапията, магнитотерапията се понася добре,
безболезнено, има доста широк спектър от показания за тези, при които са противопоказани други
лечения, както и от пациенти в напреднала възраст. Прилага се чрез специализирана медицинска
апаратура, която генерира постоянно или нискочестотно променливо магнитно поле. Тя действа по
следният начин - всеки нервен импулс в човешкото тяло се пренася чрез слаб ток, който клетките
сами произвеждат. Когато организмът е болен, е възможно тези електрически токове да не текат
правилно. С мини-магнити се образува слабо, но постоянно магнитно поле, с което се третират
болните места. Чрез пулсациите на магнитното поле има възможност да се коригират тези
препятствия във вътрешността на клетките. Магнитното поле има противовъзпалителен,
болкоуспокояващ, трофичен и съдоразширяващ ефект. Намалява емоционалното напрежение,
подобрява кръвообращението и трофиката. Успешно се прилага в комплекс с импулсни токове с
ниска честота. [3]
Процедурите с прилагане на нискочестотно магнитно поле на пациентката се провеждаха с
продължителност 15 минути всяка. През първия курс на лечение магнитотерапията и
електротерапията прилагахме последователно една след друга в продължение на 10 дни. През
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втория етап ги прилагахме едновременно, като първо включвахме магнитното поле и след това
нискочестотния ток.
Електротерапията е алтернативен метод в медицината, при който се използват нискочестотни
импулсни токове за възстановяване на тъкани, мускулна стимулация, лечение на възпаления и
болки на опорно-двигателния апарат, периферна нервна система и много други. Главната идея на
тези интервенции, е че приложението на ниско напрежение и сила могат да увеличат естествените
способности на тялото да стимулира, насочва и контролира, лечебните и регенеративни процеси.
Много изследвания показват, че редовното извършване на електростимулация подпомага
адаптирането на мускулните клетки, кръвоносните съдове и нервите. Чрез поставянето на електроди
на различни места върху кожата се въздейства на конкретни мускулни влакна. Силата на тока може
да се контролира, с което се постига по-силно или по-леко съкращаване на мускулите.
Времетраенето на процедурата е различно и се определя спрямо физическото състояние на
пациента и степента на увреждане. Наред със съкращаването на мускула, се увеличава и притока на
кръв към областта на увредата, а това значително подпомага лечението и намалява болките в
мускулите.[5]
Електродите в затоплени и влажни възглавнички, поставяхме на пациентката в областта на
шията и двете длани. Първата процедура проведохме с продължителност 12 минути и всяка
следваща по 15 минути.
Последната процедура от изготвената рехабилитационна програма беше лечебна физкултура
(ЛФК). С нея имахме за цел да раздвижим и укрепим мускулатурата на шийния отдел на
гръбначния стълб и раменния пояс, с което да създадем естествен мускулен корсет, който да поеме
натоварването и да облекчи движенията на главата и напрежението в шията. [4]
След приключване на лечебния курс извършихме повторно измерване, което показа
значително подобрение в обема на движение:
Екстензия и флексия
S:60 – 0 – 60 при норма S: 70 – 0 – 60.
Латерални наклони
F: 43 – 0 – 43 при норма F: 45 – 0 – 45.
Ротации
R: 65 – 0 – 65 при норма R: 75 – 0 – 75.
Пациентката не съобщава за болки при покой или движение в шията. При палпация се усеща,
че сковаността в мускулите е намаляла, а тонусът е леко повишен. Изтръпването и болките в
горните крайници са изчезнали. Настроението и психо-емоционалното състояние са видимо
подобрени.
Пациентката добавя още, че по време на лечебния курс не е имала пристъпи на главоболие,
постоянното напрежение в шията и главата е изчезнало, а сънят се е подобрил. Освен това
постепенно и трайно е намалена приеманата доза лекарства за придружаващото заболяване.
ИЗВОДИ
1. Приложената терапия подобри значително състоянието на пациента.
2. Изготвената комплексна рехабилитационна програма е подходяща за прилагане при
остеохондроза на шийния отдел на гръбначния стълб.
3. Резултатите
дават основаниe за провеждане на рандомизирано проучване относно
намаляване стойностите на артериалното налягане след лечение на шийна остеохондроза с
прилагане на физиотерапия.
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ПРОУЧВАНЕ НАГЛАСИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ДОМ ЗА
СТАРИ ХОРА” ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ
Сирма Дичева, Анита Атанасова, Биршен Мехмедова,
Красимира Йорданова-Несторова
УНС „Рехабилитатор”
Медицински колеж, Медицински университет гр. Варна
Методичен ръководител: ас. Донка Николова
УНС „Рехабилитатор“,
Медицински колеж, Медицински университет – Варна
С нарастващия относителен дял на възрастните и старите хора и техните потребности от
здравни грижи възниква въпросът: как да ги запазим за по-дълго в относително добро здраве и да
понижим нуждата им от чужда помощ в ежедневието. Един от отговорите е с физическа активност,
която да отговаря по продължителност и натоварване на възрастта им.
Във връзка с това се проведе анкетно проучване в ДСХ гр. Нови пазар и ДСХ „Гергана” гр.
Варна. От получените резултати и последвалия анализ става ясно тяхното отношение към нуждата
от двигателна активност и начините за набавянето ѝ.
Цел: Да се проучи нагласата на потребителите на социалната услуга Дом за стари хора по
отношение на утринната хигиенна гимнастика и предпочитаното от тях хоби.
Ключови думи: възрастни хора, здравна грижа, физическа активност, утринна хигиенна
гимнастика, хоби.

RESEARCH OF THE ATTITUDE OF USERS OF THE SOCIAL SERVICE "NURSING HOME"
ABOUT PHYSICAL ACTIVITY
Sirma Dicheva, Anita Atanasova, Birshen Mehmedova,
Krasimira Yordanova-Nestorova
Educational and Research Sector of Rehabilitation Therapist
Medical College, Medical University of Varna
Methodical head: Asst. Donka Nikolova,
Educational and Research Sector of Rehabilitation Therapist
Medical College, Medical University of Varna
With the increment of the relative share of elderly and old people and their needs for healthcare, a
question arises: how to keep them for a longer time in a relatively good health and lower their need for
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assistance in everyday life. One of the answers is with physical activity, which corresponds in duration and
load to their age.
In this regard a survey took place in the Nursing home in Novi Pazar and the "Gergana" Nursing home
in Varna. From the results obtained and the following analysis the attitude towards the need for physical
activity and how to obtain it became clear.
Aim: To research the attitude of the users of the social service "nursing home" regarding the morning
hygienic gymnastics and their preferred hobby.
Key words: Elderly people, healthcare, physical activity, morning hygienic gymnastics, hobby.

ПРОУЧВАНЕ НАГЛАСИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ДОМ ЗА
СТАРИ ХОРА” ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ
Сирма Дичева, Анита Атанасова, Биршен Мехмедова,
Красимира Йорданова-Несторова,
УНС „Рехабилитатор”
Медицински колеж, Медицински университет гр. Варна
Методичен ръководител: ас. Донка Николова
УНС „Рехабилитатор“,
Медицински колеж, Медицински университет – Варна
ВЪВЕДЕНИЕ.
Социалните и демографските проучвания от последните десетилетия разкриват значителни
промени във възрастовата структура на населението в развитите страни. Съществено се увеличава
относителният дял на възрастните и старите хора. Тази тенденция е валидна и за нашата страна –
България е сред страните с най-голяма средна продължителност на живота – 72,7г. По данни на
НСИ на България за 2016г, делът на хората с възраст над 65г е 24,42% а на тези до 17г възраст е
14,96%. Делът на хората в нетрудоспособна възраст е нараснал с 4% за една година, а този на
лицата под трудоспособна възраст с едва 0,09%. Научните прогнози сочат задълбочаване на този
процес. [1]
Възрастовите промени в човешкия организъм започват в различни моменти и се развиват с
различна интензивност при отделните индивиди. „Остаряването” на населението в съвременното
общество поражда множество проблеми от различен характер, на първо място медико-социални. От
общия брой на боледуващите значително се увеличава относителния дял на възрастните и старите
хора. Досегашни проучвания показват, че структурата на заболеваемостта в напреднала и старческа
възраст се отличава значително от тази в млада възраст. Възрастните и старите хора страдат
предимно от хронични заболявания. Заболяванията на опордно-двигателния апарат (артрози) имат
важно значение поради непрекъснатото им увеличение след 60-годишна възраст.(Ст.Визев –
1976г).[2]
При голяма част от заболяванията в напреднала и старческа възраст е налице принудително
обездвижване, което от своя страна води до настъпването на сериозни вегетативни нарушения и
дезадаптация (Д. Чеботарев и кл. – 1969). Част от заболяванията и функционалните отклонения при
възрастните са свързани със състояния, характеризиращи се с нарушения в мобилността.
Характерна за възрастните и стари хора е намалената двигателна активност, прогресивна физическа
умора, настъпващата в различна степен инвалидност и повишаване на социалната зависимост. Тези
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хора стават силно зависими от семейството, младите поколения и обществото. [3] Понижената
двигателна активност и негативното ѝ отражение върху психиката на възрастните повлияват
значително качествата на живот. [4] С оглед на подобряване на независимостта им е необходимо да
бъдат поощрявани за активен начин на живот, независимо от пола, наличните увреждания,
етническа и културна принадлежност.
Двигателния режим на хората в напреднала възраст е важен момент от запазването на тяхната
самостоятелност. Сравнително голям процент от населението на България след достигане на
нетрудоспособна възраст престават да работят. Част от тях свеждат до минимум физическата си
активност и се отдават на статични хобита като четене, плетене, игри на табла, карти. Възрастните и
стари хора, попаднали в Домове за стари хора считат, че си набавят необходимото за деня движение
посредством участието си в Утринната хигиенна гимнастика.
ЦЕЛ: Да се проучи нагласата на потребителите на социалната услуга Дом за стари хора по
отношение на утринната хигиенна гимнастика и предпочитаното от тях хоби.
МЕТОДИ И МАТЕРИАЛИ: Обект на проучването са потребителите на Дом за стари хора –
гр. Нови пазар и Дом за стари хора „Гергана” гр. Варна. Проведе се анкетно проучване през месец
февруари 2017г. Използвани са социологически и статистически методи. Изследването се извърши
чрез косвена анонимна индивидуална анкета.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Анкетирани бяха общо 41 човека на средна възраст 78,5г от които 8 мъже и 33 жени (табл.1).
Установи се че делът на жените използващи социалната услуга „Дом за Стари хора” е относително
по-голям от този на мъжете.
Табл.1 Разпределение по пол
Пол
Мъже
Жени
8
33
Брой
19,5%
80,5%
Процент
На въпросът „Какво е вашето образование” 17 човека са посочили „основно”, 14 средно, 6 средно специално и едва 4 полувисше или висше (фиг.1).
Фиг.1 Разпределение по образование

Образование
9,8%

основно
средно

14,6%
41,6%

средно-специално
34,1%

полувисше/висше

При запитване за местоживеенето им преди Домът, става ясно, че по-голям процент от
анкетираните са живели в града (75,6%) и едва 24,4% са живели на село (табл.2).
Табл.2 Разпределение по местоживеене
Село
Град
10
31
Брой
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Процент

24,4%

75,6%

Получените резултати от предходните два въпроса са предпоставка да приемем, че
местоживеенето и образованието нямат пряка връзка с желанието за участие в УХГ и избора на
хоби.
След анализ на отговорите на въпроса „В какво професионално направление сте работили
преди излизането Ви в пенсия”, се стигна до необходимостта от разделянето на професиите според
физическото натоварване при упражняването им на статични, такива с по-малка физическа
активност и динамични – където тя преобладава. Като статични приехме професии като
счетоводител, шофьор, декоратор, стоковед, статистик, личен състав, шивач, военен чиновник. Към
динамичните професии спадат професии от типа на учител, , сервитьор, мед. сестра, земеделец,
строител, санитар, товарач към ТКЗС, помощник кухня, стругар, акушерка, животновъд. Делът на
статичните професии е 31,7%, а на динамичните – 68,3%. (фиг.2)
Фиг.2 Процентно отношение по професии.

Професия
32%

68%

статична професия
динамична професия

По-голям е делът на анкетираните, които след пенсиониране са спрели да работят 53,7%.
Останалите 46,3% са продължили да изпълняват служебни задължения (табл.3).
Табл. 3. Отговори на въпроса „Работили ли сте след пенсионирането”
Да, продължих
Не, прекратих
да работя
работа
19
22
Брой
46,3%
53,7%
Процент
Същите са резултатите и от отговорите на въпроса „Занимавали ли сте с физически
упражнения или спорт”. Голяма част от анкетираните смятат, че са си набавяли необходимото за
деня движение чрез изпълняването на служебните си задължения.
На въпросите, засягащи УХГ преобладават положителните отговори. При запитване, относно
нуждата от упоменатата гимнастика само един човек смята, че тя не е необходима, останалите
намират за полезно наличието на такава. В отговорите на въпроса, касаещ тяхното участие в УХГ
преобладават положителните отговори (85,4%). Сравнително голям е делът сред останалите 14,6%
на тези, които не вземат участие в нея поради медицински показания, но имащи желание да се
включат. Преобладава делът на хората, имащи положително отношение към провеждането на УХГ
– 97,6% (табл.4).
Табл.4 Отговори на въпросите, засягащи УХГ
Да/Положително Не/отрицателно
Необходимо ли е
Брой
40
1
провеждането на
Процент
97,6%
2,4%
УХГ в Дома?
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Участвате ли в
провеждането ѝ?
Какво е вашето
отношение към
провеждането й в
домът?

Брой
Процент

35
85,4%

6
14,6%

Брой
Процент

40
97,6%

1
2,4%

Независимо от преобладаващите положителни отговори на въпросите, свързани с УХГ, голяма
част от домуващите я приемат за достатъчна физическа активност за деня. Това твърдение се
подкрепя и от отговорите на въпроса „С какво обичате да се занимавате в свободното си време,
имате ли хоби?”. Сред преобладаващите хобита са тези, изключващи физическото натоварване –
четене, писане, кръстословици, плетене, шиене, карти, табла, изобразително изкуство (58,3%). Сред
динамичните хобита попадат танците, пеенето, градинарството, доброволчеството и разходките; на
тях се падат около 26,7%. Не липсват и анкетирани, които нямат хобита (15%) (фиг.3).
Фиг.3. Разпределение на отговорите на въпроса „Какво е вашето хоби”.

Какво е вашето хоби?
15%

стаично хоби
динамично хоби

26,3%

58,7%

няма такова

При анализ на връзката между професия и хоби се установи, че най-голям е делът на хората,
упражнявали динамична професия и избрали статично хоби (51%). Относително голям е броят на
тези, при които изборът на хоби е обратно пропорционален на статиката в професията им (29%)
(фиг. 4)
Фиг.4. Връзка между хоби и професия, представена в процентно отношение.

Връзка между професия и
хоби
12%

29%

8%

51%

динамична професиядинамично хоби
динамична професиястатично хоби
статична професиядинамично хоби
статична професиястатично хоби

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При анализ на получените резултати от проведената анкета и установената връзка между
практикувана професия и предпочитано хоби може да се заключи, че анкетираните, практикували
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професии с водеща физическа активност избират статични хобита. Голяма част от анкетираните
считат УХГ за достатъчна физическа активност и това твърдение се подкрепя от наличието на
преобладаващи статични хобита. В заключение можем да кажем, че въпреки желанието за
физическа активност и движение, възрастните и стари хора предпочитат покоя в нетрудоспособната
си възраст.
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3. Визев К. Социално-здравни потребности на възрастните и стари хора – стареене и остатъчна
трудоспособност. Пожилые люди как ресура развития, Изд. „Славена” София, 2016г.
4. Караганова И. Основи на кинезитерапията в гериатрията, Русенски Университет „Ангел
Кънчев”, 2016г.

Keywords: acne comedonica, beauty care, medical beautician, skin, chemical peel

ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПАЦИЕНТA ПРИ
МАГНИТНОРЕЗОНАНСНО ИЗСЛЕДВАНЕ
Автори: Невенка Бонинска, Николай Онцов,
МУ, МК „Й. Филаретова”- София, спец. „Рентгенов лаборант”
Резюме: За провеждане на магнитнорезонансно изследване /МРИ/ се използват
радиочестотни /РЧ/ сигнали за създаване на образи от анaтомични структури, наличието на
заболявания в тях, както и на различни биологични функции в човешкото тяло. В основата на
явлението ядрено-магнитен резонанс /ЯМР/ е резонансното поглъщане на енергия от ядрата на
водорода в тъканите. Целта на обзора е да се представят изискванията и противопоказанията за
провеждане на безопасно и качествено магнитнорезонансно изследване. Използван е документален
метод. Направен е анализ на прегледаните литературни източници и медицински справочници
относно принципите на безопасност при МРИ. Използваните форми на енергия и създалата се
физична среда може да доведат до дискомфорт или увреди за пациента, ако не се контролира и
следва техника на безопасност. В основните изисквания за безопасност са: определянето на зони с
различна сила на магнитното поле, добре обучен персонал и недопускане на пациенти с чужди тела
и електромагнитни уреди. За да извлечем максимална полза от магнитнорезонансното изследване е
необходимо всяка процедура да се провежда по протокол при спазване на изискванията за
безопасност.
Ключови думи: магнитнорезонансно изследване, изисквания, безопасност, пациент

SAFETY REQUIREMENTS FOR PATIEN IN MRI SDUDY
Authors: Nevenka Boninska, Nikolay Ontsov,
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MU,MC “Y. Filaretova”- Sofia, specialty”X-ray technician”
Summary: In carrying out the magnetic resonance examination /MRI/ use frequency /RF/ signals
to create images of anatomical structures, the presence of disease in them, as well as various biological
functions in the body. The basis of the phenomenon of nuclear magnetic resonance imaging /MRI/ it is the
resonant absorption of energy by the nuclei of the hydrogen in the tissue. The aim of this review is to
present the requirements and contraindications for conducting safe and high quality magnetic resonance
study. It was used documentary method. An analysis of medical literature on the principles of safety in
MRI. Used forms of energy and the resulting physical environment can lead to discomfort or harm to the
patient if not controlled and follows safety technology. In the basic safety requirements include:
designation of zones with different strength of the magnetic field, well trained staff and non-patients with
foreign bodies and electromagnetic devices. To derive maximum benefit from MRI research is needed each
procedure is conducted in a protocol in compliance with safety requirements.
Keywords: magnetic resonance study, requirements, safety, patient

ПРОУЧВАНЕ МОТИВАЦИЯТА ЗА УЧЕНЕ НА СТУДЕНТИТЕ
РЕНТГЕНОВИ ЛАБОРАНТИ В МК „Й. ФИЛАРЕТОВА”- СОФИЯ
Автори: Невенка Бонинска, Вяра Рахнева, Камелия Богданова
МУ, МК „Й. Филаретова” – София, спец. „Рентгенов лаборант”
Резюме: Мотивацията е градивна сила, която мобилизира дори и неподозирани
възможности във всеки от нас. Тя е съвкупност от вътрешни сили, активиращи човека и
управляващи неговото поведение. Мотивацията за учене може да бъде определена като система от
подбуди, предизвикващи учебна активност. Целта на обзара е да се проучи мотивизацията на
студентите рентгенови лаборанти за учене, предвид посещаемостта и отношението им към учебния
процес. Използвани са документален, социологически и статистически методи. Направено е анкетно
проучване между 88 бр. студенти рентгенови лаборанти от I, II и III курс на МК „Й. Филаретова”.
Получените резултати са обработени и представени в таблици и диаграми. Анализа на резултатите
показва, че анкетираните редовно посещават лекционни занятия /87%/ и учебна практика /93%/,
защото всички те – 100% се стремят да получат трайни знания и професионални умения. Само 8%
пропускат лекции и упражнения, защото не им е интересно. Анкетираните студенти споделят, че
търсят допълнителна литература /66%/ и ако една лекция или упражнение са безинтересни, то
причината е в начина на представяне. По-голяма част от респондентите /60%/ не смятат да
променят нещо в мотивацията си за учене. От значение за повишаване на мотивацията е личният
стремеж към самоусъвършенстване на всеки студент. Дейност без мотивация или не се осъществява
изобщо, или се оказва крайно неустойчива.
Ключови думи: мотивация, учене, студент, рентгенов лаборант.

STUDY MOTIVATION FOR LEARNING STUDENTS X-RAY TECHNICIANS
IN MC "J. FILARETOVA " - SOFIA
Authors: Nevenka Boninska, Viara Rahneva, Kamelia Bogdanova
MU, MC "J. Filaretova "- Sofia, spec." X-ray technician"
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Summary: Motivation is a creative force that mobilizes even unsuspected possibilities in each of
us. It is a combination of internal forces activating human and control his behavior. The motivation for
learning can be defined as a system of incentives causing learning activity. The purpose of the survey is to
examine student motivation ray laboratory for learning, given the attendance and attitude towards learning
process. Used documentary, sociological and statistical methods. Made a survey among 88 pcs. X-ray
technicians students of I, II and III course of MC "J. Filaretova". The results are processed and presented in
tables and charts. Analysis of the results shows that respondents regularly attend lectures /87%/ and
Trainee /93%/ because they all - 100% are looking to get lasting knowledge and skills. Only 8% miss
lectures and exercises, because not interested. Students surveyed say they seek additional literature / 66% /
and if a lecture or exercise are uninteresting, the reason is in the presentation. Most of the respondents /
60% / do not intend to change something in their motivation to learn. Important to increase motivation is
the personal quest for self-improvement of each student. Activity without motivation or not performed at
all, or it appears extremely unstable.
Keywords: motivation, learning, student, X-ray technician

РАБОТАТА НА РЕНТГЕНОВИЯ ЛАБОРАНТ ПРИ ДИАГНОСТИКА НА
ВЪЗРАСТНИ ПАЦИЕНТИ С РЕТРОПАТЕЛАРНА АРТРОЗА, АВАСКУЛАРНА
НЕКРОЗА НА БЕДРЕНАТА ГЛАВА И ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЕНДОПРОТЕЗИ
Автори: Камелия Богданова, Вяра Рахнева, Петранка Гагова
МУ, МК „Й. Филаретова“ – София, спец. „Рентгенов лаборант“
Въведение: Работата на рентгеновия лаборант с възрастни пациенти, изисква набор от
знания, търпение и проява на разбиране към пациента, поради специфичните им потребности и
невъзможността стриктно да изпълнят определени команди нужни за правилно провеждане на
диагностиката на съответното заболяване.
Цел: Да се представят конкретни действия на рентгеновия лаборант за извършване на
правилна диагностика при някои често срещани заболявания при възрастни пациенти и при
пациенти с ендопротези.
Материали и методи: Документален метод – проучени са източници по темата и е
направен анализ на спецификата на дейностите на рентгеновия лаборант при тези пациенти.
Резултати и обсъждания: Познавайки анатомичните особености на възрастните
пациентите, страдащи от изброените заболявания, рентгеновият лаборант трябва да приложи поспецифични техники за позиционирането им, за да извърши максимално добре и качествено
диагностичното изследване.
Заключение: В ежедневната си работа рентгеновият лаборант обслужва и възрастни
пациенти, страдащи от заболявания, които водят до трайна или временна неподвижност (частична
или цялостна), което изисква от него отлични анатомични познания и специфични поведенчески
приоми.
Ключови думи: възрастни пациенти, диагностика, рентгенов лаборант.

THE WORK OF THE X-RAY TECHNICIAN IN THE DIAGNOSIS OF ADULT
PATIENTS WITH RETROPATELAR ARTHROSIS, AVASCULAR NECROSIS OF THE
FEMORAL HEAD (AVN) AND PATIENTS WITH ENDOPROSTHESES
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Authors: Kamelia Bogdanova, Viara Rahneva, Petranca Gagova
MU, MC "J. Filaretova "- Sofia, Specialty "X-Ray Technician"
Introduction: The work of the X-ray technician with adults requires lots of knowledge, patience and
understanding to the patients due to their specific needs and inability strictly to implement certain
commands
needed
for
proper
diagnosis
of
the
disease.
Objective: To present concrete actions of the X-ray technician for a proper diagnosis of some common
diseases
in
adult
patients
and
in
patients
with
endoprostheses.
Materials and Methods: Documentary method - sources on the topic are explored and an analysis of the
specific
activities
of
the
X-ray
technician
in
these
patients
is
provided.
Results and discussion: Knowing the anatomical features of the adult patients suffering from the
following diseases, the X-ray technician should apply more specific techniques for their positioning to
perform
the
most
precisely
and
qualitatively
the
diagnostic
examination.
Conclusion: In the daily work the X-ray technician also serves adult patients suffering from diseases that
lead to permanent or temporary immobility (partial or complete), which requires excellent anatomical
knowledge
and
specific
behavioral
modes
from
him.
Keywords: adult patients, diagnostic, X-ray technician.

БЕЖАНСКИЯ ПОТОК И ОПАСНОСТТА ОТ ПРЕНАСЯНЕ НА
НЯКОИ ПАРАЗИТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ
И. Добрева, П. Крумова, Р. Шерлетова
Медицински колеж ТрУ гр. Стара Загора
Резюме:
Въведение:
По данни на Държавна агенция за бежанците при МС лицата потърсили закрила в
България през периода 1993 – 2017г. са 65 936. В настоящия момент 3000 чужденци са настанени
само в Бежански център в Харманли на свободен режим. Засиления миграционен поток от райони
на военни конфликти носи своите рискове, един от които е пренасяне на инфекции и паразити с
различно ендемично разпространение, но също така имат всички географски и биологични
дадености да се развиват и у нас. Обръщаме по-специално внимание на Малария, Лайшманиоза и
Амебиаза - етиология, епидемиология и профилактика.
Цел:
Целта на това изложение е да се насочи вниманието на обществото и на структурите,
отговарящи за общественото здраве, към опасността от внасянето в страната на паразитни
заболявания, разпространението на които е ограничено на територията на нашата страна, но има
климатични условия и преносители предразполагащи завръщането им.
Материали и методи:
Документален метод при проучване и анализ на литературни източници и официално
публикувани източници по темата.
Ключови думи:
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бежанска вълна, рискове, паразити, малария, лайшмания, амебиаза.
Summary:
Introduction:
According to the State Agency for Refugees, persons applied for protection in Bulgaria in the
period 1993 - 2017 are 65 936. Currently 3,000 foreigners are housed only in a refugee center in Harmanli
on a free regime. The increased migration from areas of armed conflict carries its own risks, One of which
is the transmission of infection and parasites in different endemic, but also have all geographical and
biological resources to develop in our country. We pay particular attention to malaria, leishmaniasis and
amebiasis - etiology, epidemiology and prevention.
Purpose:
The purpose of this exhibition is to attention of society and structures responsible for public
health, to the danger of the introduction into the country of parasitic diseases, the prevalence of which is
limited to the territory of our country, but there are weather conditions and carriers predisposing their
return .
Materials and Methods:
Documentary method in the research and analysis of the literature and officially published sources
on the topic.
Keywords:
refugee inflow, risks, parasites, malaria, leishmania, amebiasis.
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МУСКУЛНА ДИСТРОФИЯ ТИП ДЮШЕН
Деница Николова , Айлин Ибрямова, Гюлкан Али
Специалност: Медицински лаборант 2 курс
Тракийски университет- Медицински колеж град Стара Загора

Мускулна дистрофия тип Дюшен
Болестта, пред която медицината е безсилна

Кратка дефиниция на болестта:
Мускулните дистрофии са група от заболявания, които имат три общи черти:
- Наследственост
- Прогресивно развитие
- Всяка предизвиква характерен тип слабост
Наследствените невромускулни заболявания са редки и инвалидизиращи, те засягат
периферните нерви и мускули.
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Мускулната дистрофия тип Дюшен е наследствена миопатия, обусловена от мутации,
засягащи дистрофиновия ген, локализиран в Х хромозомата. Характерна черта на МДД е
прогресивна проксимална мускулна слабост с типична псевдохипертрофия в прасците до тежка
инвалидизация и дихателна недостатъчност, външните очни мускули са пощадени от заболяването,
но миокарда е засегнат.
Патогенеза на мускулната увреда:
При МДД се установява почти пълна липса на дистрофин. Този фактор обуславя
нарушената стабилност на дистрофин гликопротеин - асоциирания комплекс. Има две теории, които
обясняват промените в скелетната мускулатура, обусловени от липсата или дефицита на дистрофин:
–
Дистрофиновият дефицит води до смущение в калциевата хомеостаза, поради
нарушаване на функцията на мембранните йонни канали. Установява се повишен калциев инфлукс
в засегнатите мускулни влакна, който причинява тяхната некроза. Предполага се, че Са-активира
Са-зависими протеази и отключва възпалителен процес. Като резултат се получава дегенерация на
мускулните клетки и повишаване на ензимите характерни за мускулния разпад. На мястото на
разрушените мускулни клетки се разраства нефункционална съединителна тъкан.
–
Дистрофинът играе структурна роля и осигурява взаимодействието между
сарколемата и екстрацелуларния матрикс. му води до осмотична нестабилност при мускулно
съкращение и последваща некроза. Освен в напречно набраздената мускулатура дистрофинът се
открива и в гладките и сърдечните мускулни клетки. Това обяснява и наличието на
кардиомиопатията при пациентите с МДД.
Етиология:
Мутациите на дистрофиновия ген се унаследяват Х рецесивно, което означава, че
боледуват основно момчетата, защото са хемизиготи по Х хромозомата. Жените са носителки и
предават заболяването на своите синове с риск от 50% от раждане на болно момче и 0% за болно
момиче, но 50% от дъщерите ще са носителки на заболяването. В много редки случаи могат да
бъдат засегнати жени, но при тях клиничната изява е много по - лека.
Клинична картина:
Прогресията на МДД води до множество физически симптоми, които обикновено засягат
различни части на тялото, включително гръбнака, краката, ставите и сухожилията. Заболяването
започва да се появява обикновено между 2 и 5 годишна възраст с обща слабост, свръх развити
прасци, Лардоза, еластичност на ставите и сухожилията, Сколиоза, проблем с говора и
интелектуалното развитие, дихателни проблеми и накрая смърт. Заболяването протича бавно,
прогресивно и към 10 год. възраст болните деца вече не могат да ходят. Понякога се наблюдава
фалшиво подобрение между 5 и 8 година, когато влошаването се замаскирва от процеса на
нормалното физическо развитие. При намаляване силата на мускулите, укрепващи гръбначния
стълб, се получава хиперлордоза и издаване на корема напред. Първоначално се засягат мускулите
на тазобедрения пояс. Болните изпитват затруднение при изкачване на стълби или изправяне от
клекнало положение, необходимо е да си помагат с ръце и други помощни средства поради слабост
в долните крайници. След това обхваща и ръцете, като най - напред се ограничават движенията в
раменните стави. Вторият основен признак на болестта са мускулните атрофии - постепенно
намаляване на обема на мускулите. Най - напред атрофират мускулите на тазовия пояс и на бедрата,
след няколко години и мускулите на раменния пояс и гърдите. След като детето е обездвижено и
приковано на количка или легло, се появяват и мускулни контрактури и деформитети на
крайниците и скелета, атрофичния процес прогресира по -късно. Понякога се наблюдава
макроглосия (голям език). В по - напреднал стадий атрофират и мускулите на шията и лицето. В

258

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
«СТАРЕЕНЕ, ЗДРАВЕ, ГЕРИАТРИЧНИ ГРИЖИ»
термалните стадии на заболяването се появяват контрактури на крайниците и болните са
обездвижени. Смъртта настъпва между 20 и 30 годишна възраст, поради сърдечна недостатъчност и
чести дихателни инфекции, които са от застоен тип след засягане на дихателната мускулатура.
Диагноза:
Диагнозата се поставя въз основа на характерна клинична картина, биохимични
изследвания, ЕМГ, биопсия на мускулните влакна и имунохистохимично изследване.
Специфичното при биохимичното изследване е, че се повишава СРК най - малко 10 пъти над
нормата, най - често между 20 и 200 пъти, повишените стойности са в следствие на некрозата на
мускулните влакна. Повишават се и ASAT, ALAT и миоглобулина. Чрез Електромиография (ЕМГ)
се установява характерна генерализирана миогенна увреда, а в крайния стадии общия брой на
акционните потенциали се редуцират с около 35%. При извършване на биопсия се констатират
дегенеративните промени в мускулните влакна. Точната и окончателна диагноза се основава на
имунохистохимично изследване, което регистрира силно намаление до липса на дистрофин и на
генетичния анализ, доказващ мутацията в гена, отговарящ за дистрофина.
Статистика:
В България са известни 6000 случая на болни от нервно мускулни дистрофии.
МДД се среща с честота 1 на 3500 живородени момчета. При 30% от тях мутацията
възниква чрез предадения увреден ген от майката.
В България са регистрирани 80 случая на болни от МДД.
При 73% от болните смъртта настъпва от дихателна недостатъчност.
Лечение:
Няма ефективно лечение на МДД. С цел забавяне на инвалидизацията се прилага
физиотерапия. При вече наличие на контрактури се извършват коригиращи хирургични операции. В
последните години се правят опити за приложение на кортикостероидни препарати, за да забавят
болестните процеси. На болните се препоръчва богата на протеини диета и приложение на вит. Е.
Превенция:
Необходимо е провеждането но профилактика чрез генетични изследвания на майката за
носителство на патологичен ген и чрез пренатална диагностика на плода.
Клиничен случай:
Стилиан е на 6 г. от Пловдив. Преди 2 г. родителите му забелязват промяна в походката и
начина, по който бяга. Насочени са към ортопед, който му поставя диагноза по - къс десен крак.
Сега походката на детето се влошава и изпитва затруднение при изправяне от клекнало положение.
Има съмнение за Мускулна дистрофия тип Дюшен, изпраща се за лабораторни изследвания: (ПКК,
ASAT, ALAT, CRK и миоглобулин).

Лабораторни изследвания:
ПКК
WBC-4.8G/L
RBC-4.0T/L

Биохимични изследвания
ASAT-45U/l
ALAT-50U/l
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Hg-118L/L

CPK-250U/l

HGT-0.44
MCV-70fl

Миоглобулин-120mg/l

MCH-30g/l
MCHC-340g/l
СУЕ-10mm/hr
Използвана литература:
1.
2.
3.
4.
5.

Нервни и психични болести - Б. Йорданов и Вл. Иванов 1989 г.
Нервни болести - д-р Р. Райчев, д-р В. Димитров 1987 г.
Нервни болести - Килимов, Кючуков, М. Тонев – 1995 г.
www.medik.bg
Www.medicalnews.bg

СУБЕПИКАРДИАЛНА МАСТНА ТЪКАН
Николай Генов и Цветослава Христозова
Медицински Факултет, Тракийски Университет, Стара Загора
Специалност: Медицина
Абстракт:
Субепикардиалната мастна тъкан (СМТ) покрива 80% от сърдечната повърхност. Тя се
разполага между париеталния и висцералния лист на перикарда. Сравнително пренебрегван елемент
на сърцето, СМТ представлява 20% от общото му тегло. Но значението на СМТ не се изчерпва с
това. СМТ спомага прикрепването на коронарните съдове към епикарда, също така регулира
хомеостазата като предоставя мастни киселини за сърдечната дейност при недостиг на енергия.
Съществува значителна корелация между размера на СМТ и общото затлъстяване на организма.
Съобщава се, че метаболитният синдром повлиява количеството на СМТ. Проучвания посочват
зависимостта между размера на СМТ и патогенезата на заболявания на коронарните артерии.
Изследвания посочват също, че при пациенти с ревматоиден артрит, СМТ е увеличена. Тези данни
показват, че субепикардиалната мастна тъкан е интересно поле за изследвания и целта на нашата
разработка е да се опитаме да обобщим и систематизираме данните, публикувани през последните
години в тази насока.
Ключови думи: Субепикардиалната мастна тъкан, затлъстяване на организма, заболявания
на коронарни артерии, метаболитен синдром, ревматоиден артрит
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SUBEPICARDIAL ADIPOSE TISSUE
Nikolay Genov and Tsvetoslava Hristozova
Faculty of Medicine, Trakia University, Stara Zagora
Specialty: Medicine
Abstract
Subepicardial adipose tissue (SAT) covers around 80% of the heart surface. It is located between
the parietal and visceral pericardium layers. SAT is usually a neglected part of the heart. However, it has
some important roles and also takes a vital part into the heart functions. It is and interesting fact, that the
subepicardial adipose tissue makes 20 % of the heart mass. What is more, SAT helps with the attachment
of coronary vessels to the epicardium. Also, this kind of adipose regulates the body homeostasis by
supporting the cardiac cycle with enough quantity of fatty acids in case of energy deficiency.
On the other hand, there is a strong correlation between the amount of SAT and the overall index
of obesity. Plus, a good connection could be linked to the SAT mass and the metabolic syndrome.
Secondly, new studies have found out that the quantity of subepicardial adipose tissues plays an important
role into the pathogenesis of coronary artery disease. Lastly, patients with a diagnosed rheumatoid arthritis,
have an increased SAT index.
In conclusion, all these facts show that the subepicardial adipose tissue is an interesting thing to be
studied and in our research we would try to summarize some of its key functions for human body.
Keywords
Subepicardial adipose tissue, obesity, coronary artery disease, metabolic syndrome, rheumatoid
arthritis
Субепикардиалната мастна тъкан (СМТ) има същия ембриологичен произход както
оменталната и мезентеричната мастна тъкан и произвежда цитокини със стандарт, сравним с
коремната висцерална мастна тъкан.

https://www.researchgate.net/

Сред няколкото физиологични роли на СМТ са:
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Локално разпределение и регулиране на съдовия поток чрез вазокринни
механизми;

Имунна бариера, защита на миокарда и коронарните артерии от възпалителни и
патогенни вещества;

Механична защита на коронарните артерии, осигуряващи пространство за
разширяване на артериалната стена в ранните стадии на атеросклероза;

Местен източник на мастни киселини за миокарда по време на моменти с голямо
търсене;
СМТ и заболявания на коронарните артерии
Клиничното значение на субепикардиалната мастна тъкан не е проучена обстойно.
Връзката със заболявания на коронарните артерии е предмет за изследването на субепикардиални
мазнини. Някои изследвания показват, че дебелината на СМТ корелира с присъствието, степента и
тежестта на коронарна болест. Интересното е, че увеличаването на обема на субепикардиалните
мазнини при пациенти с ИТМ <27 кг / м2 се свързва със заболявания на коронарната артерия и
обширна коронарна калцификация. Kалцификацията на коронарната артерия се използва като
маркер за атеросклероза.
СМТ и метаболитният синдром
Индексът на телесна маса (ИТМ) значително корелира с количеството на СМТ и
проучвания показват, че повишаване на телесното затлъстяването е свързано и с увеличение на
СМТ. Метаболитният синдром е силно свързан с повишаване на количеството на субепикардиални
мазнини, т.е. натрупването на СМТ може да се използва като диагностичен маркер за развитие на
метаболитен синдром.
Повечето проучвания описват по-голямо количество СМТ при индивиди с метаболитен
синдром, при различни клинични случаи. Нарушенията на инсулиновата чувствителност и
артериалната хипертония, които характеризират метаболитния синдром, са свързани със СМТ. По
принцип има умерена връзка между СМТ и метаболитния синдром, но повечето от тези ефекти
могат да бъдат обяснени и със затлъстяването.
Ревматоиден артрит
Ревматоидният артрит (РА) е прогресиращо заболяване, което причинява хронично
възпаление на ставите. Най-общо той засяга по-малките стави на тялото, като тези на пръстите,
палците, китките, краката и глезените; системният характер на заболяването обаче означава, че
то може да засегне цялото тяло, включително вътрешните органи и съдовата система.
Ревматоидният артрит е една от групите заболявания, класифицирани като автоимунни
заболявания, при които тялото погрешно атакува собствената си имунна система. При РА
възпалителните процеси се насочват към тъканта, обграждаща всяка става, известна като
синовия. Това води до подуване и разрушаване на хрущяла и костите покрити със синовиална
мембрана стави. 5
Все още не може да се определи с точност каква е причината за развитието на РА. Смята
се, че генетични, хормонални или екологични фактори могат да причинят развитието на РА. При
РА се наблюдават и съпътстващи заболявания, като сърдечно-съдовите например. Много от
изследванията посочват, че дебелината на СМТ е увеличена при пациенти с РА.
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Сравнително ново проучване демонстрира, че при 90 пациенти с РA и 59 контролни
субекта, съответстващи на възрастта и пола, пациентите с РA имат по-дебела СМТ.
Субепикардната мазнина е висцерален мастен депозит, който частично споделя системните
си метаболитни и възпалителни ефекти. Освен това има обосновка за локалния атеросклеротичен
ефект на СМТ върху стените на коронарните артерии. СМТ постоянно се свързва с метаболитния
синдром и коронарната артериална болест, въпреки че мащабите на тези асоциации вероятно са пониски от очакваното. Несъответствията в номенклатурата и методите за измерване са ограничения
за неговото прилагане. Според текущите познания, дебелината на СМТ> 5 mm или обем> 125 mL
или 68 mL / m2 може да се счита за анормална.
Идентифицирането на изобилни количества СМТ при пациенти, може да породи опасения
относно кардиометаболните състояния на пациента.
Използвани източници:
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Rabkin SW - Epicardial fat: properties, function and relationship to obesity.

2.
Sertac Alpaydın,1 Zafer Buyukterzi,1 Halil Ekrem Akkurt,2 and Halim Yılmaz Impaired Left Ventricular Diastolic Functions and Thickened Epicardial Adipose Tissue in Rheumatoid
Arthritis Patients is Correlated with DAS-28 Score
3.

Joon-Han Shin, MD Is the Measurement of Epicardial Fat in Obese Adolescents Valuable?

4.
Angela Gallina Bertaso,1,* Daniela Bertol,2,* Bruce Bartholow Duncan,1,2 and Murilo
Foppa1,2 - Epicardial Fat: Definition, Measurements and Systematic Review of Main Outcomes
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ЕНДОТЕЛИН И НЕГОВИТЕ ФУНКЦИИ
Цветослава Христозова и Николай Генов
Медицински факултет, Тракийски Университет, Стара Загора
Специалност: Медицина
Абстракт
Ендотелините са пептиди, които съкращават кръвоносните съдове и в резултат на това
повишват кръвното налягане. В нормално състояние на организма те са в балансирано количество,
но при определени забоявания те се експресират в големи количества, което води до повишено
кръвно налягане и сърдечни проблеми. Обичайно тяхното производство се осъществява в
ендотелът. Ендотелините са съставени от три структурно наподобяващи 21-аминокиелинни
пептида. Разпознаваме три типа ендотелини: 1, 2, 3. Ендотелините 1 и 2 активират два Gпротеинови рецептори ETA и ETB в еднаква степен. Ендотелин 3 има нисък афинитет към ETAрецептора. Гените кодиращи тези протеини (ендотелините) съществуват само при гръбначните.
Интересен е фактът, че сигнално трансдукционният път за ендотелините се е появил за първи път
при гръбначните организми, което може да се отрази върху еволюцията на ендотелин 1 и да го
превърне в един от най-потенциалните вазоконстриктори в човешката сърдечно-съдова система,
притежаващ забележително дълго действие. Антагонистите на на ЕТ-рецепторите доведоха до
голям напредък в лечението на пулмоналната аретериална хипертония (PAH). Клиничните опити
продъжават да изследват новите приложения, особено при бъбречна недостатъчност и намалване на
протеинемията при диабетна нефропатия. Целта на нашето проучване е да представим основните
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свойства на ендотелина и да систематизираме възможните му приложения в лечението на
определени заболявания.
Кючови думи
Ендотелин, пулмоналната аретериална хипертония, бъбречна недостатъчност, диабетна
нефропатия

ENDOTHELIN AND ITS FUNCTIONS
Tsvetoslava Hristozova and Nikolay Genov
Faculty of Medicine, Trakia University, Stara Zagora
Specialty: Medicine
Abstract
Endothelins are peptides with a main function to constrict the blood vessel and as a result to rise
the blood pressure. In a normal condition they are in a balanced concentration in our bodies. However, in
some pathological states these proteins are expressed in larger amounts which could lead to higher blood
pressure and other cardio vascular diseases. Normally their production is carried out by the endothelium
cells.
The endothelins family includes three structurally similar 21-amino acid peptides. We know about
the existence of three types of endothelins: 1, 2 and 3. Endothelin-1 and -2 activate two G-protein
receptors, ETA and ETB, with equal affinity. On the other hand, endothelin-3 has a lower affinity for the
ETA-receptor. It is an interesting fact that the genes encoding these proteins are presented only among
vertebrates. What is more, the ligand-receptor signalling pathway, which has developed for the first time in
the vertebrate, may reflect on the evolution of endothelin-1 as the most potent vasoconstrictor in the human
cardiovascular system with astonishingly long lasting action. According to the latest studies, ET
antagonists have revolutionized the treatment of pulmonary arterial hypertension. Furthermore, clinical
trials continue to explore new applications, especially in renal failure and for reducing proteinuria in
diabetic nephropathy. The main point of our research is to present the key functions of endothelin and to
summarize its possible applications into the treatment of some diseases.
Keywords
Endothelin, pulmonary arterial hypertension, renal failure, diabetic nephropathy
Структура
Ендотелините са съставени от три структурно наподобяващи 21-аминокиелинни пептида.
Разпознаваме три типа ендотелини: 1, 2, 3. Открит е през 1988 г. Продуцира се предимно от съдовия
ендотел, но също така и от гладкомускулните клетки в белодробните артерии и белодробните
фибробласти. Синтезата на ЕТ се стимулира от фактори като хипоксия, растежни фактори,
цитокини, съдов стрес и др. Инхибиращ ефект върху неговата синтеза имат азотният окис (NO) и
простациклинът 3, 4, 5. Ендотелинат първоначално съществува под формата на прекурсор. Под
въздействието на ензими, разположени в белия дроб, настъпва хидролиза и оформяне на зрял
ендотелин. Белите дробове служат не само като синтезиращ орган, но също извличат ЕТ от
циркулацията, като при едно преминаване през дробовете се изчистват 47% от наличния в плазмата
ЕТ. Познати са три изоформи на ЕТ, наречени ЕТ-1, ЕТ-2 и ЕТ-3, които се кодират от три различни
гена. Приема се, че ЕТ-1 е най-важната форма. Съществуват два различни рецептора за ендотелин –
ЕТАР и ЕТВР. Те се експресират върху всички клетки с едно изключение на ендотелните клетки,
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върху които се експресира само ЕТВР. Ендотелините 1 и 2 активират два G-протеинови рецептори
ETA и ETB в еднаква степен. Ендотелин 3 има нисък афинитет към ETA-рецептора.
Функции
Ендотелинът е мощен вазоконстриктор в белите дробове. Този ефект се медиира чрез
неговите два рецептора. Интересен е фактът за наличието на комуникация между рецепторите, тъй
като комбинираната блокада и на двата вида рецептори води до по-голямо инхибиране на
вазоконстрикцията, отколкото блокирането на само един рецептор. Стимулирането на ендотелните
ЕТВР води до освобождаване на вазодилататори, като NO и простациклин. Следователно при
нормални условия ендотелните ЕТВР не променят значимо съдовия тонус. В условията на
пулмонална хипертония (ПХ) вазодилататорната роля на ЕТВР се проявява чрез селективното им
стимулиране с ниски концентрации ЕТ-1 . При по-високи концентрации на ЕТ настъпва мощна
вазоконстрикция. Ендотелините участват в ремоделиране на белодробните съдове и интерстициума
чрез стимулиране на пролиферация на гладкомускулните клетки, съдържащи се в белодробната
артерия. Причинява също активиране, пролиферация и контракция на фибробласти.
Антагонисти на ендотелиновите рецептори (АЕТР)
Разработени са много АЕТР, като те имат различен афинитет към двата вида рецептори.
Разрешени за лечение са само три медикамента. Bosentan- одобрен през 2001 г. Има еднакъв
афинитет към двата вида рецептори. Sitaxsentan-през 2006 г., се смята за селективен блокер на
ЕТАР. Ambrisentan-селективен ЕТАР блокер.

Структура на bosentan

http://inspiro-bg.com
Структура на sitaxsentan

http://inspiro-bg.com
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Структура на ambrisentan

http://inspiro-bg.com

Пулмонална хипертония и ендотелин (ПХ и ЕТ)
Налице са доказателства за активирането на ендотелиновата система в патогенезата на ПХ.
Експресията на ЕТ-1 в плазмата и белия дроб се повишава при ПХ, като тежестта на заболяването е
в права пропорционална зависимост с концентрацията на ендотелина. Има голяма вероятност ЕТ-1
да се активира вторично и да не е водещ фактор за заболяването. Белодробна тъкан и белодробни
артерии от хора с ПХ проявяват повишена склонност към свързване на ЕТ-1. Данните получени в
предклиничните изследвания са показали, че АЕТР подобряват хемодинамиката, дяснокамерната
хипертрофия и преживяемостта при ПХ. Освен това те предизвикват положително ремоделиране на
белодробните артерии, намаляване на белодробната фиброза и подобряване на ендотелната
функция на белодробните съдове. Хемодинамични и интервенционални проучвания са показали, че
bosentan действа като неселективен вазодилататор. При този медикамент обаче се наблюдава
появяване на патологични изменения в черния дроб на пациентите. Хепатотоксичността е
наблюдавана в продължение на 30 месеца след разрешаване на медикамента в Европа при 4 994
пациента.
Sitaxsentan. Медикаментът е одобрен в Европа през 2006 г. за лечение на болни.
Проучването STRIDE-1 сравнява две дозировки от 100 mg спрямо 300 mg дневно при болни с
идиопатична ПАХ и ПАХ в резултат на съединителнотъканна болест и вроден сърдечен порок. Повисоката доза показва по-добро усвояване на кислорода. Проучването STRIDE-2 установява, че доза
от 100 mg дневно има най-добро съотношение полза/риск и засега това е препоръчаната доза.
Ендоптелин и бъбречната функция
Ендотелинът е важен модулатор на бъбречната функция благодарение на способността му
да се свързва с различни рецептори разположени по бъречната тъкан, а и защото бъбречните
ендотелни клетки заедно с епителните имат способността да синтезират ендотелин. В бъбрека
ендотелинът може да служи като паракринно-аутокринен фактор в регулацията на бъбречният
кръвоток, гломерулната хемодинамика, натриевата и водна хомеостаза. Скорошни доказатества
показват, че циркулиращият в тялото ендотелин може да изпълнява важна роля в бъбречната
регулация на сърдечната активност. Ендотелинът е потенциален ренален вазоконсриктор, оказващ
действие върху нивата на гломерулна филтрация чрез възможността си избирателно да свива
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еферентните артериоли като по този начин предодвратява гломерулната филтрация. Освен това,
ендотелинът регулира натриевата екскреция и водният баланс на ниво проксимален тубул и
медуларно събирателно каналче. Интересен е фактът, че ендотелинът стимулира ренинангиотензиновата система и инхибира аргинин-вазопресино регулираната водна реабсорбция.
Проучванията доказват специфичната патофизиологична роля на ендотелина при бъбречна исхемия
и бъбречна недостатъчност.
Използвани източници:
1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7850414
2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4815360/
3. The Task Force on Diagnosis and Treatment of Pulmonary Arterial Hypertension of the
European Society of Cardiology. Guidelines on diagnosis and treatment of pulmonary arterial
hypertension. European Heart Journal 2004; 25: 2243-2278
4. „Лечение на пулмонална артериална хипертония с антагонисти на ендотелиновите
рецептори“ Доц. д-р Явор Иванов

ВАСПИН И НЕГОВИТЕ ФУНКЦИИ
Николай Генов и Цветослава Христозова
Медицински факултет, Тракийски Университет, Стара Загора
Специалност: Медицина

Abstract:
Vaspin e адипокин, секретиран от мастната тъкан. Макар и недостатъчно проучени,
неговите функции са свързани с диабет тип 2, атеросклероза и др. Целта на нашето проучване е въз
основа на материал от статии, публикувани през последните години да систематизираме основните
ефекти на васпина, ролята му в патогенезата на някои заболявания и използването му като
диагностичен маркер. Серумните нива на Vaspin при заболявания като диабет тип 2, атеросклероза,
медуларен карцином на щитовидната жлеза и др. са увеличени или намалени при различните
заболявания, което не се наблюдава при контролите. Именно Vaspin може би ще може да се
използва за добър диагностичен маркер в бъдеще.
Кeywors:
Vaspin, Диабет тип 2, атеросклероза, медуларен карцином на щитовидната жлеза
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VASPIN AND ITS FUNCTIONS
Nikolay Genov and Tsvetoslava Hristozova
Faculty of Medicine, Trakia University, Stara Zagora
Specialty: Medicine
Abstract:
Vaspin is originally identified as an adipokine which is secreted form the adipose tissue. Although
it has not been studied well, we already have found out that its functions are closely connected with
diseases such as type 2 diabetes, arteriosclerosis and others. The main point of our research is to present the
key functions of vaspin, and its role into the pathogenesis of some diseases as well as its use as a diagnostic
marker. Our project is based on the best known and approved publications and studies that have been made
in recent years. Higher Vaspin serum concentrations have been found to have correlation with type 2
diabetes, arteriosclerosis, medullary thyroid cancer and others. On the other hand, lower vaspin
concentration could be a sign for a disease as well. Considering these facts we could say without any doubt
that The Vaspin would serve as a pretty good diagnostic marker in the future.
Кeywors:
Vaspin, Type 2 diabetes, arteriosclerosis, medullary thyroid cancer
Мастната тъкан е широко застъпена в човешкия организъм. Процентно при мъже с
нормално телосложение е около 10-18%, при жени 20-25%. Като се различават два вида мастна
тъкан – бяла и кафява. Кафявата мастна тъкан се диференцира по време на пренаталното развитие
на организма. В началото на постнаталното период е зад гръдната кост, между лопатките и в
областта на шията. В организма на възрастен е силно намалена. Бялата мастна тъкан е широко
разпространена при възрастните.
Мастната тъкан има разнообразни функции:

Терморегулаторна; Като донор на енергия и др.

Друга важна функция на мастната тъкан е секреторната и функция. Мастната тъкан се
идентифицира като ендокринен орган. От мастната тъкан се секретират голям брой (до сега са
известни около 600 вида) протеинови субстанции, наречени адипоцитокини или адипокини.
През последните години, значително много изследователски усилия са били насочени
предимно към изучаване на адипоцитите, секретиращи чувствителни към инсулина адипокини,
които играят решаваща роля в периферната инсулинова резистентност и развитието на метаболитен
синдром. Един от най-наскоро откритите адипокини се нарича VASPIN, серин протеазен
инхибитор.
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http://www.rcsb.org/pdb/explore.do?structureId=4if8

Vaspin също се секретира също в кожата, хипоталамуса, панкреатичните островчета и
стомаха.
Генната експресия на Vaspin се влияе от възрастта и пола. Нивата на Vaspin са установено
значително повишени при мишки със затлъстяване и инсулинова резистентност. Прието е, че vaspin
служи като инсулинов сенсибилизатор с анти-възпалителни ефекти и може да действа като
компенсаторен механизъм в отговор намалява инсулиновата чувствителност. Приложението на
vaspin върху затлъстели мишки подобрява глюкозния толеранс, инсулиновата чувствителност и
намалява приема на храна. Също така обаче се наблюдава намаляване на серумните нива на vaspin
при пациенти на метформинова терапия.
Vaspin и Диабет тип 2
Данните за нивата на серумния vaspin при диабет тип 2 (ДТ2) са доста противоречиви.
Едни от проучванията показват по-високи нива на vaspin при пациенти с ДТ2 и положителна
корелация между vaspin и постпрандиалните нива на кръвната глюкоза, докато други описват
ефекта на понижаване на непрекъсната подкожна инфузия на инсулин и серумните концентрации
vaspin едновременно с подобряването на бета-клетъчната функция при ДТ2. Трети изследвания
посочват, че няма разлика в нивата на vaspin между пациентите с и без отклонения глюкозния
профил.
Повишени концентрации vaspin са установени при затлъстели пациенти с нормален
глюкозен толеранс и преддиабетно състояние.
Също така се съобщава за понижаване серумните нива на vaspin в зависимост от
продължителността на диабета. Като с продължителността на диабета се установяват спадове в
концентрацията на серумните нива на vasin.
Промени в нивата на vaspin са положително свързани с увеличаването на инсулинова
резистентност. Въз основа на горните данни, може да се твърди, че vaspin играе важна роля в
патогенезата на ДТ2.
Vaspin и атеросклероза
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развитието на първоначалната и напреднала атеросклероза в затлъстели субекти като се засяга
ендотела, съдови гладкомускулни клетки и макрофаги, като по този начин се нарушава съдовата
хомеостаза.
Установени са ниски нива на vaspin при пациенти с коронарна атеросклероза, в сравнение с
контролата. Това може да се използва като индикатор за коронарна атеросклероза. Choi и
сътрудници са посочили значителна корелация между плазмените концентрации на vaspin и
наличието и тежестта на коронарната стеноза.
Vaspin и медуларен карцином на щитовидната жлеза (МТС)
При направени изследвания на 45 пациенти с МТС и контролна група от 45 здрави лица е
установено, че серумните нива на vaspin са значително увеличени при тези с МТС. Така по-високи
нива на серумен vaspin са свързани с повишен риск от МТС.
Vaspin може да бъде нов и обещаващ биомаркер за диагностика или потвърждение на МТС
заедно с други конкретни туморни маркери.
Vaspin и витамин D
Недостигът на витамин D е често срещано явление, оказващо влияние на здравето и се
отчита като проблем по целия свят. Витамин D може да повлияе освобождаването на адипокини от
мастната тъкан и този ефект може да бъде по отрицателен или положителен начин. При направени
изследвания за връзката между vaspin и витамин D, резултатите показват, че е налице значително
положителна корелация между серумните нива на витамин D и vaspin. Необходими са
допълнителни проучвания, за да се потвърди тези резултати.
Изучаването на адипокините може би е ключът за разгадаването на патогенезата на голям
брой заболявания. Или поне за разясняване на неизвестни до сега механизми за развитие.
Разнообразните и противоречивите данни са именно показател, че все още има неясни факти.
Източници:
1.
Rumyana Dimova and Tsvetalina Tankova
The Role of Vaspin in the Development of
Metabolic and Glucose Tolerance Disorders and Atherosclerosis
2.

Blüher M1. Vaspin in obesity and diabetes: pathophysiological and clinical significance.

3.
S. H. Choi, S. H. Kwak, Y. Lee et al., “Plasma vaspin concentrations are elevated in
metabolic syndrome in men and are correlated with coronary atherosclerosis in women,”
4.
Jabbari S1, Hedayati M, Yaghmaei P, Parivar K. Medullary Thyroid Carcinoma--Circulating
Status of Vaspin and Retinol Binding Protein-4 in Iranian Patients.
5.
Zorlu M1, Kiskac M1, Cakirca M1, Karatoprak C1, Güler EM2, Çelik K1, Gültepe
I1, Cikrikcioglu MA1, Kocyigit A2. Evaluation of the Relation between Vitamin D and Serum Omentin
and Vaspin Levels in Women.
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РОЛЯТА НА ДВИГАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ ПРИ ПОДРАСТВАЩИТЕ
Диян Димов, Александър Костов
Студенти II курс, Рехабилитатор, Медицински колеж при ТУ – Стара Загора
РЕЗЮМЕ
Физическата активност на децата и юношите в България е недостатъчна. Физическата
активност е един от основните фактори за първичната здравна профилактика. Тя противодейства на
хиподинамията, която е рисков фактор за възникване на социално-значими заболявания.
Наблюдава се обездвижване на подрастващите, както по обективни, така и по субективни
причини. Хиподинамията нарушава нормалното протичане на процесите на растеж, съзряване и
развитие. Неблагоприятна в здравно отношение ситуация допринася за появата на заболявания,
намалена сила и еластичност на мускулите, формиране на двигателен инактивитет, изменения и в
психо-емоционалната сфера, немотивиран страх, напрегнатост, тревога и др. Причини за това са
недостатъчната двигателна активност и липса на системни закалителни процедури в съчетание с
неправилен хранителен режим. Целта на настоящия обзор е да повиши информираността относно
осигуряването на условия за системна двигателна активност и спортуване, съдейства за
възпитаване
на
физически
силни,
здрави
и
издръжливи
подрастващи.
За преодоляване на вредните въздействия на съвременната цивилизация върху подрастващите, ще
трябва да се разчита преди всичко на естествените и преформираните физикални фактори. В
резултат от системните физически натоварвания се постигат положителни структурнофункционални промени в организма. Началната и средната училищна възраст е период, през който
познатите форми на движение значително се подобряват, придобиват се и затвърждават много нови
движения. Физическата активност, здравословното хранене и пълноценния сън са най-важните
фактори за постигане на пълноценно здраве. Привикването на подрастващите към активна
физическа дейност води до създаване на чувството на увереност в собственните сили, подобрява
самооценката и самоконтрола, води до осъзнаване на собственната значимост и ценност за
обществото. Физическата активност се явява жизнена необходимост за опазване и укрепване на
физическото и психическо здраве на подрадтващите.
Ключови думи: физическа активност, подрастващи, хиподинамия, естествени и
преформирани фактори, спорт.

THE ROLE OF MOTOR ACTIVITI IN ADOLESCENTS
Diyan Dinev, Aleksandar Kostov
Students of II course Trakian University Medical College - Stara Zagora
SUMMARY
Physical activity of kids and teenagers in Bulgaria is insufficient. Physical activity is one of the
main factors for primary health prophylaxis.
It counteracts hypodynamics, which is a risky factor for the occurrence of socially significant
diseases.
There is immobilization of adolescents, both objective and subjective reasons. Hypodynamics
compromise the smooth conduct of the processes of growth, maturation and development. This unfavorable
situation in health terms contributes to the onset of disease, reduced strength and elasticity of the muscles,
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forming a motor inactivity, changes in the psycho-emotional sphere, unmotivated fear, tension, anxiety and
others. Reason for this are lack of exercise and lack of systematic quenching procedures combined with
poor diet.
The aim of this review is to raise awareness regarding the provision of conditions for systematic
physical activity and sports, contribute to the education of physically strong, healthy and resilient
adolescents. To overcome the harmful effects of modern civilization on adolescents will have to rely
primarily on natural and preformed physical factors. As a result of systematic physical activity achieved
positive structural and functional changes in the body. Primary and secondary school age is a period in
which familiar forms of movement are greatly improved, many new movements are gaining and validating.
Physical activity, healthy eating and full sleep are the most important factors for achieving full health.
Addiction of adolescents to active physical activity leads to a sense of confidence in our own strength,
improves self-esteem and self-awareness leads to a Owned importance and value to society.
Physical activity is a vital necessity for protecting and enhancing the physical and mental health of
adolescents.
Keywords: physical activity, adolescents, hypodynamics, natural and preformed factors, sports.
Въведение:
От дълги години физическата активност на децата и юношите в България е недостатъчна по
количество и незадоволителна по качество. Наблюдава се обездвижване на децата, както по
обективни, така и по субективни причини. Тази неблагоприятна в здравно отношение ситуация с
напредване на възрастта води до формиране на нездравословния поведенчески фактор двигателен
инактивитет, който на свой ред допринася за болести, като затлъстяване и нарушен метаболизъм,
хипертония, намалена белодробна вентилация, нарушени функции на жлезите с вътрешна секреция,
намалена сила и еластичност на мускулите, бързина на реакцията и координационните способности.
Световните и европейски позиции категорично утвърждават физическото възпитание и
спорта като компонент на здравна култура и поведение на съвременния човек, като важна
ценностна система на живот в съвременното силно обездвижено общество. За формирането на
активен двигателен режим и съответна здравна култура при децата, изключително са важни
родителските здравни знания, умения и навици, както и в детските заведения прилагането на
подходящи двигателни програми, изпълнени с разнообразни форми, средства и методи, добра
материална база, разнообразни уреди и пособия. Само така успешно може да се реализира
съответната профилактика и въздействие за подобряване на двигателната активност и здравен
статус на децата.
Целта на настоящия обзор е да повиши информираността относно осигуряването на
условия за системна двигателна активност и спортуване, стимулиране процесите на растеж,
развитие и съзряване, съдействие за възпитаване на физически силни, за израстването на здрави и
издръжливи подрастващи и изграждането им като социално активни личности в съвременните
условия на живот. Социална значимост на двигателната активност е функция от положителния
ефект, който физическото възпитание, спортът и туризмът оказват върху организма на
подрастващите.
Материал и метод: Анализирани са съвременни литературни източници свързани с
двигателната активност и профилактиката на подрастващите и негативните последици от
хиподинамията при подрастнащото поколение. Редица изследвания показват, че след постъпване на
децата в училище тяхната двигателна активност намалява. (30-50% по-малка в сравнение с
двигателната активност в предучилищна възраст). Реализирането на организирана двигателна
дейност 2-3 часа седмично е далеч под нормата за хигиенните изисквания за задоволяване
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„мускулния” глад на учениците. Тези часове компенсират само 11-12% от необходимата им
седмична норма от двигателна активност. Затова една от основните задачи на училищното
физическо възпитание за повишаването на физическата дееспособност на учениците е системната
двигателна активност, реализирана чрез физическо възпитание и спорт.
Резултати:
Физическата активност на децата и юношите в България е недостатъчна по количество и
незадоволителна по качество. Наблюдава се обездвижване на децата, както по обективни, така и по
субективни причини. В литература и практиката за означаване на ограничената по обем двигателна
активност се използва терминът хипокинезия,а когато двигателната активност е с намалени силови
характеристики на движението – хиподинамия. Понятието хипокинезия означава състояние на
ограничена двигателна активност, при която са намалени количеството и амплитудата на движение,
а хиподинамията е състояние, при което е намалено силовото натоварване на двигателната система
( интензивността на натоварването е по-слаба). Хиподинамията нарушава нормалното протичане на
процесите на растеж, съзряване и развитие. Тази неблагоприятна в здравно отношение ситуация с
напредване на възрастта води до формиране на двигателен инактивитет, който на свой ред
допринася за появата на заболявания, хипертония, затлъстяване и нарушен метаболизъм, намалена
белодробна вентилация, нарушени функции на жлезите с вътрешна секреция, намалена сила и
еластичност на мускулите, бързина на реакцията и координационните способности. Появяват се
изменения и в психо-емоционалната сфера – влошаване на самочувствието и настроението, поява на
раздразнителност, а след това на вялост, немотивиран страх, напрегнатост, тревога и др.
Няма как да отречем – в наши дни технологиите до голяма степен са изместили движението
и игрите. Днешните деца са уморени от седене. Детството пред компютъра, с електронните игри,
седенето с часове пред екрана на телевизора, системното придвижване с превозни средства, ограбва
голяма част от времето за изграждане на устойчивост и готовност за справяне в по-късна възраст
със стреса и заболяванията. Децата често боледуват. Част от основните причини за това са
недостатъчната двигателна активност и липса на системни закалителни процедури в съчетание с
неправилен хранителен режим.
За преодоляване на вредните въздействия на съвременната цивилизация върху
подрастващите, ще трябва да се разчита преди всичко на естествените и преформираните
физикални фактори. Профилактиката с физикални фактори, рационалното хранене и възпитаване в
дух на издръжливост и резистентност към психическия стрес, се явява най-важният и найефективен начин за осигуряване на нормално физическо и психическо развитие на децата.
Активните занимания на децата, като игрите навън, туризма, спорта води до повишаване на
психомоторната активност и стабилизиране на физическата дееспособност и здравния статус,
спомага също и за доброто самочувствие. В резултат от системните физически натоварвания и лек
физически труд се постигат положителни структурно-функционални промени в организма. Въз
основа на многогодишни проучвания и наблюдения, науката разполага с убедителни данни за
полезния ефект от физическата активност върху всички органи и системи на човека независимо от
възрастта:

Белите дробове подобряват функцията си и осигуряват повече кислород за кръвта.

Притокът на кислород към мозъка се увеличава (до 100%), което повишава
работоспособността.

Сърцето и мускулите укрепват, честотата на сърдечната дейност (пулсът) спада.

Образуват се нови кръвоносни съдове.

Имунната система се стимулира.

Фигурата е красива и хармонично развита.

Укрепване на костите, сухожилията, мускулите, ставите.
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Мозъчната дейност се стимулира, паметта и концентрацията се подобрява,
настроението – също.

Емоционална устойчивост на организма – резистентност към психо-травмотичните
въздействия.

Добро самочувствие.

Спокоен, дълбок и пълноценен сън.

По-рядко боледуване.

Голям запас от жизнена енергия
В днешните условия двигателните дейности стават все по-малко и по-сложно се
компенсира недостига на движенията. Недостатъчната физическа активност най-силно се отразява в
детско-юношесткия период. В резултат на това се забелязват отклонения от нормата, като
нарушения в телесната стойка и гръбначни изкривявания, плоскостъпие, заболявания на
дихателната, сърдечно-съдовата и мускулната системи, нарушена обмяна на веществата най-често
изразена в затлъстяване, перманентна нервно-психическа преумора и др. За предотвратяване
вредното въздействие от хипадинамията се изисква редовно извършване на физическа активност и
спорт.
Началната и средната училищна възраст (6-7 и 13-14 години) е период, през който
познатите форми на движение значително се подобряват, придобиват се и затвърждават много нови
движения. Тази възраст е най-подходяща за включването на децата в предварителната подготовка за
последователното формиране на навици, умения личностни качества, ценности и нагласи за
здравословни избори и като цяло, за здравословен начин на живот. Личният пример на учителя
също има огромно значение в тази възраст, характеризираща се със стремеж към подражание, като
показва и обяснява техниката на дадено движение положението на долните и горните крайници,
посоката и скоростта на амплитудата, темпа, ритъма, последователността на изпълняваните
движения. В юношеска възраст може да бъде заложен положителен модел на адекватна системна
двигателна активност, който да се запази и по-късно.
За подрастващите е необходимо да се осигури по 1-2 часа дневно игри на открито,
разходки, туризъм, летни кънки, колоездене, както и практикуване на подходящ за възрастта им
спорт – плуване, колективни спортове (баскетбол, волейбол, футбол), гимнастика, лека атлетика
(спортно ходене, бягане на различни дистанции, скокове, хвърляния), зимни спортове (ски,
сноуборд, каране на зимни кънки), източни бойни изкуства и други. Подходящи са всякакви видове
физическа активност, особено когато се провежда на открито, на чист въздух в паркове, в
планината, крайморето или ползването на минерална вода в балнеологичните курорти.
Физическата активност, здравословното хранене и пълноценния сън са най-важните
фактори за постигане на пълноценно здраве. Редовното изпълнение на физически упражнения
допринасят не само за поддържане на нормално тегло, подобряване на физическото и психичното
здраве, но и предпазват от редица заболявания, и не на последно място - на социално-интегративно
ниво.
Децата в училищна възраст имат предпочитания към различни спортове за това се нуждаят
от подкрепата на родителите. На родителите, се пада нелеката задача да открият атрактивен начин
как да насочат вниманието на децата си към спорта. Родителите могат да окажат съдействие, като
ги запишат в спортни програми, закупят ново оборудване, спортно облекло или защитна
екипировка, както и да присъстват на събитията, в които децата им участват.
„Лято" за децата означава много различни неща - ваканция, летен лагер, плуване, свободно
време и най-хубавото от всичко - няма училище. През лятото, режимът се променя. Това може да
създаде дисбаланс в храненето и нивото на активност. Горещото време често ограничава
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активността. Подпомагането на децата да останат активни по време на летния сезон, може да
представлява сериозно предизвикателство за родителите.
Привикването на подрастващите към активна физическа дейност води до създаване на
чувството на увереност в собственните сили, повишава настроението, изгражда оптимистично
отношение към живота, подобрява самооценката и самоконтрола, води до осъзнаване на
собственната значимост и ценност за обществото. Системната физическа активност, води до
укрепване на телесното здраве, трайно поддържане на добро настроение и самочувствие, и
увереността в собственните сили и достойнство, изграждане на вярата, чрез справянето с
възникналите задачи. Всичко това може да се окаже противодействие на тенденцията към изпадане
в зависимост от наркотици, тютюнопушене и алкохолна употреба.
Изводи:
1.
Физическата активност е основно средство за подобряване на физическото и
психическото здраве на хората.
2.
Намалява се риска от възникване на социално-значими заболявания при децата.
3.
В резултат от системните физически натоварвания се постигат положителни
структурно-функционални промени в организма на подрастващите.
4.
Хиподинамията, акселерацията, постоянното напрежение и стреса налагат
повишаване интензивността на натоварванията с физически упражнения и спорт, съобразени с
възрастовите и физиологични особености на подрастващите.
5.
Физическата активност е инвестиция в здравето на бъдещите поколения, поради което
трябва да се превърне в модел на здравно поведение.

Заключение:
Физическата активност се явява жизнена необходимост за опазване и укрепване на
физическото и психическо здраве на подрадтващите. То е пряка, неразривна връзка и с настъпилите
промени в хормоналното равновесие на подрастващя организъм по време на пубиритета. Тези
промени се повлияват благоприятно при прилагане на системни, оптимални по своята интензивност
различни видове двигателни програми. Така ще може успешно да се реализира съответна
профилактика и въздействие за подобряване на двигателната активност и здравният им статус.
Съвременните проучвания, личният и професионален опит на мнозинството специалисти
показва, че активното детство генерира здраве в аванс. Физическата активност има комплексно и
специфично въздействие при изграждане на една хармонична физически, психически и духовно
развита личност.
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ВРЪЗКАТА МЕЖДУ РЕНИН-АНГОТЕНЗИНОВАТА
СИСТЕМА,КАЛИКРИНИН-КИНИНОВА СИСТЕМА И АТРИАЛЕН
НАТРИУРЕТИЧЕН ПЕПТИД
Елена Йофче и Елена Илиевска
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ,СТАРА ЗАГОРА
СПЕЦИАЛНОСТ :МЕДИЦИНА
АBSTRACT:
The renin-angiotensin (RAS) and kallikrein-kinin (KKS) systems play an immportant role in
multiple physiological and pathophysiological conditions, including growth and development, blood
pressure regulation ,inflammation, and control of renal function. In many instances, angiotensin II and
kinins work together, e.g. during development, whereas they oppose each other's actions in the regulation
of renal function and vascular tone. The KKS and RAS systems also interact at multiple levels, so that
changes in the activity of one system greatly impact the activity of the other.On the other hand there are
also interactions of this two systems with the Atrial natriuretic peptide (ANP). The atrial natriuretic
factor (ANF), is a powerful vasodilator, and a protein secreted by heart muscle cells. The atrail natriuretic
peptide serves as a system for combating renin-angiotensin-aldosterone system.The purpose of this brief
review is to highlight recent knowledge regarding interactions at the cellular and molecular levels between
the two systems and atrial natriuretic peptide. As the cross-talks between the KKS and the RAS play an
important role in response to different stimuls, taking these cross-talks between the two systems into
account may help in the development of drugs targeting the two systems.
KEYWORDS: RAS, KKS, ANP,INTERECTIONS.
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ВИДОВЕ АНГИОТЕНЗИН КОНВЕРТИРАЩ ЕНЗИМ И РОЛЯТА ИМ В
РЕГУЛАЦИЯТА НА РЕНИН-АНГИОТЕНЗИНОВАТА СИСТЕМА
Екатерина Георгиева Барбазонова
Медицински факултет, Тракийски Университет, Стара Загора
Специалност: Медицина
Резюме:
Биохимичните и молекулярните биологични данни показват, че всички компоненти на ренинангиотензиновата система (ренин, ангиотензиноген, ангиотензин конвертиращ ензим (АСЕ), ангиотензин
пептиди и ангиотензин рецептори) се намират в различни тъкани, включително сърцето, бъбреците,
мозъка и васкулатурата. Системата ренин-ангиотензин (RAS) е хормонална каскада, която функционира
при хомеостатичен контрол на артериалното налягане, тъканната перфузия и извънклетъчния обем.
Въпреки че ренинът е открит преди повече от век, значимостта на тази система в патогенезата на
сърдечносъдовите и бъбречните заболявания е широко приета едва през последните 3 десетилетия, до
голяма степен поради наличието на специфични фармакологични агенти, които могат да блокират
системата .
RAS се инициира от регулираната секреция на ренин, ограничаващ скоростта ензим, който
катализира хидролизата на ангиотензин (Ang) I от N-края на ангиотензиноген. Ang I се хидролизира от
ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE), за да се образува Ang II, мощен вазоконстриктор и първичния
активен продукт на RAS. Развитието на агенти, които блокират RAS (напр. Бета-блокери, ACE
инхибитори [ACEIs] и ангиотензин рецепторни блокери [ARBs]) започва като терапевтична стратегия за
лечение на хипертония и не само.
Целта на този доклад е да се определи връзката между различните типове ангиотензин
конвертиращ ензим и как те засягат ренин-ангиотензиновата система. Тя се основава на скорошни
изследвания в научния свят.
Ключови думи: Ренин-ангиотензинова система; Хипертония; Ангиотензин II, ренин; ACE
инхибитори; Ангиотензин рецепторни блокери

Types of angiotensin converting enzyme and their role in the regulation of reninangiotensin system
Ekaterina Georgieva Barbazonova
TRAKIA UNIVERSITY OF STARA ZAGORA
SUBJECT: MEDICINE
ABSTRACT:
Biochemical and molecular biologic evidence indicates that all components of the renin-angiotensin
system (renin, angiotensinogen, angiotensin converting enzyme (ACE), angiotensin peptides and angiotensin
receptors) are found in a variety of tissues, including heart, kidney, brain and vasculature.The renin-angiotensin
system (RAS) is a hormonal cascade that functions in the homeostatic control of arterial pressure, tissue
perfusion, and extracellular volume. Although renin was discovered more than a century ago, the significance
of this system in the pathogenesis of cardiovascular and renal disorders has gained wide acceptance only during
the past 3 decades, in large part because of the availability of specific pharmacologic agents that can block the
system.
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The RAS is initiated by the regulated secretion of renin, the rate-limiting enzyme that catalyzes the
hydrolysis of angiotensin (Ang) I from the N-terminus of angiotensinogen. Ang I is in turn hydrolyzed by
angiotensin-converting enzyme (ACE) to form Ang II, a potent vasoconstrictor and the primary active product
of the RAS. Development of agents that block the RAS (e.g., beta blockers, ACE inhibitors [ACEIs], and
angiotensin receptor blockers [ARBs]) began as a therapeutic strategy to treat hypertension and not only.
The aim of this review is to determine the association between the different types of angiotensin
converting enzyme and how they affect the renin-angiotensin system. It is based on recent researches in the
scientific world.
Keywords: Renin-angiotensin system; Hypertension; Angiotensin II, renin; ACE inhibitors;
Angiotensin receptor blockers
Изложение:
Тялото е абсолютно брилянтно. То е изключително организирано и подредено до
такава степен, че да може да се справи с всичко, на което светът го подлага. Много от процесите,
които протичат в организма, са предназначени да поддържат един определен баланс, а това обикновено е
известно като хомеостаза. Едно от нещата, което е изключително важно е именно поддържането на
постоянно кръвно налягане.
Един от начините, по които може да се контролира кръвното налягане, е ренин-ангиотензиновата
система (или системата ренин-ангиотензин-алдостерон),която не много изненадващо включва веществата
ренин и ангиотензин.
Процесът започва в бъбреците. Те се намират на изключително добра позиция в тялото за
определяне на кръвното налягане, понеже са винаги добре
кръвоснабдени. Те служат като филтри за кръвта, като я почистват
от
ненужните вещества.. Въпреки че кръвоснабдяването на бъбреците
не е същото
като на белите дробове или порталната циркулация, те все пак
получават
около 20% от кръвта, която сърцето изпомпва.
Бъбреците са съставени от изкючително много копия на
една и съща
компонентна част. Може да се сравни
със система
от канали, които се вливат в единична
тръба,
в
случая уретера, който води до
пикочния
мехур. Така всяка от тези отделни
тръби
филтрира кръвта и се състои от различни основни характеристики. Една от
тях са гломерулите, а близо до гломерулите се намира юкстагломеруларния
апарат (JGA). Всъщност, на него се дължи регулацията на кръвното
налягане, като той усеща дали то е високо или ниско и ако е твърде ниско
решава да отдели малко повече ренин в кръвния поток.
Исторически факти
През 1898 г. Tigerstedt и Bergmann публикуват своите изследвания,
които доказват съществуването на термолабилно вещество в солеви
екстракт от бъбречна кора на заек и, че това вещество предизвиква
продължително повишаване на артериалното налягане. Те предлагат понятието "ренин", но тяхната
концепция е широко оспорвана или игнорирна, може би поради невъзможността на други изследовтаели
да възпроизведат опитите на Tigerstedt. Предопага се, четова се е дължало на лесното разрушаване на
молекулата на ренина при съхранение на екстрактите на стайна температура. .
Интересът към биологичните ефекти на бъбречните екстракти е бил малък до 1934 г., когато
Голдблат и колегите му доказват, че бъбречна исхемия, индуцирана от затягане на бъбречната артерия,
може да предизвика хипертония. Но и тази концепция поради редица причини е била клинично
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отхвърлена. Малко след това бе установено, че исхемичните бъбреците също освобождават
топлоустойчиво, краткотрайно пресорно вещество в допълнение към ренин. Тази констатация в крайна
сметка доведе до признанието, че пресорната активност на ренина е непряка и е резултат от
протеолитично действие на плазмения субстрат (в крайна сметка, наречен "ангиотензин") до
освобождаването на директно въздействащ пресорен пептид. Този пептид е първоначално наречен
"angiotonin" или "hypertensin" от конкурентните следователи в САЩ (Page и колеги) и в Аржентина
(Braun-Menendez и колеги), които в крайна сметка компрометирани на понятието "ангиотензин."
В началото на 1950-те години, по време на опити за пречистване, Skeggs и колегите му открили,
че този пептид съществува в 2 форми,в крайна сметка наречени ангиотензин I и II. В по-късно работа, те
демонстрират,че Ang I се разцепва от плазмен ензим, наречен "ангиотензин-конвертиращия ензим," до
генерирането на активния пресорен пептид Ang II. Скоро след това работата на няколко следователи,
включително Laragh, Genest, Дейвис, Ganong, както и техните колеги, довела до откритието, че
ангиотензин II стимулира също освобождаването на кортикостероиденият хормон алдостерон,който е
основен регулатор на калиево-натриевия баланс.
Тези забележителни открития показват, че ренин-ангиотензиновата система участва в
регулацията както на кръвното налягане, така и на водно-електролитния баланс.
Каква е причината югстагломерулният апарат (JGA) да спре да секретира ренин?
Това е много добър въпрос. Когато имаме
ниско кръвно налягане, има по-малко кръв към
бъбреците, така че югстагломерулният апарат
изпраща ренин в системата. Това увеличава кръвното
налягане, причинявайки вазоконстрикция. Но ако това
води до затягане на кръвоносните съдове, това не
означава ли още по-малко кръв да стигне до
бъбреците и дори да се изпрати още ренин?
Е, всъщност не - но за да разберете това,
трябва да помислите за начина, по който кръвта стига
до и от гломерула. Кръвта стига до гломерула в
аферентния артериол и се отстранява от гломерула в
ефрементовия артериол. JGA е между тези две
артериоли, като усеща кръвното налягане между тях и
решава дали е достатъчно висока за бъбреците, за да
работят нормално. Ако не е, освобождава ренин. Този
ренин причинява производството на ангиотензин II
(причина за вазоконстрикцията).
Основната част е, че ангиотензин II действа главно върху еферентен артериол. Това означава, че
кръвта, идваща към JGA, не е толкова засегната, колкото кръвта напускаща JGA. Ако артериолът,
излизащ от JGA, стане по-тесен, налягането ще бъде подкрепено от гломерула и JGA ще реши, че
всъщност налягането е добре и вече може да спре освобождаването на ренин.
Какво представлява ренин-ангиотензиновата система?
Когато ренинът се изхвърля в кръвния поток, той превръща ангиотензиногена (който се намира в
черния дроб) в ангиотензин I (Анг I). Колкото повече ангиотензин I имаме,това означава, че ще имаме и
повече ангиотензин II, тъй като ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE) ги преобразува един в друг.
ACE е наистина изключително важен ензим, защото ангиотензин II е химично вещество, което
предизвиква вазоконстрикция. Така че, ако АСЕ работи правилно, ще доведе до производството на
ангиотензин II и съответно до много силна вазоконстрикция.
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Прекурсорът на ренина представлява протеин, съставен от 406 аминокиселинни остатъка.
Остатъци 1-23 са сигнална пептидна последователност , а остатъците от 24-66 се разцепват до получаване
на зрял 340 аминокиселинен остатък (зрял ренин). Вторичните структурни елементи на ренин включват
29 антипаралелни бета листове, 3 β мостове, 4 α спирали, 2 310 спирали и 18 завоя. Най-впечатляващата
структурна характеристика на ренина е антипаралелен β лист, който образува двата му дяла.
Хидрофилените (синьо) и хидрофобните (червен) остатъци са разположени съответно по външните и
вътрешните части на ренина. Най-важната структура е хидрофобеният джоб, който се намира в активния
център и позволява свързването на субстрата.
При кръвозагуба първата реакция на
организма
е вазоконстрикция на съдовете. Но се стига до
момент, в
който това вече няма да има ефект. Ангиотензин II
има
редица функции, които водят до увеличаване на
количеството на водата в кръвта. Един от тях е ADH
секреция,
а друг е синтеза на алдостерон.
ADH е хормон, който се изхвърля в кръвния
поток от
хипофизната жлеза. Тя има два дяла - преднен дял
(хипофиза) и неврохипофиза. Неврохипофизата
всъщност
секретира ADH. Той действа в бъбреците за
увеличаване на количеството на водата, която се
издърпва
обратно в кръвния поток. Най-важният ефект на антидиуретичния хормон е да се запази водната маса
чрез намаляване на загубата на вода в урината. Диуретикът е агент, който увеличава скоростта на
образуване на урина. Инжектирането на малки количества антидиуретичен хормон в човек или животно
води до антидиуреза или намалява образуването на урина, а хормонът е наречен за този ефект.
Антидиоретичният хормон се свързва с рецепторите на клетките в събирателните канали на бъбреците и
спомага за повторно абсорбиране на водата В циркулацията. В отсъствието на антидиуретичен хормон,
събирателните канали са практически неприложими за вода и те изтича като урина.
Антидиуретичният хормон стимулира реабсорбцията на вода чрез стимулиране на поставянето
на "водни канали" или аквапорини в мембраните на бъбречните тубули. Тези канали пренасят вода без
разтворители през тръбни клетки и обратно в кръвта, което води до намаляване на плазмения
осмоларитет и повишаване на осмоларитета на урината.
Причината това да е по-полезно, отколкото вазоконстрикцията е, че обемът на кръвта се
увеличава, когато се добавя вода към нея. Очевидният ефект е поддържането на кръвното налягане. Ако
има загуба на кръв, по-добре е да се опита да замени течността, отколкото да се опита да ,,изтисква”
артериите, докато там не остане нищо за изтискване.
Алдостеронът е стероиден хормон, който се отделя от външната част на надбъбречната жлеза
(която е точно над бъбреците). Надбъбречната жлеза има вътрешна част (медулата) и външна част
(кората). От външната част на кората (zona glomerulosa) се отделя алдостеронът. Тъй като това е
стероиден хормон, това означава, че е изграден от холестерол и е част от семейството на
минералокортикоидите, защото влияе върху начина, по който тялото регулира водата и солта. Един от
начините, по който това се прави, е активирането на протеини в дисталните тубули, при които се
замества натрий с калий (т.е. повече натрий се връща обратно в кръвта и повече калий се изпраща в
урината). Хормонът също така кара кръвния поток да абсорбира отново водата с натрий, за да увеличи
обема на кръвта. Другото нещо, което прави, е да контролира количеството водородни йони, които се
отделят в урината от частта на събирателния канал. Това е важно за регулиране на киселинността на
кръвта.
Ангиотензин-конвертиращ ензим и неговите инхибитори
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Ангиотензин-конвертиращ ензим или ACE е централен компонент на системата ренинангиотензин (RAS), която контролира кръвното налягане чрез регулиране на обема на течностите в
организма. Той превръща хормона ангиотензин I в активния вазоконстриктор ангиотензин II. Ето защо,
АСЕ индиректно увеличава кръвното налягане, причинявайки свиване на кръвоносните съдове. АСЕ
инхибиторите се използват широко като фармацевтични лекарства за лечение на сърдечно-съдови
заболявания.
АСЕ хидролизира пептидите чрез отстраняване на дипептид от С-края. По същия начин той
превръща неактивния декапептид ангиотензин I в октапептида ангиотензин II чрез отстраняване на
дипептида His-Leu. АСЕ е също така част от системата кинин-каликреин, където се разгражда
брадикинин, мощен вазодилататор и други вазоактивни пептиди.
АСЕ инхибиторите са били първата линия на лечение срещу хипертония в продължение на
десетилетия, като успехът им е да поставят ACE и неговия биологично активен продукт, ангиотензин II
(Ang II), като централни регулатори на системата ренин-ангиотензин (RAS). Ang II се продуцира от ACE
чрез хидролиза на неговия прекурсор Ang I. Ang II е основният вазоактивен пептид в RAS, действащ като
мощен вазоконстриктор чрез неговия рецептор АТ1Р .Следователно, инхибирането на производството на
Ang II и по-скоро неговото индуцирано сигнализиране към рецептора, чрез използването на AT1R
блокери, са били много успешни лечения при хипертония.
Първият описан активен хомолог на АСЕ е ACE2. Въпреки голямата му прилика с ACE, той не
превръща Ang I в Ang II, нито е могъл да бъде инхибиран от ACE инхибитори. Основна разлика в
субстратната специфичност веднага се забелязва, а именно, че ACE2 действа като карбоксипептидаза,
отстраняваща една аминокиселина от С-края на чувствителните субстрати, докато АСЕ действа като
карбокси дипептидаза (по-правилно, пептидил-дипептидаза) на С-краен дипептид. ACE2 хидролизира
декапептида Ang I, макар и сравнително слабо, но го превръща в нонапептида Ang- (1-9), а не в Ang II.
Първоначално се предполага, че ACE2 противодейства на действието на ACE, тъй като Ang- (1-9) също
се метаболизира от АСЕ и следователно се конкурира с Ang I за активното му място, като по този начин
предоставя ново регулаторно рамо на RAS. Проучванията показват, че ACE2 хидролизира редица
субстрати и преференциално разцепва крайни аминокиселини от пептиди, завършващи с Pro-X, където X
е хидрофобна аминокиселина. За да се разбере по-нататък биологичното значение на ACE2, е разработен
инхибитор на базата на С-терминалния дипептид (His-Leu) на Ang I. Това позволява развитието на мощен
и специфичен инхибитор, MLN-4760.
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разкрива съществуването на отделен ензимен път за производството на този пептид. Тази
монокарбоксипептидаза може да отстрани аминокиселинния левцин от С-края на Ang I, за да образува
биологично активния пептид Ang- (1-9), който впоследствие се разцепва до Ang - (1-7) чрез хидролиза на
АСЕ и неутрална ендопептидаза (NEP). Следователно, ACE2 играе централна роля в тялото като
ендогенен регулатор на RAS, след като може да разпадне Ang II, вазоконстриктор / пролиферативен
пептид и да произведе Ang- (1-7), вазодилататор / антипролиферативен пептид. Друга важна стъпка за
установяване на релевантността на Ang- (1-7) се постига с идентифицирането на неговия рецептор- G
протеин-свързан рецептор-Mas.
АСЕ инхибиторите се използват широко като фармацевтични лекарства при лечението на
състояния като високо кръвно налягане, сърдечна недостатъчност, диабетна нефропатия и захарен диабет
тип 2.
АСЕ-инхибиторите са лекарства, предназначени да
блокират ангиотензин-конвертиращия ензим от превръщането на
ангиотензин I в ангиотензин II. Ако имате по-малко ангиотензин II
наоколо, то тялото ще бъде осуетено в опитите му да повиши
кръвното налягане. Предотвратяването на производството на
ангиотензин II му пречи да причини вазоконстрикция, като
поддържа ниското кръвно налягане.
Ангиотензин II рецепторните блокери работят по подобен
начин. Те са антагонисти на рецептора на ангиотензин II, което
означава, че те блокират работата на ангиотензин II. Ако се
произвежда ангиотензин II, но не работи, то няма да може да предизвика вазоконстрикция, така че няма
да може да увеличи кръвното налягане.
Друго важно лекарство, което засяга тази система, е спиронолактонът. Това действа, като
блокира алдостерона, така че помпата в дисталните тубули не замества калий за натрий и има по-малко
вода, която се абсорбира в кръвта. Това е добре за предотвратяване на високото кръвно налягане, но тъй
като по-малко калий се отделя от кръвта, това може да доведе до повишаване на нивата на калий, което
може да бъде опасно. Не всеки получава това, но е важно да се помни.
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ПРИЛАГАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИОННА
ПРОГРАМА В РАНЕН СЛЕДОПЕРАТИВЕН ПЕРИОД ПРИ ФРАКТУРА НА
ПОДБЕДРИЦАТА
Мария Петрова¹, Анушка Узунова²
1. Студент III курс спец. „Рехабилитатор“ при Медицински колеж – Стара Загора
2. Тракийски университет, Медицински колеж – Стара Загора
Резюме:
Счупванията на костите са едни от най-честите и тежки увреди на опорно-двигателния
апарат /ОДА/. Характерно за подбедрица е предно-медиална повърхност покрита предимно от
фасция и кожа, почти без подкожна мастна тъкан. Тибията е заобиколена от мускули в 1/3 от
обиколката си, което обяснява големият травматизъм в тази област от човешкото тяло.
Съотношението на костите към меките тъкани на подбедрицата е 1:5, докато при бедрото е 1:20.
Обикновено се чупят двете кости на подбедрицата, но са възможни и изолирани счупвания
на тибията или фибулата.
Механизмът на счупването е най-често компресионен, при ПТП, падане и др.
Материал и методи:
Работата на студент от специалност „ Рехабилитатор“- Медицински колеж при ТУ – Стара
Загора с пациент в ранен следоперативен период на лечение.
Резултати и обсъждане:
От проведената рехабилитация се постигнаха следните резултати: значително се намали
болката; увеличи се обема на движение в колянна и глезенна става; стабилизира се равновесието и
походката с помощни средства; постигна се по-голяма самостоятелност на болния; преодоля се
психоемоционалният посттравматичен стрес.
Ключови думи: фрактура, подбедрица, кинезитерапия, рехабилитационен подход.
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APPLICATION OF INDIVIDUAL REHABILITATION PROGRAM IN AN EARLY
POSTOPERATIVE STAGE AFTER FRACTURE OF LOWER LEG
Mariya Petrova1, Anushka Uzunova2
1. Student, 3rd Year, “Rehabilitator” in medical College – Stara Zagora
2. Trakia University, Medical College – Stara Zagora
Abstract:
Bone fractures are among the most common severe injuries of the human musculoskeletal system.
Typical for the area of the lower leg (ossa cruris) is a front-medial surface, covered in fasciae and skin,
with small quantity of subcutaneous fat. The tibea is surrounded by muscles in 1/3 of its girth. This
explains the common trauma injuries in this area of the human body.
The proportion of the bones to the soft tissues of the lower leg is 1:5 while the proportion of the bones to
the soft tissues of the thigh is 1:20.
Usually, both of the bones of the lower leg break in a case of a serious trauma but isolated tibia or
fibula fractures are also possible.
The mechanism of the fracture is most commonly compression based(e.g. by traffic collision).
Material and methods:
Student work in specialty “Rehabilitation” – Medical College in Trakia University with patient
with early postoperative stage of treatment
Results and Discussion:
From the rehabilitation carried out the following results were achieved: greatly reduced pain;
increased movement in knee and ankle joint; stabilized balance and gait with mobility aids; greater selfdependence has been achieved for the patient; overcame psycho-emotional post-traumatic stress.
Key words: fracture, low leg, kinesiotherapy, rehabilitation method
ВЪВЕДЕНИЕ
Фрактурите (счупванията) на кости са честа последица на различните видове травматизъм пътнотранспортен, спортен, битов, паталогични фрактури при неголеми натоварвания при
остеопороза и др. Счупването на костите представлява нарушаване на целостта на костта в
различните оси.
Оздравяването на костната фрактура става за различно дълъг период, като между допирните
повърхности на костните фрагменти се образува калус (костна тъкан). В калуса се отлагат и
калциеви соли и той се превръща в кост.
Неблагоприятни са счупванията на места, където кръвоснабдяването е затруднено, това
забавя зарастването, именно такава е фрактурата на подбедрица.
Свободният долен крайник е съставен от костите на бедрото, подбедрицата и ходилото.
Счупването на подбедрицата е най-честата фрактура на дълга кост в тялото. Анатомично
подколянната част на долен крайник се състои от две кости- тибия (Tibia) и фибула (Fibula).
Тибията е по-голямата от двете кости, и е важна част, както от колянната, така и от глезенната
става.
Подбедрените фрактури могат да се класифицират в три групи.
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1. Фрактури на проксималния край;
2. Фрактури на диафизата;
3. Фрактури на дисталния край.
Обикновено се чупят и двете кости, но са възможни и изолирани фрактури само на тибията, или
фибулата.
Етиологично най- честа причина за фрактурата е индиректната травма - ходилото е фиксирано, а
подбедрицата се завърта около оста си или се огъва. Много често един от счупените фрагменти,
може да наруши целостта на кожата, при което се получава открита фрактура на подбедрицата.
Клиничната картина се характеризира с типични и атипични симптоми: силна болка, хематом,
оток, деформация, костни крепитации, невъзможност за движение или патологична подвижност.
Диагнозата се поставя с помощта на:
1. Рентгенография - основен метод за диагностика на фрактури. Извършва се в две проекции фас и профил;
2. Ядрено-магнитен резонанс;
3. Компютърна томография - често се прави, за да се уточни дали фрактурата достига до
колянната, или глезенната става. Тя може да осигури и ценна информация за тежестта на
фрактурата.
Лечението може да бъде консервативно или оперативно.
- Консервативното лечение се препоръчва на пациенти с висок риск за живота, при оперативна
интервенция. Прави се гипсов крачол, от горната трета на бедрото, до пръстите на краката.
- Оперативно лечение се състои в точна репозиция и стабилна метална фиксация посредством
контролирани винтове, вътреставни плаки, специално проектирани метални пирони.
Кинезитерапията (КТ) е абсолютно необходима и задължителна при лечението на
фрактурите. Тя е гаранция за правилно и пълноценно възстановяване. Съдейства за бързото
протичане на оздравителният процес и ограничаване на посттравматичните усложнения.
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.
Ранната рехабилитация е задължителна. Тя трябва да започне на 3 ден след интервенцията.
Времето, което е необходимо да се върне пациента към ежедневните си дейности, е от 4 до 6
месеца.
Целта на настоящата разработка е да се състави и приложи индивидуална рехабилитационна
програма, като се анализират постигнатите резултати.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ:
Проследено е възстановяването на пациент: А. М. Христова на възраст 24 год.
Диагноза: Състояние след Fractura cruris sinistra dislocate
Анамнеза: На 19.02.2017г. по обяд пациентката е била блъсната от лек автомобил на пешеходна
пътека, при което е получила травма в областта на главата, и лявата подбедрица.
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На 20.02.2017г. под пълна анестезия се прави открито наместване на фрактурата с
вътрешна фиксация - тибия и фибула.
Подадена е за рехабилитация на 23.02.17г. в отделение по Ортопедия и Травматология на
УМБАЛ“Проф.д-р Ст.Киркович“
На 27.02.2017г. е насочена и преведена за рехабилитация в ОФРМ на УМБАЛ “Проф.д-р
Ст.Киркович“ до 06.03.2017г., през, който период се проследява пациента.

Методиката на кинезитерапията в ранния период на възстановяване има за цел ранно
вертикализиране на пациента и обучение в ходене с помощни средства.

Задачи на КТ:
1.
2.
3.
4.
5.

Намаляване на болката и отока;
Подобряване трофиката и мускулния тонус на засегнатия крайник;
Общо укрепване на организма, и преодоляване на застойните явления;
Стимулиране двигателната активност и самостоятелност;
Постепенна вертикализация и обучение в ходене с помощни средства;
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Средства на КТ:
Лечение от положение-отточно.
Отточен масаж.
Активни упражнения с помощ за оперираният крайник.
Упражнения в изометричен режим;
Активни упражнения срещу съпротивление за горен крайник и раменен пояс;
Упражнения с уреди и на уреди за здравия крайник срещу дозирано съпротивление, с цел
засилване на мускулатурата.
7. Дихателни упражнение- статични и динамични.
8. Качване и слизане на стълби.
9. Криотерапия.
10. Физикална терапия.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

 При дадения пациент са направени следните процедури:
 - Интерферентен ток(ИТ)- с параметри 90 -100 Hz -10 минути за обезболяващ ефект, и 50 100 Hz -5 минути за трофичен ефект.
 - Електростимулация за m.quadriceps femoris.
 - Диадинамичен ток – с цел обезболяване,съответно с параметри DF- 2 минути ; CP – 3
минути ; LP – 5 минути.
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Функционална оценка на рехабилитационен потенциал
Таб. 1. Обиколки на долен крайник
Обиколки
на
долен крайник
20см от горния
ръб на patelae
12см от горния
ръб на patelae
5см от горния
ръб на patelae
10 см от долния
ъгъл на patelae
През глезенна
става
Ходило

Дата: 27.02.2017г.
Sin.
Dex.

Дата :06.03.2017г.
Sin.

46см

48см

47см

40см

42см

42см

37см

39см

38см

37см

35см

35см

33

30см

31см

25см

22см

23см
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Таб. 2. Ъглометрия глезенна става
Дата: 27.02.2017г.
Ъглометрия на
Sin.
Dex.
глезенна става S: 10-0-30°
S: 20-0-45°
в градуси

Дата: 06.03.17г.
Sin.
S: 18-0-40°

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Рехабилитацията при конкретният пациент започна на 3 ден след опертивната
интервенция в ООТ. Първоначално болката и страха от нея възпрепятстваха активната
работа с пациент, но след прилагане на отточен масаж и криотерапия в началото на
процедурата болката и отока намаляха, а това увеличи двигателните възможности на
пациента. На 5 ден самостоятелните активни движения на оперирания крайник са увеличени.
Пациента сяда сам със спуснати крака, ходи с помощни средства в стаята и коридора.
В резултат на проведената рехабилитация се подобри координацията на движенията,
походката е добра. Пациентът е обучен да изкачва и слиза по стълби.
В рамките на терапевтичният период обема на движение в глезенна става се увеличи
ext.-я 18°, Flex.- 40°.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ранната рехабилитация доведе до много бързо възстановяване, като сведе до
минимум вероятноста от усложнения. Сами може да видите резултата 
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УРОДИНАМИКА/ URODYNAMIC PROCESSES
Делян Терзиев, Данаил Димитров/ Delyan Terziev, Danail Dimitrov
Тракийски Университет, Стара Загора/ Trakia University, Stara Zagora
Специалност: Медицина/ Specialty: Medicine
Резюме:
Уродинамиката представлява движение на урината по екскреторните пътища по градиента
на наляганията, който подсигурява нормалния поток на урината от бъбречните чашки до пикочния
мехур и уретрата.
Целта на нашето проучване е да обобщим и схематизираме основните закономерности и
регулацията на процесите, свързани с уродинамиката.
Урината достигнала до събирателните каналчета на вътрешната медула се излива се излива
в бъбречните чашки под формата на болуси. Чрез последователно редуване на диастола и систола
на чашките в резултат от релаксация и съкращение на гладката им мускулатура, течността се
изтласква в бъбречното легенче. В стената на легенчето също има гладка мускулатура, чийто
съкращения се управляват от пейсмеикърни клетки. Съкращението на гладкомускулните влакна в
стената на легенчето, повишава налягнето в кухината му, но тъй като чашките са плътно затворени,
урината може да продължи само по уретера. Той се дели на три функционални отдела. Постъпилата
в уретера урина последователно преминава от отдел в отдел, благодарение на съкращениието на
гладките мускули в стената му и на порции навлиза от двата уретера в пикочния мехур. Той заема
основно място в регулацията на наляганията в горните отделителни пътища. В заключение бихме
могли да кажем, че прецизната координация и регулация на съкратителната активност на гладката
мускулатура в стената на екскреторните пътища подсигурява нормалното протичане на
уродинамичните процеси.
Abstract:
The urodynamic processes describe how the urine flows through the excretory system, due to a
gradient in pressure levels. That ensures the normal urine movement from the calyces to the bladder and
the urethra.
The aim of our research is to summarize and categorize the main urodynamic processes and the
way they are regulated
The bolus of urine, collected in the collecting ducts, pours into the calyces. There by constantly
alternating between systole and diastole, the resulting relaxation and contraction of the smooth muscles
lead to the bolus being pushed into the renal pelvis. Its wall also contains smooth muscle, whose
contractions are controlled by pacemaker cells. Those motions increase the pressure and since the calyces
are tightly shut, the urine can only continue down the ureter. The ureter is divided into three functional
units. The liquid moves from unit to unit thanks to contractions of smooth muscles in its wall, and thus,
those portions of urine are poured into the bladder. The last mentioned takes up a central role in regulating
the pressure in the upper levels of the excretory system. In conclusion we can say that the precise
coordination and regulation of the contractions of the smooth muscles in the walls of the excretory system,
ensures the normal flow of the urodynamic processes.
Ключови думи:
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Уродинамика, бъбречно легенче, бъбречни чашки, уретер
Key words:
Urodynamic processes, renal pelvis, calyces, ureter
Въведение: Бъбречната функция включва филтрация на кръвната плазма в гломерулите, в
резултат на което се образува първичната урина. Тя садържа ценни за организма вещества като
вода, глюкоза и соли който се резорбират в проксималните каналчета, бримката на Хенле и
събирателните каналчета. За да се урина, протича и процеса секреция на ненужни съединения като
амоняк, урея, креатинин и други. Изнасянето на крайната урина извън тялото се дължи на процеса
уродинамика.
Уродинамиката представлява промяната в наляганията в отделните части на екскреторните
пътища, която подсигурява нормалния поток на урината от бъбречните чашки до пикочния мехур и
уретрата.
Изложение:
1.Бъбречните чашки се намират в основата на бъбречните пирамиди. В тях се излива
болуса урина идващ от събирателните каналчета. В нормално състояние, те са затворени към
бъбречнито легенче, тъй като е контрахиран m. sphincter calycis. В стената на чашките има стретч
рецептори, които при изпълване на кухината пращат сигнали, резултат на които се контрахира m.
sphincter fornicis, като така се спира допълнителното пълнене. Междoвременно се отпуска m.
sphincter calycis, което позволява част от урината да навлезе в бъбречното легенче заради разликата
в налягането. Накря се съкращава m.longitudinalis calycis чрез който и останалата урина се изкарва
от чашките, а те остават плътно затворени.

Фиг.1:Фигурата показва преминаването на гладката мускулатура на бъбречните чашки от
систола в диастола
2.Бъбречното легенче е мястото където се събират всички бъбречни чашки. Функцията му
е подобна на фуния чрез която урината се утича в уретрите. В стената на легенчето има гладка
мускулатура. Нейното съкращение се инициира от пейсмейкърни клетки (или още наречени
атипични гладко мускулни клетки), намиращи се в проксималните дялове на легенчето, но не и в
уретерите.
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Тези атипични гладкомускулни клетки са с вретеновидна форма и имат множество
разтеглици. Контрактилните им филаменти съставляват 40% от масата на клетката, докъто в
нормалните гладкомускулни клетки- 60%. Пейсмейкърните клетки спонтанно се деполяризират
около 30 пъти в минута.
Разпространението на деполяризацията води до перисталтични движения на гладката
мускулатура в стената на легенчето. Съкращението води до увеличаване на налягането, но тъй като
бъбречните чашки са плътно затворени, урината може да се изтласка само към уретерите.
3.Уретерите са разделени в 3 функционални отдела. В стените им също има гладкка
мускулатура, чрез която също се извършват перисталтични движения.
Урината минава по дължината на уретерите под формата на болуси. Лумена на уретера е
затворен преди и след всеки болус, докъто той не бъде изсипан в пикочния мехур. Тоест докъто
мускулатурата на един функционален отдел е делатирана и поела урина, останалите отдели са
контрахирани.
При увеличена филтрация на урината, болусите в уретерите стават по-дълги, но скоростта
им за преминаване остава непроменена. Ако количеството урина продължи да расте, дължината на
болусите също ще расте. Това продължава докъто уретерите не са пълни с урина от край до край.
4.Пикочният мехур служи за складиране на урината. В двата странични ъгала на trigonum
vesicae, на дъното на пикпчния мехур, се намират отвърстията на уретерите, а в предния ъгъл –
отвърстието на уретрата.
Мускулната обвивка на мехура е съставена от 3 слоя. Снопчетата на външния и вътрешния
слой са предимно надлъжни, а на средния – циркулярни. По този начин се изгражда единен мускул
(m. detrusor urinae), при чието съкращение се изпразва съдържанието на пикочния мехур. Около
отвърстието на пикочния канал има задебеление на средния слой, чрез което се образува m.
sphincter vesicae. Постоянния му тонус задържа урината. Той има стретч рецептори, които се
дразнят при изпълване на мехура и го карат да се отпусне. Тези рецептори изпращат сигнали и към
главния мозък.
Пикочния мехур заема основна роля в регулацията на бъбречната функция. Увеличаването
на обема му при изпълване, притиска уретерите и не позволява допълнително навлизане на урина в
него. Уретерите могат да се разширят, за да поемат малко количесто урина, но в крайна сметка
задръжката води до увеличаване на хидростатичното налягане в по-горните структури на бъбрека.
Това увеличено налягане премахва градиентите в гломерула и спира филтрацията на кръв.
5.Уретрата е тръба свързваща пикочния мехур с външната среда, тоест по нея се изкарва
урината извън тялото. В началото и се намира m.sphincter urethrae, който е изграден от напречно
набраздена мускулатура. Чрез него се извършва волевата задръжка на урина. При жените, уретрата
се използва само за преминаване на урина, но при мъжете през нея преминава и спермата.
За сформирането и участва и простатната жлеза. Тя е обвита около уретрата и при
възпаление може да предизвика задръжка на урина.
Заключение:
Чрез процесите филтрация, секреция и резорбция се сформира крайната урина. В
последствие тя се изнася извън тялото, като това се описва чрез процеса уродинамика. Необходимо
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е да познаваме нормалните процеси включени в екскрецията на урина, за да разпознаем и разберем
проблемите които могат да възникнат при тяхното нефункциониране.
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ЗАКАЛЯВАНЕТО – ЕСТЕСТВЕН МЕТОД ЗА ЗДРАВЕ И ДЪЛГОЛЕТИЕ
Бойко Илиев
Студент II курс, Рехабилитатор, Медицински колеж при ТУ – Стара Загора
Марияна Станева
Медицински колеж, Тракийски Университет – Стара Загора
Резюме
Здравословният начин на живот създава добри условия за нормализиране на
физиологичните и психически процеси, намаляват вероятността от различни заболявания и
удължават човешкия живот. Закаляването е система от превантивни мерки, насочени към
повишаване на устойчивостта на човешкия организъм към неблагоприятните фактори на околната
среда. Закалителните процедури помагат за развитието на имунитета и подобряване на
терморегулацията на организма. Природата е създал всичко необходимо за нашето здраве и добро
самочувствие. Закаляването се смята за един от надеждните и достъпни начини за поддържане на
здравето.
Целта на настоящия обзор е да повиши информираността относно използването на
естествените природни фактори за закаляване на човешкия организма, чрез което се повишава
неговата устойчивост към въздействие на неблагоприятните факторите на външната среда.
Чрез системното използване на естествените природни фактори и други физически средства
се усъвършенстват терморегулаторните механизми на организма, и се изработват съответните
приспособителни реакции, които повишат устойчивостта на организма и дават възможност да
поддържа топлинно равновесие при промени в метеорологичните условия. Закаляването се постига
чрез закаляващ режим и закалителни процедури.
Закаляването се смята за един от най-надеждните и достъпни начини за поддържане на
здравето.
Ключови думи: Закаляване, здраве, природни фактори, закаляващ режим, човешки
организъм

STRENGTHENING – A NATURAL METHOD FOR HEALTH AND
LONGEVITY
Boyko Iliev
Student - II year, Rehabilitation Therapist, Medical College, Trakia University Stara Zagora
Mariana Staneva
Medical College, Trakia University Stara Zagora
Abstract
A healthy lifestyle creates good conditions to normalize the physiological and mental processes, to
reduce the likelihood of various diseases and to prolong human lives. Strengthening is a system of
preventive measures aimed at increasing the resistance of the human body to the adverse environmental
factors. Strengthening procedures help develop immunity and improve body thermoregulation. Nature has
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created everything we need for our health and well-being. Strengthening is considered to be one of the
most reliable and affordable ways to maintain health.
The purpose of this review is to raise awareness for the use of natural factors to strengthen the
human body, thus increasing its resistance to the impact of adverse factors in the external environment.
Through the systematic use of natural factors and other physical means, the body's thermoregulatory
mechanisms are improved and corresponding adaptive responses are produced, which increase the body's
stability and allow to maintain thermal equilibrium in changing weather conditions. Strengthening is
achieved by a strengthening regimen and strengthening procedures. Strengthening is considered to be one
of the most reliable and affordable ways to maintain health.
Key words: strengthening, health, natural factors, strengthening regimemen, human
Въведение
Здравословният начин на живот - е индивидуана система на човешкото поведение, което
предоставя физическо, психическо и социално благополучие в реална среда и активно дълголетие.
Много хора очакват от организма си да функционира правилно, смятат, че могат да го натоварват
безкрайно и вярват, че разполагат с неизчерпаеми запаси от сили за самолечение. Издръжливостта
на организма към условията на променящата се външна среда се повишава в следствие на
закалителните процедури. Природата е създал всичко необходимо за нашето здраве и добро
самочувствие. Това, което се изисква от нас, е да положим мъничко усилия, за да използваме
даровете и. Няма нищо по-здравословно от свеж въздух, умерено топла вода и слънчеви лъчи. Чрез
тях тялото се закалява и става по-малко податливо на заболявания, не лекува заболяването, а
предотвратява неговата поява. Закаляване е система от превантивни мерки, насочени към
повишаване устойчивостта на човешкия организъм към неблагоприятните фактори на околната
среда. Тези процедури помагат за развитието на имунитета и подобряване на терморегулацията на
организма. Закаляването се смята за един от надеждните и достъпни начини за поддържане на
здравето. По този начин той е подходящ за почти всеки здрав човек, независимо от възрастта и
нивото на физическо развитие. Здравословният начин на живот създава добри условия за
нормализиране на физиологичните и психически процеси, намаляват вероятността от различни
заболявания и удължават човешкия живот.
Целта на настоящия обзор е да повиши информираността относно системното използването на
естествените природни фактори за закаляване на човешкия организма, чрез което се повишава
неговата устойчивост към въздействие на неблагоприятните факторите на външната среда.
Материал и метод: Анализирани са съвременни литературни източници и интернет,
свързани със здравословния начин на живот, закаляването на човешкия организъм и
профилактиката с естестнени природни фактори, методиките на прилагане и тяхното дозиране.
Резултати:
Закаляването е система от превантивни мерки, насочени към повишаване на устойчивостта
на човешкия организъм към неблагоприятните фактори на околната среда. Тези процедури помагат
за повишаване на имунитета и подобряване на терморегулацията на организма.
При закаляването чрез системното използване на естествените природни фактори и други
физически средства се усъвършенстват терморегулаторните механизми на организма, и се
изработват съответните приспособителни реакции, които повишат устойчивостта на организма и
дават възможност да се поддържа топлинно равновесие при промени в метеорологичните условия.
Заедно с това закаляването съдейства за укрепване на здравето и повишаване на работоспособността и устойчивостта спрямо редица неблагоприятни фактори на околната среда.
Под влияние на дразненето на кожните и други рецептори от физичните фактори настъпват редица
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изменения както в произвеждането на топлина, така и в излъчването й - физическа терморегулация
на организма.
Закаляването е условнорефлекторен процес. Чрез различни външни дразнители
(закалителни процедури) по рефлекторен път в терморегулацията се въвличат и вътрешните органи
и системи (сърдечно-съдова и кръвообращение, дихателна, храносмилателна и др.). Тяхната
дейност постепенно се преустройва, което води до разширяване както на техните компенсаторни
възможности, така и до повишаване компенсаторните възможности и работоспособност на целия
човешки
организъм.
Закаляването предизвиква морфологични и функционални промени в целия организъм - почти във
всички органи и системи:

Укрепва нервната система, засилват се нервните процеси, тяхната подвижност и
равновесие се подобряват. Това прави възможно използването на закаляването като мощно
биологично средство за премахване нервната и физическата умора, като естествен биостимулатор за
повишаване работоспособността.

Кожното кръвоснабдяване и регулирането на кожното кръвообращение се
усъвършенстват.

Дишането става по-дълбоко и се забавя. По-пълно се усвоява кислородът.

Сърдечната дейност се забавя, а кръвното налягане се понижава. Подобрява се
кръвоснабдяването на вътрешните органи. Броят на еритроцитите в кръвта се увеличава, повишава
се и тяхното хемоглобиново насищане.

Храносмилането и обмяната на веществата се подобряват, засилва се апетитът, сънят
се нормализира и т. н.
За правилното извършване на закаляващите процедури добре е да се спазват следните
принципи:

Принцип на системност. Закаляването трябва да започва от най-ранна възраст и да
продължава през целия живот без прекъсване. Несистемното прилагане на закалителните процедури
и особено продължителното им прекъсване става причина за загубване на постигнатия ефект.

Принцип на постепенност. Постепенността трябва да се постига по отношение на
температурата и използваните средства (вода, въздух), по отношение на тяхното градиране според
силата на дразнителя и по отношение на продължителността на процедурата

Принцип на комплексност. Най-успешно закаляването се осъществява, когато като закаляващи фактори се използват топлина, студ, слънчева енергия, вода, движение на въздуха в
тяхното различно съчетаване при разнообразни условия.

Принцип на индивидуалния подход. Схемите за различните процедури трябва да се
съобразяват и коригират с оглед индивидуалните особености на всеки отделен организъм (тип
нервна система, възраст, пол, здравословно състояние).
Закаляването се постига чрез закаляващ режим и закалителни процедури:
1. Закаляване с въздух. Ефективността и здравният резултат от закаляването с въздух зависи преди
всичко от физическите фактори на въздуха (температура, влажност, скорост на движение).
Закаляването с въздух има по-малък закаляващ ефект, отколкото някои други закаляващи
процедури (закаляване с вода), но този ефект се проявява толкова по-силно, колкото температурата
на
въздуха
е
по-ниска
от
температурата
на
кожата.
Закаляването с въздух трябва да започне през лятото или началните топли есенни дни на открито
при температура на въздуха 20-30°С, в продължение на 20 min, след което бавно и постепенно
продължителността му може да се увеличи до 2-3 часа. Здравите хора и по-големите деца се
закаляват само на голо тяло, а на борните хора и по-малките деца се облича еднослойна, лека
свободна дреха. Въздушните бани трябва да бъдат съчетани с физически упражнения (игри,
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гимнастически упражнения, ходене). През зимата закаляването с въздух може да се извършва на
закрито в предварително добре проветрено помещение при температура на въздуха не по-ниска от
16-18°С. Продължителността на въздушните бани в началото трябва да бъде 10-15 min, след което
се увеличава до 20-25 min, с постепенно понижаване температурата на въздуха. Своеобразна форма
на закаляване чрез въздух е целогодишно спане при отворен прозорец и лекото обличане през
студения сезон.
2. Закаляване с вода. Водните процедури са най-силно действащите. Те предизвикват
общи и местни реакции, дължащи се на голямата топлоемкост, топлопроводимост на водата. Освен
това различните водни закаляващи процедури имат и механично действие върху кожата и
подкожните тъкани.
Използват се различни водни процедури - влажно обтриване, обливане и къпане в открити
водоеми. При прилагане на каквато и да е процедура с вода с по-ниска температура от тази на
тялото и особено в зоната на студените и хладни бани (при температура на водата по-ниска от 20°С
и между 20-25°С), се получава бързо и рязко свиване на кожните кръвоносни съдове. Значителна
част от кръвта се изтласква към вътрешността на тялото. Това увеличава кръвонапълването на
вътрешните органи, повишава кръвното налягане и затруднява работата на сърцето.
Правилно проведените водни процедури активизират дейността на всички органи и системи
на организма: увеличава се обмяната на веществата, активира се кръвотворният апарат, тренира се
сърдечно-съдовата
система,
повишава
се
работоспособността.
- Обтриването на тялото се извършва с намокрена кърпа, гъба или с ръка в продължение на 5 min.
Започва се с температура на водата 25-30°С, постепенно на всеки 2-3 дни последната се понижава с
1-2°С,
докато
се
стигне
до
15-1б°С.
- Обливането се извършва с душ, или съд, като се започва с температура на водата 28-32°С, която
през ден се понижава с 1°С, докато се стигне до 17-18°С. Времетраенето на процедурата е
максимум 2 min. След това тялото се избърсват до сухо и до зачервяване на кожата (както и при
обтриването).
- Къпането в открити водоеми оказва най-силно закалително въздействие, поради найбързото и най-силно охлаждане на организма. Започва се при температура на водата 23-25°С.
Престоят във водата в началото не трябва да бъде повече от 3-5 min, като постепенно се увеличава
до 15-20 min. Преди влизане във водата тялото трябва да бъде предварително загрято, а по време на
къпането
да
плуват
или
да
са
непрекъснато
в
движение.
3. Закаляване със слънчеви лъчи. Закаляването със слънце, освен повишаване устойчивостта към
слънчевата радиация предизвиква и твърде многостранни положителни промени в организма. Те се
обуславят от биологичното въздействие на слънчевата радиация и се изразяват в следното:
стимулират различни физиологични функции като подобряват общото състояние на организма,
повишават работоспособността му, засилват имунобиологичните защитни сили, снижават
заболеваемостта от инфекциозни и простудни заболявания, оказват бактерицидно действие върху
патогенните микроорганизми.
Слънцеоблъчването се смята за едно от основните средства за профилактика и лечение на
рахит и остиопороза. Антирахитичното му действие се изразява в превръщането на ергостерина в
кожата в активен витамин D. Еритемното действие на слънчевите лъчи предизвиква зачервяване на
кожата с разширяване на кожните кръвоносни съдове , резултат от усиленото образуване на
хистамин. Пигментирането на кожата предпазва същинската кожа от изгаряне. Слънчевите бани
подобряват апетита и съня.
Най-подходящи за слънчеви бани са сутрешните часове между 8 и 11 ч. Излагането на
слънце трябва да се предшества от подготовка: разсъбличане на "шарена" сянка през първите 3 дни
съответно за 10, 20 и 30 min. Едва на 4-тия ден се излиза под преките слънчеви лъчи, започва се с 10
min и през всеки следващ ден престояването се удължава с 10 min, докато се стигне до около 2 часа.
Слънчевите бани трябва да се прилагат най-малко 1,5 ч. след нахранване и 0,5 ч. преди приемането
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на храната. След банята е необходимо 20-30 min да се престои на сянка, след което се препоръчва
прилагането на водни процедури. Особено внимателно трябва да се спазва принципът на
постепенност, поради опасността от изгаряния на кожата - необходима е постоянна защита от УВ
лъчи.
4. Ходене с боси крака. Това е ефикасен способ за закаляване. Прилага се ходене по т.нар.
контрастни пътечки, отделни участъци на които са нагрети различно, от студено до горещо. Счита
се, че обувките изолират човека от отрицателния заряд на земната кора, а положително заредената
атмосфера отнема от човека част от отрицателните му йони. При ходене с боси крака човек си
набавя недостигащите му отрицателни йони, а заедно с това и електрическа енергия. Понастоящем
се препоръчват най- различни способи за закаляване по този начин - от ходене бос вкъщи, по
крайбрежния пясък и сутрин по оросената или окосена трева , до ходенето по снега.
Закалителните процедури е добре да се извършват под медицински контрол, при което се
вземат предвид възрастовите особености на организма, функционалните му възможности,
индивидуалната реактивност и здравословното състояние.
Правила които трябва да се спазват преди и по време на закалителните процедури:
1.
Закалителните процедури е необходимо да се започнат тогава когато човек е напълно
здрав. Деца и хора, страдащи от различни заболявания могат да започнат с процедури за закаляване
след консултация с личен лекар.
2.
Задължително е да се спазват принципите описани по-горе.
3.
Закалителните процедури да се извършват редовно без големи пропуски, при всякакви
климатични условия и време на годината.
4.
Да се комбинира закаляване с физически упражнения .
5.
След провеждане на закалителни процедури човек трабва да се чувства бодър, ако не е
се чувства така, трябва да се потърси лекарска помощ.
6.
При започване на закалителни процедури е необходимо да се вземат под внимание
индивидуалните особености на здравословното състояние на човека, годишно време, и
климатичните условия.
7.
Закаляването е един от компонентите на здравословения начин на живот и да се
обърне внимание на храненето и други аспекти на живота.
Изводи
1.
Закаляването е подходящ метод за всеки здрав човек, независимо от възрастта и
нивото на физическото развитие.
2.
Закалителните процедури повишават имунитета и устойчивостта на организма към
инфекциозните болести.
3.
Закаленото тяло на човека по-лесно понася рязката промяна в климатичните условия,
критичните разлики в температурите на въздуха и водата, както и стреса и неблагоприятните
условия на живот.
Заключение
Увеличаването на човешката устойчивост към различни неблагоприятни фактори на
околната среда трябва да е превантивна задача на съвременната медицина. Закаляването се смята за
един от най-надеждните и достъпни начини за поддържане на здравето и е отлична възможност да
се спести от лекарства и болнично лечение. Ако се провеждат неправилно или се използвате
екстремални методи, има риск да се влоши, вместо да се подобри здравето. За да не се случи това,
трябва да се следват инструкциите и консултациите със специалисти.
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Резюме:
Балнеолечението (лат. balneum, баня) е форма на лечение на различни болестни състояния
чрез къпане, което обикновено става в местата с находища на минерални извори.
Определение и характеристика
Балнеолечението обикновено се прилага под разнообразни терапевтични форми, като пиене
на минерална вода, използване на горещи вани и вани с естествена природна пара, различни видове
инхалации, както и терапии с различни видове кал и пясък, използвани за горещо приложение.
Лечебни свойства. Балнеолечението се препоръчва за широк спектър от заболявания като
кожни заболявания, заболявания на опорно-двигателния апарт, неврологични, респираторни и др.
заболявания.
Ключови думи: Балнеолечение, минерални води, курортология.
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Balneotherapy (lat. Balneum, bathroom) is a form of treatment for various disease conditions by
bathing, which usually occurs at the places with deposits of springs.
Definition and characteristics
Balneotherapy usually administered in a variety of therapeutic modalities such as drinkable
mineral water, the use of hot tubs and bathtubs to a natural steam, various types of inhalation therapies as
well as with various types of clay and sand used for hot applications.
Healing properties
Balneotherapy recommended for a wide range of diseases such as, skin diseases, diseases of
the locomotor system, neurological, respiratory, and others. diseases.
Key words: Balneotherapy, mineral waters, resort tourism.
Балнеолечението
Балнеолечението (лат. balneum, баня) е форма на лечение и рехабилитация на различни
болестни състояния чрез лечебните сили на водата. Познато е от дълбока древност и се практикува
чрез къпане или различни процедури на места (балнeо курорти), на които има минерални извори.
Има някои общи принципи с хидротерапията, но като цяло се различава от нея.
История на балнеологията у нас в средновековието и до днес
През IХ век Климент Охридски създава Охридската школа и с нея и първата болница при
Климентовия манастир. В средните векове минералните води се използват предимно за хигиенни
нужди.
По време на османско владение - 1885 г. - е осписан и отпечатан първият български Каталог на
минералните води. Това е период, в който активно се строят турски бани, най-често върху
останките
на
римските
терми.
Първият химически анализ на минерална вода в България е извършена през 1882 год. от пет
минерални извора в Хисаря. За целта правителството на Източна Румелия издава “Правилник за
експлоатация на Хисарските бани”. Смята се, че това е официалното начало на съвременното
балнеолечение у нас.
В началото на 1950-те години на ХХ век се създават базите на няколко балнеокурорта и се
профилират
по
групи
заболявания.
В края на 50-те: към 1959 г. има два основни типа заведения за здравен туризъм у нас – това са
балнеолечебниците и балнеосанаториумите. До края на миналия век курортите в България се
структурират
по-прецизно:
•
•
•
•
•
• калолечебници

курортни
почивни

санаториуми
поликлиники
пансионати
станции
балнеолечебници

В наши дни в България са изградени множество санаториуми и клиники, както и модерни
балнеологични центрове, които предлагат разнообразие от процедури и лечебни програми.
Някои
от
най-важните
балнеокурорти
в
България
днес
са Велинград, Хисаря, Банкя, Сандански, Момин
проход, Вършец, Овча
могила, Павел
Баня, Наречен, Поморие, Кюстендил и с. Баните - Смолянско.
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Балнеолечението включва процедури с гореща или студена вода, както и стимулация с
вода. Според местоположението и индивидуалните характеристики на изворите, някои курорти
предлагат процедури с минерална вода, богата на силиций, сяра, селен, радий и други. Тези
елементи помагат при различни състояния и са препоръчителни при костни, кожни или други
проблеми.
Терминът 'балнеолечение' се прилага към дейностите, свързани с лечебна и
рехабилитационна практика, къпане, горещи вани, басейни с естествена природна пара, както и към
различни процедури с кал или пясък. Някои от минералите, съдържащи се в минералните води у нас
са натрий, магнезий, калций, желязо, арсен, литий, калий, бром и йод.
Класификация на минералните води
Медико-химична класификация на минералните води в България.
Основни видове:
-Слабоминерализирани минерални води без специални компоненти -t над 20 градуса.
-Минерализацията на слабоминарализираните минерални води е под 2градуса на 1 литър.
-минерализирани води -имат минерализация над 2 грама.
-Подклас - хлоридни: хлоридно-натриеви,йонно-бромни.
-Подклас -сулфатни:сулфатно-нартиеви,магнезий,сулфатно-елезни.
-Подклас- хидрокарбонатни-хидрокарбонатно-натриеви
-Подклас- смесени-анионни-сулфатно-хлоридни,сулфатно-хидрокарбонатни
Газови води- често съдържат флуорид и метасилициева киселина.
-Подклас -въглекисели-слабо минерализирани и минерализирани
-Подклас - сулфидно-сероводородни-слабо минерализирани и минерализирани
-Подклас - родонови - фазът Родон.
Класификация на минералните води по минерализацията.
-Слабоминерализирани- имат минерализация под 2грама литър
-Минерализирани- имат минерализация над 2 грам.Включват и:
-средноминерализирани от 2грама до 15грама/литър
-силноминерализирани от 15 грама до 30грама
-разсолни с минерализация над 30грама/литър
Класификация според температурата
-Студена - под 20градуса
-Хладка - 21-33 градуса
-Индифеврентни - 34-36 градуса
-Топли - 37-39 градуса
-Горещи - над 40 градуса
Класификация според pH на H2O
-Води с кисела реакция - pH под 6,8
-Води с неутрална реакция- pH 6,8-7,2
-Води с алкална реакция- pH над 7,2
Основни принципи на физиологичното и лечебното действие на минералните води
От биологична гледна точка минералната вода представлява комплексен физико-химичен
фактор на външната среда,проявяващ се като дразнител на организма. Минералните води оказват
сложно и всестранно въздействие върху организма. Това въздействие може да се използва правилно
и насочено за профилактика и лечение на различни заболявания.
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Водата е универсален преносител на топлина до всички органи тъкани и системи на тялото.
Термичното дразнене на водата е най-добре изразено върху кожата. В балнеологията най-често се
използва индеферентна температура. Кръвоснабдяването на кожата се подобрява поради
разширяване на кръвоносните съдове и отваряне на много капиляри.Артериалното налягане се
понижава. Учестеният пулс се нормализира,сърдечната дейност се облекчава.Топлите
балнеолечебни процедури нормализират тонуса на мускулите при които болките и коликите се
отстраняват.
Хладките процедури забавят силно пулса и сърдечната дейност. При по-продължителни
хладки или студени водни процедури се засилва чувството на бодрост,обмяната на веществата се
повишава.
Външните балнеолечебни процедури оказват механично въздействие върху организма чрез
хидростатичното налягане и подемната сила на водата.На потопеното тяло се получава лек масаж в
посока от периферията към центъра,по този начин се подпомага венозния и лимфния оток.Това е
благоприятно
при
болни
с
разширени
вени.
Подемната сила е важен механичен фактор на водата, който оказва благоприятно въздействие върху
организма. Съгласно закона на Архимед, тя спомага за облекчаване на тялото,а това облекчава
болните с намалена механична сила при заболяване на ОДА и НС. Ударът и тласъкът на
водата,оказва и механично въздействие върху тялото.
Неспецифичното въздействие на минералната вода при вътрешното и приложение се
проявява чрез ефект върху лигавиците на усната кухина, бъбреците. Химичния фактор на
минералната вода оказва специфичен ефект върху организма приложена външно някои от
съставките преминават в кожата и предизвикват многобройни промени чрез образуването на редица
медиатори. Същевременно в кожата се активират обменни процеси. Питейното и инхалационното
лечение водят изхвърляне на отпадни продукти и токсини чрез бъбреците дихателните и чревни
лигавици. Различните химични елементи в минералните води действат като биостимулатори в
организма.
Методи на приложение
Вътрешно
приложение
на
минералните
води.
Вътрешното приложение на минералната вода представлява индивидуализирано и контролирано
постепенно приемане на минерална вода съобразно нейната физико-химична характеристика, вида
и стадия на заболяването. Минералната вода оказва локално действие в устната кухина стомаха и
червата. След преминаване бариерата на стомашно-чревния тракт попада в кръвта и оказва
специфично и общо въздействие върху организма.
Методът е познат в следните направления: при бъбречно - урологични заболявания,
камъни, пред и след оперативни състояния, възпалителни процеси на отделит. органи, стомашно чревни заболявания-гастрити, язви на стомаха и дванадесетопръстника, колити протичащи с
констипация, чернодробно - жлъчни заболявания, както и хронични заболявания на черния дроб и
жлъчните пътища, жлъчнокаменна болест, обменно ендокринни заболявания (захарен диабет)и др.
Външно проложение
Вани: могат да бъдат цели, полувани и частични вани. При целите вани тялото се намира
под вода, желателно е сърдечнаата област да не е покрита от минералната вода. Продължителноста
на процедурата е 10-20мин. Ритмиката на процедурата е 1-0. Прилагат се слабоминерализирани
води, въглекисели води. Прилагат се при следните заболявания: ставно дегенеративни,
възпалителни забол., периферни нервни забол., заболявания на женските полови с-ми.
Противопоказания: остри възпалителни процеси, тумори, напреднала възраст, остри фибрилни
състояния. Частични вани: ръчни, крачни, седалищни, полувани. Ваните се прилагат при болните с
артериална хипертония, Исхемична Болест на Сърцето. Седалищните вани се прилагат при
възпалителни заболявания на женските генитали - с температура 40градуса. Частичните вани се
прилагат всеки ден с продължителност 20мин. общ брой курс лечение 10-15.
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Басейни
Те са подходящи за подводна гимнастика и плуване. Извършва се обучение в ходене, увеличаване
обема на движение в засегнатите стави, специализирана подводна гимнастика. В басейни не се
използва радонова въглекисела и сероводородна вода. Температурата на водата трябва да бъде
интеферентна.
Иновации в балнеолечението
Транскомтерапията е
нова
и изключително
полезна
процедура за хидротерапия на дебелото черво с вода и водни разтвори чрез високотехнологична
апаратура. Целта на тази терапия е да се отстранят твърди и стари натрупвания по стените
на дебелото черво, причинени от модерните храни, които са рафинирани и слузообразуващи.
С тази терапия се преодолява чувството на умора, депресия, липсата на концентрация,
нервни състояния, агресивност, мигрена, кожни възпаления. Терапията е изключително
благоприятна за лечение на запек, колики, заболявания на простатата, възпаление на яйчниците,
лениви черва, газове, заболяване на черния дроб, бъбреци, суха кожа, екземи, алергии, превантивна
мярка срещу рак на дебелото черво.
Спабайк терапия
Спабайк терапията е терапия съчетаваща невероятният ефект на велоъргометрията и
минералната вода в едно като могат и по преценка на лекуващия лекар да се прибавят тангентор и
инфрачервени лъчи.
Инхал енд фейс терапия
Инхалациите имат антибактериално, противовъзпалително, отхрачващо и възстановително
въздействие. Те подпомагат оздравителния процес. Инхалациите се препоръчват при простудни
заболявания, назофарингити, ларинготрахеити, обикновени бронхити, грип и остра пневмония.
Особено благоприятен ефект имат при астматични и дихателни заболявания.
Терапията се прилага и в дерматологията като средство за борба с акнето и комедоните.
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ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ И СТАРЕЕНЕ
Георги Стойнов¹, Донна Колева ¹, K.Moллова²
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Резюме:
Стареенето е естествен биологичен процес на остаряване на организма. То е основна част
от живота на човека. Стареенето е обща биологична закономерност, която се проявява с анатомични
и функционални промени в организма, които водят до прогресивно спадане на жизнената дейност.
Процесите на стареене са съпроводени от редица физиологични промени като потискане на
сетивата: зрение, слух, вкус и обоняние, намаляване на мускулната сила, редукция на водното
съдържание в организма и на калция в костите, увеличаване на относителния дял на мастната тъкан,
затруднено възникване и предаване на нервните импулси със забавяне на рефлексите.
Едновременно с напредването му се увеличава и честотата на поява на различни болести, често
наричани „болести на старостта“ каквито са артрит, остеопороза, сърдечно-съдови заболявания,
диабет, рак, атеросклероза и Алцхаймер.
Един от най-важните фактори за забавяне процеса на стареене е физическата активност. Тя
се определя като „всяко движение на тялото, свързано със съкращаване на мускулите, което
увеличава разхода на енергия над нивото на покой“. Съществува пряка връзка между физическата
активност и продължителността на живот, тъй като се забавят процесите на стареене.
Целта на настоящата разработка е да се опише стареенето като естествен биологичен
процес, да се разгледа влиянието на физическата активност върху организма на човека и нейното
значение за забавяне процесите на стареене и основен метод за профилактика.
Изводи: Физическата активност, здравето и качеството на живот са тясно свързани.
Човешкото тяло е създадено да се движи и поради това се нуждае от редовна физическа активност,
за да функционира оптимално. Като последица от физическата дейност , човешкото тяло преминава
през морфологични и функционални промени, които могат да предотвратят редица заболявания и
да забавят стареенето.
Ключови думи: физическа активност, стареене, заболявания, хиподинамия

PHYSICAL ACTIVITY IN ADULTS
1.
2.

Georgi Stoynov¹, Donna Koleva ¹, K.Mollova²
Trakia university Medical college Starz Zagora - 1st year student
Trakia university Medical college – Stara Zagora

Abstract:
Aging is a natural biological process. It's an essential part of human life. Aging is a common
biological rule that's manifested by anatomical and functional changes in the body that lead to a progressive
decline in life. The processes of aging are accompanied by a number of physiological changes such as
suppression of the senses: vision, hearing, taste and smell; reduction of body water content and calcium in
the bones, increase in the relative weight of fat, difficulty in occurrence and transmission of the nerve
impulses with retardation of the reflexes.
Simultaneously with its progress the frequency of various deseases increases. Often referred to as
"old-age diseases" such as arthritis, osteoporosis, cardiovascular diseases, diabetes, cancer, atherosclerosis
and Alzheimer's.One of the most important factors to slow down the aging process is physical activity. It is
defined as "any movement of the body associated with muscle contraction, which increases the energy
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consumption above resting level." There is a direct link between physical activity and lifespan as it slows
down the aging process.
The aim of the present study is to describe aging as a natural biological process, to examine the
influence of physical activity on the human organism and its importance in slowing down the aging process
and the main method of prophylaxis.
Conclusions: Physical activity, health and quality of life are closely linked. The human body is
designed to move and therefore needs regular physical activity to function optimally. As a consequence of
physical activity, the human body goes through morphological and functional changes that can prevent
many diseases and delay aging.
Keywords: physical activity, aging, diseases, hypodynamia
Въведение: Стареенето е естествен биологичен процес на остаряване на организма. То е
основна част от живота на човека. Практически стареенето започва от момента на раждането.
Стареенето е обща биологична закономерност, която се проявява с анатомични и функционални
промени в организма, които водят до прогресивно спадане на жизнената дейност. Процесите на
стареене са съпроводени от редица физиологични промени като потискане на сетивата: зрение,
слух, вкус и обоняние, намаляване на мускулната сила, редукция на водното съдържание в
организма и на калция в костите, увеличаване на относителния дял на мастната тъкан, затруднено
възникване и предаване на нервните импулси със забавяне на рефлексите. Едновременно с
напредването му се увеличава и честотата на поява на различни болести, често наричани „болести
на старостта“ каквито са артрит, остеопороза, сърдечно-съдови заболявания, диабет, рак,
атеросклероза и Алцхаймер.
Преждевременно стареене може да настъпи при водене на нездравословен начин на живот:
злоупотреба с алкохол и медикаменти, тютюнопушене, затлъстяване, хиподинамия.
Целта на настоящата разработка е да се опише стареенето като естествен биологичен
процес, да се разгледа влиянието на физическата активност върху организма на човека и нейното
значение за забавяне процесите на стареене и основен метод за профилактика.
„Движението по своето въздействие е в състояние да замени всяко лекарство, но всички
лекарства в света не са в състояние да заменят въздействието на движението”
Стареенето е общобиологичен закономерен процес. Науката, която разглежда механизмите
на стареенето се нарича геронтология, нейното развитие започва още от времето на Хипократ,
Аристотел, Сенека, Гален и Авицена.
Съвременнта геронтология, разглеждайки процесите на стареенето като на стареенето като
естествен биологичен процес, установи комплекс от структурни, обменни и функционални промени
в организма с напредването на възрастта. [2]
Най-общо тези промени обхващат както самите клетки, така и органи и системи.
Промените, които настъпват в сърдечно-съдовата система с напредването на възрастта са найзначимите. Особено големи са промените в артериалните съдове. Тези промени започват твърде
рано. Артериалната стена бавно и прогресивно губи своята еластичност, задебелява се съдовата
стена. Сърцето от своя страна променя своята форма и тегло. С напредването на възрастта то
намалява обема си, миофибрилите също търпят промяна, като хипотрофират. Капилярната мрежа
също се преустройва. Броят на функциониращите капиляри силно намалява. Понижава се
микроциркулацията, в резултат на което се влошава храненето на тъканите.
Структурните промени оказват влияние върху хемодинамиката. С напредване на възрастта
нараства и кръвното налягане, предимно систоличното. Настъпилите хемодинамични промени
довеждат о понижена обмяна на веществата. [2]
В процеса на стареене дихателната система също търпи изменения. Гръдния кош е
подложен на инволютивни изменения, които ограничават вдигателната активност на белите
дробове. Настъпват още вкостяване на ребрените хрущяли и хипотрофия на дихателната
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мускулатура, което ограничава дихателната повърхност. Бронхиалната мускулатура също атрофира.
Стените на бронхите склерозират, с което се изменя техния нормален просвет. Намалява
еластичността на алвеоларните стени. Настъпват промени в регулацията на дишането.
Значителни изменения настъпват и в костно-ставния апарат. Костната тъкан търпи
остеопорозни промени. Тя е резултат от деминерализацията. Настъпват още дегенеративни ставни
промени. Изменя се хрущялната тъкан на ставните, а в последствие тяхното разрушаване. В
резултат на промените в костното вещество често настъпват фрактури. Най-често те са в
тазобедрена става. В резултат на измененията в двигателния апарат намалява ръста на индивида,
който придобива характерната за старите хора стойка. В мускулите се открива обща хипотрофия.
На фона на всичко това се променя и походката. Тя става бавна и несигурна в резултат и в
нарушената координация.
Физическата активност е съществен елемент в здравословния начин на стареене. Какви
промени настъпват в организма с напредване на възрастта и как физическата активност се отразява
на тялото?
Може би най-желаните промени от физическата активност са тези върху опорнодвигателния апарат, в частност върху мускулите. Редовните физически упражнения водят до
поддържане на мускулната сила и издръжливост. Това е начин тялото да се приспособи към
повишените изисквания от физическото натоварване.Тази мускулна хипотрофия е най-характерен
при силовите натоварвания и значително по-слаб при тези за издръжливост.
Подобрява се и самата инервация на мускулите и предаването на нервните импулси.Така се
подобрява координацията и бързината на мускулната реакция.
Поради повишените нужди от кислород и хранителни вещества се увеличава и
кръвоснабдяването на мускулите.
Сухожилията стават по-здрави и еластични, ставната подвижност се подобрява и се
предотвратява износването на ставния хрущял, костната плътност се увеличава.
Друга система, повлияваща се в значителна степен от физическите натоварвания е сърдечно
съдовата система. Поради повишените изисквания на мускулите от кислород и хранителни
вещества сърцето учестява своя ритъм и започва да изпомпва повече кръв. Ефектите настъпващи
при сърдечно съдовата система могат да се разделят на два типа: настъпващи непосредствено при
физическото натоварване и такива, които се проявяват при системна физическа активност.
Временни ефекти: Пулсовата честота се увеличава. Увеличават се ударният обем и
кръвното налягане. Кръвообръщението се подобрява, тъй като кръвта от кръвните депа се насочва
към белите дробове и мускулите.
Постоянни ефекти: Хипертрофия на сърцето, намаляване на сърдечната честота,
намаляване на кръвното налягане, увеличаване на ударния обем, респективно и на минутния.
Цялостното кръвообръщение се подобрява.
Системните физически натоварвания оказват значително влияние и върху дихателната
система. Нарастват жизнената вместимост на белите дробове и максималната белодробна
вентилация. Жизнената вместимост е обемът въздух, който човек може да издиша след пълно
вдишване. Максималната белодробна вентилация представлява максималния обем въздух,
преминаващ през белите дробове (вдишан и издишан) за 1 мин. Дихателната честота намалява и се
увеличава количеството извлечен кислород от 1 литър въздух. Спортът и физическата активност
дават възможност да се забавят процесите на атрофия на белодробната тъкан и на дихателната
мускулатура с напредването на годините.
При системна висока физическа активност се наблюдава подобряване на цялостното
състояние на нервната система на всички нива – кора на главния мозък, подкорие и нервномускулен апарат. Увеличава се силата на нервните импулси и се регулират процесите на
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възбуждане и задържане.Като резултат от повтарянето на определени движение се образуват
връзки, подобни на условнорефлексните, които спомагат за добрата координация и бързата реакция.
Благодарение на приспособяването към системната двигателна активност нервната система
се адаптира по-лесно към стресовите фактори, независимо дали те са физически натоварвания,
хипотермия, болест или умствено натоварване.
Всички тези промени в системите на организма са с цел той да стане по-ефективен и поикономичен при работата си.
Заключение:
Аристотел е казал „животът изисква движение”, затова изберете подходящ спорт и
запретнете ръкави. Резултатите ще дойдат неусетно. Един от най-важните фактори за забавяне
процеса на стареене е физическата активност. Тя се определя като „всяко движение на тялото,
свързано със съкращаване на мускулите, което увеличава разхода на енергия над нивото на покой“.
Съществува пряка връзка между физическата активност и продължителността на живот, тъй като се
забавят процесите на стареене.
За възрастните хора е най-подходяща умерената физическа активност. Тя води до
възпрепятстване на кислородното гладуване и ранните атеросклеротични усложнения – сърдечен
инфаркт, мозъчен инсулт и др.
При възрастните и старите хора възстановителните процеси протичат забавено, което
налага по-специален режим на тренировка. Редица изследвания (Др.Матеев, Г.Стойнев Ст.Визев и
Цв. Дойчинова) върху динамиката на смътрността на населението у нас с напредването на
възрастта, доказаха по-висока средна продължителност на живота при активното население.
Това недвусмислено показва, че леката до умерена физическа активност като ходенето и
работата в градината, карането на колело, гребане, умерен фитнес, бягане, плуване са занимания,
които водят до запазване на мускулната маса, трениране на сърдечно съдовата система и
подобряване еластичността на връзковия апарат, укрепване на костите, поддържане на
равновесните реакции, по-голяма кондиция и самочувствие, увереност във физическите
възможности и най-важния фактор - забавяне процесите на стареене.
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КИНЕЗИТЕРАПИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ ПРИ ФРАКТУРИ В ОБЛАСТТА
НА ЛАКЪТНА СТАВА
Стефани Чочева1, Руска Паскалева,2 Ваня Павлова2
1. Студент IV курс, специалност Медицинска рехабилитация и ерготерапия,
Медицински факултет при Тракийски Университет – Стара Загора
2. Медицински факултет при Тракийски Университет - Стара Загора
Фрактурите на лакътната става са едни от най-честите травмитични увреди на горния
крайник. Съпровождат се от усложнения - травми и парези на нервни стуктури, което изисква
адекватно лечение и своевременна рехабилтация .
Целта на настоящата разработка е прилагане на комплексна рехабилитационна програма за
преодоляване на мускулния дисбаланс и включването на засегнатия крайник в дейностите от
ежедневието.
Материал и методи. На трима пациенти с фрактури в областта на лакътна става бяха
приложени кинезитерапия, физикална терапия и ерготерапия за възстановяване подвижността на
лакътната става и целия крайник по време на преддипломния стаж на студентите от специалност
Медицинска рехабилитация и ерготерапия. Проследено бе възстановяването на пациентите след
провеждане на два лечебни курса в рамките на три месеца. Извършена бе диагностика преди и
след рехабилитацията чрез антропометрични измервания на целия крайник, гониометрия, тестове за
ДЕЖ и ММТ на мускулите около лакътна става.
Резултати и заключение. Получените резултати в края на втори лечебен курс са
доказателство за правилно приложената рехабилитационна програма. Бе постигнат желания ефект в
преодоляване на контрактурата в лакетната става и мускулния дисбаланс. Значително бе подобрено
функциналното състояние на засегнатия горен крайник и включването му в ежедневните дейности.
Ключови думи: лакътна става, кинезитерапия, физикална терапия, ерготерапия.

KINEZITERAPY AND ERGOTHERAPY AT FRACTURES
OF THE ELBOW JOINT
Stephani Chocheva1, Rusка Paskaleva2, Vania Pavlova2
1. 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
Elbow joint fractures are one of the most common traumatic injuries of the upper limb. They are
accompanied by complications - traumas and palsy of nervous structures, which requires adequate
treatment and timely rehabilitation.
The aim of the present study is to implement a complex rehabilitation program to overcome
muscle imbalance and to include the affected limb in everyday activities.
Material and methods. Three knee-joint fractures were administered to three patients with
kineziterapy, physical therapy and ergotherapy to improve the mobility of the elbow joint and to restore
daily activities during the pre-graduate internship of the students of Medical Rehabilitation and
Ergotherapy. Follow-up was the recovery of patients after two courses of treatment within three months.
Diagnosis was performed before and after rehabilitation by anthropometric measurements of the entire
limb, goniometry, tests for activities of daily living (ADL test), tests of the muscles around the elbow joint.
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Results and conclusions. The results obtained at the end of the second treatment course are proof
of the properly implemented rehabilitation program. It has achieved the desired effect in overcoming
contracture in the joint and muscle imbalance. The functional condition of the affected upper limb and its
inclusion in everyday activities was significantly improved.
Key words: elbow joint, kinesitherapy, physical therapy, ergotherapy.

МАСАЖЪТ – ИСТОРИЯ ЗА ЗДРАВЕ, СИЛА И ДЪЛГОЛЕТИЕ
Теодора Петрова¹ , Стефка Райкова¹, K.Moллова²
1.Тр У, Медицински колеж Стара Загора – студенти I курс спец. „Рехабилитатор“
2. ТрУ, Медицински колеж Стара Загора – спец. „Рехабилитатор“
Резюме
Историята на масажа датира повече от хилядолетие. Масажът е познат още от древни
времена като един от най-древните методи за лечение и предпазване от различни болки и
заболявания. Самият масаж представлява съвкупност от специални методи. Той е средство не само
за лечение, но и за поддържане на здравето и постигане на добра физическа и душевна хармония.
Масажът е добрата алтернатива за намаляване на стреса и напрежението, които стоят в основата на
по-голямата част от заболяванията на съвремието.
Днес масажът се използва широко както с профилактична цел за общо укрепване на
организма, така и с лечебна цел в почти всички области от медицината. Той намира приложение в
спортната практика, както и като естетическо средство в козметиката. Голямо е разнообразието от
масажни процедури в СПА центрове и масажните кабинети, които в последните години добиват все
по-голяма популярност.
Целта на настоящата разработка е чрез проучване на литературни източници, да се направи
ретроспекция на историята на масажа, неговото развитие през хилядолетната му история и
възможностите му да съхранява здравето и дълголетието на хората.
Ключови думи: масаж, здраве, дълголетие

MASSAGE - A HISTORY OF HEALTH, POWER AND LONG-TERM
3.
4.

Teodora Petrova¹, Stefka Rajkova¹, K.Mollova²
Trakia university Medical college Starz Zagora - 1st year student
Trakia university Medical college – Stara Zagora

Abstract:
The history of massage is dated more than millenium. The massage is known as one of the oldest
metod of treatment and protection of diseases. The massage itself is an aggregation of specific metods.
With massage,we can not only sure ourselves but it can also help us to keep our health and keep good
physical and soultful harmony. The massage is good way to decrease the stress and depression, which are
the main cause of nowaday's most diseases.
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Today,massage is used for prophylactic purpose for keep organism healthy and for curative
purpose in almost ever area in medicine. It is used in sporting practice,also as aesthetic in the
cosmetics.The variety of massage procedures in SPA centres is huge and for the last years the popularity is
getting bigger.
The purpose of current development is to do a retrospection of the history of massage, its
developement through, the years and its possibility to store the healt and longevity,by researching literary
works.
Keywords: massage, health, longevity
Историята на масажа датира повече няколко хилядолетия. Масажът е познат още от древни
времена като един от най-старите методи за лечение и предпазване от различни болки и
заболявания.
Съществуват няколко версии за произхода на думата „масаж“:

от арабското “mass” или “masch”, което означава “мачкам нежно”;

от гръцкото “masso”, което се превежда като “трия”, “търкам”, “притискам с ръце”;

от латинското “massa” – “прилепнал към палците”
Първият исторически паметник, даващ сведения за масажа е папируса на Еберс, датиращ
5000г.пр.н.е. той свидетелства, че на египтяните са били известни основните видове масажни
похвати.

Първи сведения за произхода на масажа намираме в древен Китай и Индия. Известно е, че в
Древен Китай масажът се е използвал още от третото хилядолетие пр.н.е. Първоизточник на това
се среща в древнокитайската книга „Кунг фу“, 3000г.пр.н.е. В древнокитайския медицински трактат
„Хуанди нейдзин“ се казва, че убождането с остри камъни се е зародило в Източен Китай,
билколечението в западните райони на Китай, моксирането – в северните масажът в централните
[1]. През тези далечни времена древните китайци поставят основите на цяла философия, върху
която се крепят основните постулати на съвременната китайска медицина, зградена на принципа на
изоморфизма на човека и природата.
Около 1800г.пр.н.е. в Индия в свещенните книги „Аюрведа“ (книга за живота) и Сакрута са
описани пасивни, активни дихателни упражнения и масаж при различни заболявания. [3] На
индийците принадлежи и метода за масаж в съчетание с парната баня.
За огромното значение на масажа в Древна Индия и Китай говори и фактът, че в тези
страни са били създадени и специални школи за масаж.
Свидетелство за това, че асирийците, персите и египтяните прекрасно знаели за
въздействието на масажа върху човешкия организъм и активно са го използвали за лечение, са
няколко египетски папируса, както и един барелеф от двореца на един асирийски цар, на който са
изобразени различни процеси на масажиране.
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В древна Елада масажът се е използвал като средство за лечение и закаляване на бойците.
В режима на спартанските войници той е бил задължителен.Този вид масаж би могъл да се приеме
като начало на спортния масаж [4]
Описание на основни методи за масаж се срещат и в трудовете на известния древногръцки
лекар Хипократ. Още по времето на Хипократ масажът се е използвал за профилактика и лечение.
Хипократ, е писал за това, че "съедиението може да бъде разхлабено с масаж; триенето предизвиква
стягане или разхлабване на тъканите, което води до отслабване или напълняване; сухото и чести
триене води до отслабване, а мекото, нежно и умерено - до затлъстяване на тъканите".
Известно е, че в Древен Рим били открити школи за масаж от гръцкия лекар Асклепий и
неговите ученици. Той разделял сухия масаж от масажа с масла, силния от слабия, кратковременния
от продължителния, а Гален описал методиката на девет вида масаж. Масажът често се е
провеждал в специално предназначени стаи в термите (римските бани). Обучени роби размачквали
и разтривали телата на парещите се. При това масаж прилагали след определена подготовка от
страна на масажираните, изпълнявайки няколко гимнастически упражнения. Накрая тялото се е
намзвало и натривало с масла. Благодарение на римляните масажът е станал неотменима част от
военното и физическото възпитание.

Източната медицина достигнала разцвета си в X-XI в. след н.е. През това време били
разработени много оригинални методики за лечение и профилактика на различни заболявания.
Един от тези методисти е Авицена, чиято методика била описана в неговите съчинения "Канон на
лекарската наука" и "Книга на изцелението". В тези трудове не последно място заема описанието на
масажа.
От Изток изкуството на масажа се е разпространило и в Европа.
По време на Средновековието практически масажът и физическите упражнения не са се
практикували. През XVI в. са се появили работи, описващи подробно въздействието на масажа
върху човешкия организъм. По това време цялата литература по масаж и гимнастика на
небезизвестният Меркулиус била събрана и на тази основа било създадено ново съчинение "Изкуството на гимнастиката". Там подробно били описани три вида разтриване: слабо, силно и
средно; съдържали се ценни методически указания и богато илюстровани материали.
Методическа обосновка на лечебния масаж дал и шведския практик по медицинска
гимнастика Пер Хенрик Линг (Pehr Henrik Ling). Той започнал да се занимава с масаж след като сам
се убедил във "вълшебното" му действие. Линг обърнал внимание на голямото значение на масажа
в системата на лечебната физкултура. Разглеждайки действието на масажа върху човешкия
организъм, той подчертал ефективността му при премахването на отпадналост и умора,
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положителното му действие при лечение на разстройства на опорно-двигателния апарат вследствие
на травми, както и при лечението на вътрешни болести.
"Общите основи на гимнастиката" на Линг значително допринесли за разпространението на
масажа в Европа. По същество това бил първият научен труд, макар че, според някои учени, Линг
не бил дал в своя трактат достатъчно ясна класификация и научна обосновка на прилагането на
масажа.
Смята се, че научните основи на масажа са започнали да се разработват едва в XIX в.
Дотогава масажът, макар и да бил вече широко разпространен, нямал сериозна научна трактовка.

През 70-те години на XIX в. в Европа и в Русия се появили първите клинически и
експериментални работи относно масажа, които установили основните принципи на научно
обоснованото използване на масажа и неговото действие върху организма на човека, както и
описвали систематичното му прилагане и давали методически указания при провеждането му.
Важно е също и това, че те описвали всички показания и противопоказания, свързани с прилагането
на масажа като лечебно средство.
Днес в световен мащаб съществуват и продължават да се създават много школи по масаж.
Съществуват различни класификации на масажа в зависимост от географското разположение, от
целите на масажа, начина на приложение, формата на приложение и т.н. Масаж се изучава във
почти всяко висше медицинско училище, създадени са цели специалности, където подробно се
разглежда масажа във повечето му разновидности.
Целта на настоящата разработка е чрез проучване на литературни източници, да се направи
ретроспекция на историята на масажа, неговото развитие през хилядолетната му история и
възможностите му да съхранява здравето и дълголетието на хората.
Масажа може да се използва за профилактика и лечение. Най-общо въздействията на
масажа върху организма на човека се изразяват в механично, хуморално и рефлекторно
въздействие.
Въздействието на масажа върху отделните тъкани и системи
Въздействието върху кожата се изразява в това, че кожата реагира непосредствено на
дразненията от масажното въздействие.
Тя е огромно рецепторно поле и възприема външните механични, термични, химични и
др.дразнения, превръща ги в нервни импулси и ги изпраща към ЦНС. Въздействието на масажа
върху кожата става по няколко начина:
Механично въздействие - пречиства епидермиса от вроговени клетки и подобрява
кожното дишане; подпомага разнасянето на отоци; разтяга фиброзните влакна, като механично
разкъсва скъсените колагенни и еластични влакна
Хуморално въздействие: В кожата се натрупват по-големи количества хистамин, който
спомага за разширяването на кожните капиляри и получаване на хиперемия; При масаж се
синтезира Витамин D2, който има значение за калциево-фосфорната обмяна. Това е особено важно
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при кърмачета или за профилактика на остеопороза; Стимулира продукцията на ендорфини в
мозъка, които допринасят за обезболяващият ефект от масажа.
Рефлекторно въздействие: Чрез масажа се предизвиква дразнене на кожните рецептори,
които трансформират това дразнене в нервен импулс и изпращат информация до различни нива на
нервната система. Последващите реакции имат най-различен характер: подобрява се
хемодинамиката в тъканите; локалната температура при поглаждане се повишава с 0,5-3°С;
подобряване на трофиката в тъканите и засилване на обмените процеси; подобряване на
регенеративните процеси в тъканите; повишава се реактивността на организма, това действа като
закалителна процедура
Действието на масажа върху ССС:
Сърцето има своя рефлексогенна зона върху телесната повърхност между С3 – Th9 отляво.
Функционални промени в сърцето водят до рефлекторни реакции върху кожата, подкожието,
мускулите и периоста. Обратно, патологични промени върху тези тъкани в тази област, могат да
доведат до сърдечни оплаквания.
Действие на масажа върху артериите:
Масажа може да повлияе рефлекторно артериите и в зависимост от начина на изпълнение
влияе върху артериалното кръвно налягане.
Действие на масажа върху капилярите – въздействието върху тях е най-значимо Отварят се резервни капиляри и се увеличава количеството на кръвта към периферията, а това води
до подобряване трофиката и обменните процеси в тъканите; луменът на самите капиляри се
увеличава 3 пъти; пропускливостта на капилярната стена се увеличава , което улеснява обменните
процеси и трофиката на тъканите.
Действието на масажа върху НС е много сложно. Механичните дразнения нанесени от
масажа, чрез рецепторите по кожата се трансформират в импулси и по аферентен път се отправят
към ЦНС /кората на главния мозък/.
В зависимост от начина на изпълнение, масажът е в състояние да регулира отделните
функции на НС. Енергичния, стимулиращ масаж води до възбуждане, а спокойния, релаксиращ
масаж - до успокояване на НС.
Върху ЦНС - масажът може да регулира възбудните и задръжни процеси в мозъчната кора
– това става като се обработват рефлексогенните зони, със съответните подходящи похвати. При
преобладаване на възбудните процеси, масажът е релаксиращ, а при доминиране на задръжните
процеси масажът е стимулиращ; има спазмолитично действие върху мозъчните съдове, което води
до обезболяване;
Върху ПНС: подобрява се проводимостта на периферните нерви, а от тук и на
рефлекторната дейност; ускоряват се регенерацията на увредените нерви; има изразен трофичен
ефект върху нервите; има обезболяващ ефект.
Влиянието върху ОДА се базира на това, че около тези тъкани се намират много
рецептори наречени проприорецептори. Аферентните нервни импулси отиват от тях в моторните
центрове в кората на главния мозък. Тези центрове са свързани с други центрове в НС, които
осигуряват тясна връзка с вътрешните органи и другите системи.
Върху мускулите - масажът повлиява четирите фази на мускулната дейност: възбуждане и
съкращаване, отпускане,възстановяване на енергийните вещества и отстраняване на продуктите от
умората; подобрява кръвообръщението, а от тук трофиката и обмените процеси в мускула;
отделните похвати влияят по различен начин върху мускулите. Слабите, вяли мускули се
обработват с тонизиращи похвати, а спастичните и хипертонични мускули, могат да се отпуснат
като им се прилагат по-релаксиращи похвати; при усилена физическа дейност в мускулите се
натрупват продукти на умората, като 5 минутен масаж се равнява на 30 минутна пасивна почивка.
В ставите масажът подобрява трофиката и засилват обменните процеси в ставата и
околоставните тъкани; подобрява се еластичността на ставната капсула и лигаментите, което има
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добър ефект върху подвижността на ставата; околоставния оток намалява; има добър обезболяващ
ефект.
Самият масаж представлява съвкупност от специални методи, чиито въздействия се налагат
като доказано средство за лечение и профилактика както върху отделните тъкани и системи, така и
върху организма като цяло.
Заключение:
Днес масажът се използва като неотменно пасивно средство в цялостната рехабилитация с
гарантиран терапевтичен ефект при широк кръг заболявания. Това е само едната страна на
приложението му. Освен лечебно средство, той има добро релаксиращо влияние върху организма и
най-вече върху нервната система и е прекрасен инструмент за борба със стреса. В съвременен план
той се наложи навсякъде, не само в лечебни заведения, но се превърна в най-предпочитаната
процедура в СПА и курорто-профилактични центрове. Това доказва, че той ще продължава да се
изучава и развива и в бъдеще, като неговото приложение ще продължава да се разпространява не
само за лечение, но и за поддържане на здравето и постигане на добра физическа и душевна
хармония. Масажът е добрата алтернатива за намаляване на стреса и напрежението, които стоят в
основата на по-голямата част от заболяванията на съвремието.
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ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ НА ПОДРАСТВАЩИТЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА
ИНТЕРНЕТ ЗАВИСИМОСТ
Йовелина Николова, Златина Лечева
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас
Факултет по обществено здраве и здравни грижи, катедра „Здравни грижи“
Основите на психичното здраве се поставят още в първите години на живота. Все подостъпните интернет и компютърни системи от най-ранна възраст оказват сериозно влияние в
ежедневието на подрастващите. Настоящата статия включва изследване на деца в ранна училищна и
юношеска възраст и студенти, относно възможността за проява на интернет зависимост в най-ранен
етап.
Целта на проучването е да се установи обхвата и нивото на опасност от зависимост към
интернет на подрастващите и студентите, да се анализират резултатите и да се препоръчат
подходящи мерки за превенция на проблема.
Изследвани са 150 подрастващи и студенти, като са използвани анонимни анкети на
Кимбърли Янг, приспособени за съответната училищна възраст.
Резултатите показват по-голяма опасност от развитие на зависимост към интернет при 30%
от децата в юношеска възраст. При 20% от децата в ранна училищна възраст интернет оказва
сериозно влияние върху психиката им. С изразена зависимост се оказват 2% от изследваните
ученици в ранна и юношеска възраст.
Необходимо е да се предприемат спешни действия за превенция на интернет зависимостта
още в ранна училищна възраст, когато е най-висока опасността от развитието и. Трябва да се обучат
и обхванат широк кръг от хора, отговорни за образованието и развитието на децата в различни
възрастови групи-родители, учители, здравни специалисти.
Ключови думи: психично здраве, подрастващи, интернет зависимост

MENTAL HEALTH OF ADOLESCENTS AND PREVENTION OF
INTERNET ADDICTION
Yovelina Nikolova, Zlatina Lecheva
“Prof. dr Assen Zlatarov” University of Burgas
Faculty of Public Health and Healthcare, Department of Healthcare
The foundations of mental health are placed in the first years of life. More affordable Internet and
computing systems at an early age have a significant influence in the daily lives of adolescents. This article
includes a study about the possible occurrence of Internet addiction in the earliest stage within children in
early school and adolescence age, as well as university students.
The aim of the study was to determine the scope and level of risk of Internet addiction in teenagers
and students, as well as to analyze the results and recommend appropriate measures to prevent the problem.
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We studied 150 adolescents and students using anonymous questionnaires of Kimberly Young,
adapted for the school age.
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The results showed a higher risk of developing an addiction to the Internet in 30% of teenagers. In
20% of children in early school age the Internet is having a serious impact on their psyche. With strong
addiction proved to be 2% of the surveyed students and early adolescence.
It is necessary to take urgent action for the on time prevention of Internet addiction at an early
school age, which is when the risk is highest. We need to train and cover a wide range of people
responsible for the education and development of children in different age groups, e.g. parents, teachers,
health professionals.
Keywords: mental health, adolescents, Internet Addiction

ASSESSMENT OF STRESS URINARY INCONTINCE IN ELDERLY
WOMEN
Hatice Kahyaoglu Sut
Assistant Professor, Trakya University, Faculty of Health Science, Department of Gynecology and
Obstetrics Nursing, Edirne, Turkey (haticesut@yahoo.com)
Objectives
In this study, it was aimed to assess the stress urinary incontinence in elderly women.
Methods
One hundred and six women whose age 65 or higher years old in a urogynecology clinic of a
university hospital were included to the study. Theirs stress test results, some demographic and clinical
characteristics were investigated. Elderly women were classified as stress urinary incontinence (SUI)
positive or negative according to the results of stress test. Descriptive statistics (mean, standard deviation,
minimum, maximum, number and percentage) and chi-square test were used via SPSS 20.0 version for
Windows.
Results
Of the 106 elderly women, 50 (47.2%) were SUI-positive according to the stress test. Average age
was 71.2±4.4 range from 65 to 80. Unaware urinary incontinence rate was 26.4%, urinary incontinence rate
during sneezing or coughing was 58.5%, and urge urinary incontinence rate was 66%. When we ask to the
women if they had incontinence problem, of the 50 elderly women who had SUI positive, 1 (4.5%) women
was declared incontinence problem. However, of the 56 women who had SUI negative, 35 (41.7%) were
declared incontinence problem (p<0.001).
Conclusions
About half of the elderly women have SUI-positive according to the stress test. Also, stress test
results show that some elderly women are not aware of their incontinence.
Keywords: Elderly, urinary incontinence, women
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Objectives
In this study, it was aimed to assess the stress urinary incontinence in elderly women.

Methods
One hundred and six women whose age 65 or higher years old in a urogynecology clinic of a university
hospital were included to the study. Theirs stress test results, some demographic and clinical characteristics
were investigated. Elderly women were classified as stress urinary incontinence (SUI) positive or negative
according to the results of stress test. Descriptive statistics (mean, standard deviation, minimum, maximum,
number and percentage) and chi-square test were used via SPSS 20.0 version for Windows.

Results
Of the 106 elderly women, 50 (47.2%) were SUI-positive according to the stress test. Average age was
71.2±4.4 range from 65 to 80. Unaware urinary incontinence rate was 26.4%, urinary incontinence rate
during sneezing or coughing was 58.5%, and urge urinary incontinence rate was 66%. When we ask to the
women if they had incontinence problem, of the 50 elderly women who had SUI positive, 1 (4.5%) women
was declared incontinence problem. However, of the 56 women who had SUI negative, 35 (41.7%) were
declared incontinence problem (p<0.001).

Conclusions
About half of the elderly women have SUI-positive according to the stress test. Also, stress test results
show that some elderly women are not aware of their incontinence.

Keywords: Elderly, urinary incontinence, women
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GOOD REPORTING GUIDELINES IN HEALTH SCIENCE
Necdet Süt
Professor, Trakya University, Faculty of Medicine, Department of Biostatistics and Medical Informatics,
Edirne, Turkey (necdetsut@yahoo.com)

Objectives
Several reporting guidelines have been developed for the promotion of scientific quality of studies. In this
study, it was aimed to show that use of good reporting guidelines in health science which include aging and
geriatrics.

Methods
Good reporting guidelines that were used in the medical literature were investigated in this study.
EQUATOR (Enhancing the QUAlity and Transparency of Health Research) network is a group that
consists of experts in research methodology, statistics and writing scientific papers reports. Several
guidelines for different study designs can be found in the EQUATOR network [e.g. CONSORT
(CONsolidated Standards Of Reporting Trials), STROBE (STrengthening the Reporting of OBservational
studies in Epidemiology), the ARRIVE (Animal Research: Reporting of In Vivo Experiments), the
PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), the CARE (CAse
Reports)].
Results
The CONSORT statement is used for reporting randomized controlled trials, the STROBE statements are
used for reporting cross-sectional, case-control or cohort studies. The CARE is used for case reports,
however, the ARRIVE is used for animal experimentation. The PRISMA statement is used for systematic
review and meta-analysis.

Conclusions
Good reporting guidelines enhance to the scientific papers, and guide to the researchers in the planning,
execution, and preparation stages of their studies. Also, they help to the reviewers and editors in the
reviewing processes of manuscripts.

Keywords: Improvement, health science, quality, study
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ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В
СЪВРЕМЕНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Драгомир Добруджалиев, Христина Милчева
Въведение: Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) се развиват с
изключително бързи темпове в хардуерно и софтуерно отношение. Поради своя характер и същност
те намират приложение във всички сфери на науката и живота. С изключително висока цена е
тяхното приложение в сферата на здравеопазването.
В тази област създадените данни, трябва да бъдат точни и надеждни, които характериситки
са валидни за информацията, получена при тяхната обработка. Това изискване се отнася и за
използването на наличната информация и знания на различните потребителски нива.
Цел на проучването: Да се направи анализ на приложението на ИКТ в сферата на
здравеопазването при съвременните условия у нас и тяхното значение, съобразно
изискванията на Европейската и националната здравни стратегии за периода 2014-2020г.
Материали и методи: анализ на нормативни документи, наблюдение
Резултати и обсъждане: На базата на направените анализи се установи, че:
 Създаваните огромни масиви от данни, информация и знания в областта на
здравеопазването се използват за правилна диагностика и ефективна терапия, за създаване на нови
лекарствени препарати, за обучение и непрекъснато повишаване квалификацията на медиците и
здравните професионалисти, за развитието на медицинската наука и усъвършенстване на подходите
в здравеопазването.Изпълнението на тези задачи е немислимо без съвремените ИКТ, телеметрията и
телематиката.
 Електронното здравеопазване и лечение, базирано на интернет технологиите
предоставя възможност за елеминиране на географското месторазположение на пациентите при
получаването на сигурна диагностика и качествено лечение.
 Посредством тези технологии могат да се решават много актуални проблеми в
областта на електронизацията в здравеопазването, съобразно Европейската рамка “Здраве 2020“ и
изпълняването на Националната здравна стратегия 2014-2020 г., като:

Изготвяне на нормативна база за въвеждане на електронна здравна карта като част от
единната електронна идентификация;

Проучване и анализ на информационните системи и информационните услуги за
населението, свързани със здравето;

Разработване на модел на националната интегрирана здравно-информационна
система;

Изготвяне на пакет нормативни документи, регламентиращи функционирането на
националната здравно-информационна система;

Въвеждане на електронно досие, електронна рецепта, електронен болничен лист и др.;

Развитие на интегрираната информационна система чрез поетапно разширяване и
надграждане на модулите на здравно-информационната система.
Ключови думи: информационни и комуникационни технологии; здравеопазване;
национална и европейска здравна стратегии
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INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN HEALTH
CONTEMPORARY
Dragomir Dobrudzhaliev, Christina Milcheva
Introduction: Information and communication technologies (ICT) is developing at a rapid pace in
hardware and software terms. Due to its nature and essence they are used in all areas of science and life.
With extremely high price is their application in healthcare.
In this area generated data must be accurate and reliable, which are necessary characteristics
apply to information obtained in their processing. This requirement also applies to the use of available
information and knowledge of various user levels.
Aim of the study: To analyze the application of ICT in health care in modern conditions at home
and their importance, according to the European and national health strategies for the period 2014-2020.
Materials and methods: analysis of legal documents, monitoring
Results: Based on the analyzes found that:
 creates enormous amounts of data, information and knowledge in health care use for proper
diagnosis and effective therapy for creating new drugs for the training and continuous improvement of the
qualification of physicians and health professionals for the development of medical science and
improvement of zdraveopazvaneto.Izpalnenieto approaches these tasks is impossible without contemporary
ICT telemetry and telematics.
 e-Health and treatment based on Internet technology allows for eliminating geographical
location of patients in obtaining reliable diagnosis and quality treatment.
 through these technologies can solve many current problems in electronisation health,
according to the European framework "Health 2020" and implementation of the National Health Strategy
2014-2020:

Preparing legislation for the introduction of an electronic health card as part of an electronic
identification;

Research and analysis of information systems and information services for population
health;

Developing a model of an integrated national health information system;

Preparation of a package normative documents regulating the functioning of the national
health information system;

Introduction of the electronic record, electronic prescription, electronic hospital sheet, etc .;

Development of an integrated information system through a phased expansion and upgrade
modules of the health information system.
Keywords: information and communication technologies; health care; national and European
health strategy
Information and communication technologies (ICT) is developing at a rapid pace in hardware and
software terms. Due to its nature and essence they are used in all areas of science and life. With extremely
high price is their application in medicine and healthcare. In this area creates a lot of data to be accurate
and reliable, because in processing creates information that has the same characteristics. This requirement
also applies to using available information and knowledge of various user levels. These tasks is impossible
without contemporary ICT, telemetry and telematics. Creating huge amounts of data, information and
knowledge in the field of health and medicine used to correct diagnosis and effective therapy for creating
new drugs for the training and continuous improvement of the qualification of medical and paramedical
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staff, the development of medical science and improvement approaches in healthcare. E-health and
treatment based on Internet technology allows for eliminating geographical location of patients in obtaining
reliable diagnosis and quality treatment. Through these technologies can solve many current problems in eHealth, according to the European framework "Health 2020" and implementation of the National Health
Strategy 2014-2020:

Preparing legislation for the introduction of an electronic health card as part of an electronic
identification;

Research and analysis of information systems and information services for population
health;

Developing a model of an integrated national health information system;

Preparation of a package normative documents regulating the functioning of the national
health information system;

Introduction of the electronic record, electronic prescription, electronic hospital sheet, etc .;

Development of an integrated information system through a phased expansion and upgrade
modules of the health information system.

ПОТЕНЦИАЛ НА РЕКЛАМАТА ЗА ВЪЗПИТАНИЕ НА
ПРИНЦИПИТЕ НА ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ
Проф. Добриана Сиджимова, дф
Медицински университет – София, Факултет по обществено здраве,
Катедра по здравна политика и мениджмънт

THE POTENTIAL OF ADVERTISING OF
PROMOTING HEALTHY EATING
Prof. Dobriana Sidjimova, PhD
Medical University of Sofia, Faculty of public health,
Department of Healthcare policy and management
Резюме: Световната здравна организация е установила, че през последните 20 години броят
на подрастващите с нарушения в ендокринната система стремглаво се е увеличил. Преди всичко
този факт се дължи на наднорменото тегло, което е все по-разпространено сред децата – 42 млн.
деца по света страдат от наднормено тегло и затлъстяване. Основна причина за това са не
наследствените фактори, а неправилното хранене, за което до голяма степен имат вина и ТВ
реклами, популяризиращи нездравословни храни и напитки. Акцент в доклада на Американския
институт по медицина, който е независим консултант на правителството на САЩ по въпросите,
свързани със здравеопазването, е върху неблагоприятното влиянието на агресивната реклама на
хранителни продукти и газирани безалкохолни напитки на подрастващото поколение. Анализът
сочи, че през 2004 г. хранителната индустрия на САЩ е инвестирала в реклама на своите продукти

321

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
«СТАРЕЕНЕ, ЗДРАВЕ, ГЕРИАТРИЧНИ ГРИЖИ»
11 млрд. долара. Същевременно тези компании активно разработват и прилагат нови методи за
рекламно въздействие върху детската аудитория основно чрез включването й в интернет и
компютърните игри.
В статията се анализират неблагоприятните тенденции за популяризиране чрез
рекламата на вредни за здравето храни и напитки и инициативите на законодателно ниво и
налагането на ограничения чрез етични кодекси за ограничаване на това явление.
Abstract: The World Health Organization has found that in the past 20 years the number of
adolescents with disorders of the endocrine system rapidly increased. Above all, this fact is due to obesity,
which is becoming more widespread among children - 42 million children worldwide suffer from
overweight and obesity. The main reason for this is not hereditary factors, but the poor nutrition. The TV
ads that promote unhealthy foods and beverages take a serious part in this process. Emphasis in the report
of the American Institute of Medicine, an independent consultant to the US government on issues related to
health care is on the negative impact of the aggressive advertising of food and soft drinks to young people.
The analysis shows that in 2004 the US food industry has invested in advertising 11 bln. dollars. These
companies are actively developing and implementing new methods of advertising by incorporating the
Internet and computer games.
The article analyzes adverse trends for promotion through advertising unhealthy food and drinks
and the legislative and ethical initiatives to limit this phenomenon.
Ключови думи: реклама, здравословно хранене, маркетингови похвати, етика, регулация
Key words: advertising, healthy eating, marketing approach, ethics, legislation
По данни на Texas A&M University, през 2002 г. McDonald`s и Kraft Foods са инвестирали в
детска реклама над $15 млрд., което е с $2,5 млрд. повече от 1998 г. Установено е, че децата харчат
приблизително $30 млрд. за храни в заведения за бързо хранене. Маркетинговата политика на
подобни компании буди голямо недоволство сред обществеността, тъй като според изследвания,
проведени от US Centers for Disease Control and Prevention, през последните 25 години броят на
децата в САЩ с наднормено тегло се е удвоил и днес 16 от 100 деца страдат от затлъстяване (12).
Фаст-фуд гигантите и производителите на газирани напитки привличат децата по всевъзможни
начини. Те поместват логата си на кутиите на играчки, на кориците на книги и тетрадки, на
видеоигри. Такъв е примерът с договора от 2001 г. на Coca-Cola с издателството на поредицата за
Хари Потър. Или рекламата на McDonald`s по детските телевизионни канали Walt Disney`s Disney
Channel, Cartoon Network и др. Акцент в доклада на Американския Институт по Медицина, който е
независим консултант на правителството на САЩ по въпросите, свързани със здравеопазването, е
върху неблагоприятното влиянието на агресивната рекламана хранителни продукти и газирани
безалкохолни напитки на подрастващото поколение. Анализът сочи, че през 2004 г. хранителната
индустрия на САЩ е инвестирала в реклама на своите продукти 11 млрд. долара. Същевременно
тези компании активно разработват и прилагат нови методи за рекламно въздействие върху
детската аудитория основно чрез включването й в интернет и компютърните игри (12).
Хранителната индустрия в САЩ е вторият по значимост рекламодател в американската
икономика (на първо място е автомобилната индустрия) и е лидер в рекламно присъстние във
всички медии (ТВ, радио, вестници и списания, билборди) (14). Причините, поради които рекламата
на хранителни продукти е толкова мащабно застъпена са: 1) храните акумулират 12.5% от
потребителските разходи на американците; 2) хранителният бранш е силно динамичен и бързо
развиващ се и това налага агресивното популяризиране на новите продукти; 3) храните се отличават
с активно брендиране – 80% от хранителните продукти в САЩ са със собствена търговска марка
(18).
На популационно ниво е установено сходство във факторите, влияещи на
тютюнопушенето, хранителния режим и физическата активност и това са навикът и въздействието
на рекламата. Тази аналогия предполага сходство и при ефективността на мерките за справяне с
надноремното тегло с положителните резултати на кампаниите за контрол на тютюнопушенето (17).
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Подобни анализи водят до инициирането на мероприятия за повишаване на здравната
култура на децата, които да могат критично да възприемат потоците от рекламна информация. В
тази връзка през последните няколко години в България се наблюдава засилена тенденция за
провеждането на редица кампании, популяризиращи здравословния стил на живот или,
разясняващи превенцията на различни социално-значими заболявания. Основен канал за
разпространение на подобен тип информация е Интернет, но в някои от случаите това е само един
от източниците, който се използва едновременно и с печатните и електронни медии.
Друг аспект на здравословния начин на живот е здравословното хранене и режим. В тази
връзка в България беше осъществена мащабна реклама кампания, финансирана от Европейския
съюз и Република Полша за популяризиране на сокове от моркови без да се има предвид някоя
конкретна търговска марка. Основният рекламен текст е следният: „Пийте нектари и сокове от
моркови. Начин да се усмихвате... Фибрите се грижат за вашата фигура, а провитамин А ви
помага да запазите тена си свеж и сияен. Всички ви гледат с възхищение!“.
По отношение на балансираното хранене, като един от базовите компоненти на
здравословния начин на живот, е създадена Платформата на ЕС с мото „Хранене, физическа
активност и здраве“ (13). Планираните мултисекторни форми на действия са с национален и
международен характер. Някои от инициативите в тази насока са заявената готовност на
Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в Европа – ЮНЕЗДА да не извършва
директна реклама и промоция на продукти на деца под 12 години. Също така една от най-широко
разпространените вериги за бързо хранене въведе поставянето на информация за съдържанието на
предлаганите храни върху опаковките в цяла Европа. Набелязани са редица образователни
програми и мероприятия, свързани със здравословното хранене и физическата активност.
Редица държави осъзнават потенциала на ТВ реклама и опасностите, които тя крие за
здравето на децата. По повод на реклами на алкохол или цигари съществуват международни
кодекси за самоконтрол на маркетинга и рекламата, създадени от Международната Търговска
Камара. Тези кодекси се прилагат на национално ниво от национални, саморегулиращи се органи и
имат пожелателен характер да не се подтикват децата към дейности, които биха могли сериозно да
застрашат здравето им. В Европа функционира организацията European Advertising Standard
Alliance, която популяризира различни инициативи за регулиране на неетичната реклама, насочена
към детската възрастова категория. Интернет страницата на тази организация съдържа практическа
информация относно това как да се процедира при констатация на нарушение на национално ниво,
относно законите и саморегулационните правила за реклама на стоки за деца (15).
В България понастоящем в сферата на маркетинговата дейност функционират следните
Кодекси за професионална етика: Етичен кодекс на Българската асоциация по маркетинг (2); на
Българската асоциация за директен маркетинг (3); на Българското дружество за връзки с
обществеността (4) и др. Следва да се подчертае, че етичното поведение започва на
персонално/лично ниво. Рекламни послания, изработени в съответствие с етичните норми, етичните
принципи при дистрибуцията, а също и при ценообразуването допринасят и за цялостния етичен
климат и служат като пример за добра маркетингова практика.
Основните принципи, към които трябва да се придържат маркетолозите в съответствие с
горепосочените Етични кодекси са: да не се вреди съзнателно на потребителите, организациите и
обществото; да се спазва нормативната уредба; да не се допуска под каквато и да е форма
ограничаването на активната, открита и честна конкуренция на пазара; да не се допуска съзнателно
конфликт на интереси, без да са уведомени съответните страни и т. н.
В България независим орган за саморегулация в рекламата и търговската комуникация е
Националният съвет за саморегулация (НСС). Той създава, ревизира и осигурява доброволното
приложение на етични правила и добри практики в бранша в защита на потребителя, принципите на
конкуренцията и обществения интерес. Националният етичен кодекс (9) е общовалиден за всички
участници в маркетинг индустрията в Р. България и определя правилата на професионално
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поведение в бранша. Кодексът е изграден като интегрирана система от етични правила и се прилага
за всяка форма на реклама и маркетинг комуникация.
Мястото и значението на рекламната комуникация при формирането на здраво, умно и
перспективно поколение е осъзната както на международно, така и на национално ниво.
Отговорността при формулирането на апелите, при представнето на информацията и избора на
форма на реклама, популяризираща хранителни продукти и напитки пред детска аудитория е задача
на маркетолозите, които следва да се съобразяват с етичните кодекси и норми, а също и с личната
си отговорност пред подрастващото поколение.
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РЕЗЮМЕ:
Нарастване броя на застаряващото население, както и намаляващия ръст на раждаемостта
изправят всяка държава пред сериозни предизвикателства. Справянето с нововъзникващите
предизвикателства изисква активно междуинстуционално и международно сътрудничество и
диалог.
От обект на здравните грижи, пациентът в напреднала възраст трябва да се превърне в
активен субект и така здравеопазването да стане все по-индивидуализирано и насочено към
отделните потребности на всеки човек.
Инвестициите в превенцията и в здравните технологии ще позволяват на населението да
остане в добро здраве и да бъде продуктивно за по-дълго време.
КЛЮЧОВИ ДУМИ:
Застаряване на населението, обществено здраве, предизвикателства

THE CONSEQUENCES OF ADVANCE IN AGING OF POPULATION AS A
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ABSTRACT

The increasing number of aging population and the decreasing birth rate make every country
facing serious challenges. Coping with emerging challenges requires active inter-institutional and
international cooperation and dialogue.
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From a target of health care, the elderly patient has to convert into an active subject and so the
healthcare becomes more individualized and focused on the individual needs of each person.
Investments in preventive maintenance and health technologies would allow the population to
remain healthy and productive for a longer period of time.
KEYWORDS:
Aging population, public health, challenges

Демографските тенденции са ключов фактор в развитието на всяко общество. Нарастване
броя на застаряващото население, както и намаляващия ръст на раждаемостта изправят всяка
държава пред сериозни предизвикателства. Справянето с нововъзникващите предизвикателства
изисква активно междуинстуционално и международно сътрудничество и диалог.
Липсата на институционални и политически мерки, които да доведат до адекватно
задоволяване на потребностите на обществото, както и демографските тенденции, ще доведат до
съществени промени в обществото, които ще окажат въздействие върху солидарността между
поколенията и ще предизвикат нови проблеми за бъдещите поколения.
Очаква се до 2025 г. една трета от населението на Европа да достигне и премине 60
годишна възраст. Съотношението между броя на хората на възраст над 65 години и броя на хората в
трудоспособна възраст (15 - 64 години) ще намалее от около 1:4 през 2008 г. до 1:3 през 2020 г. и 1:2
през 2050 г. Това налага държавите да предприемат необходимите мерки за провеждане на
адекватна здравна политика и осигуряване на здравни грижи.
Тези тенденции ще окажат значително въздействие върху потенциалния растеж и ще
доведат до силен натиск за увеличаване на публичните разходи, не само по отношение на разходите
за здравеопазване, но и за пенсии, инфраструктура и образование. Ако не бъдат предприети мерки,
до 2020 г. се очаква да възникне недостиг на до 2 милиона работни места в областта на грижите и
здравеопазването, което ще доведе до невъзможност да бъдат извършвани 15 % от необходимите
дейности в сферата на общественото здравеопазване.
Разходите за здравеопазване трябва да се съпътстват от инвестиране в профилактиката,
закрилата и подобряването на цялостното физическо и психично здраве на населението. Здравето на
населението не зависи само от здравната политика. Някои от другите политики имат ключови роли,
например регионалната политика и политиката за околната среда, регулирането на фармацевтични
и хранителни продукти, изследвания и иновации в областта на здравеопазването. Развитието на
взаимодействие между различните сектори е от съществено значение за стабилната здравна
политика, като предприемането на действия за промоция и превенция на здравето, представлява
положителен подход, който ще спомогне за подобряване на качеството и удължаване на
продължителността на живот на застаряващото население.
Човешкото здраве е ключов елемент на човешкото развитие, а опазването на здравето на
гражданите като състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие е национален
държавен приоритет, регламентиран в редица националноправни и международни нормативни
актове.
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В член 151 от Договора за функционирането на Европейския съюз се посочва, че ЕС и
държавите-членки си поставят за цел „насърчаване на заетостта, подобряване на условията на
живот и труд, така че да се постигне тяхното хармонизиране докато се осъществява подобряването,
осигуряване на подходяща социална закрила, социален диалог, развитие на човешките ресурси с
оглед високо и устойчиво равнище на заетост и борба с изключването от социалния живот“.
Решенията в рамките на политиките за активен живот на възрастните хора спадат към
отговорностите на отделните държави, които следва да активизират усилията си за оползотворяване
на потенциала на възрастните хора.
В национален план, държавата може да инвестира в създаване на благоприятна среда чрез
повишаване на осведомеността, насърчаване на обмена на информация и опит, както и
организирането на специфични дейности за подобряване на качеството и удължаване на
продължителността на живот на застаряващото население. От обект на здравните грижи, пациентът
в напреднала възраст трябва да се превърне в активен субект и така здравеопазването да стане все
по-индивидуализирано и насочено към отделните потребности на всеки човек.
Държавата трабва да се възползва от приложимостта и ефективността на програми за
управление на пациенти с крехко здраве, тъй като физическата слабост е основен проблем в
напреднала възраст. Чрез тях може да се постигне резултатно откриване и управлението на
пациентопотока от възрастни хора с крехко здраве в рамките на системите на здравеопазването.
Разработването и внедряването на методи за откриване на пациенти с крехко здраве в клинични
среди с висок риск (като например специализирани хирургични отделения, или спешни отделения)
ще спомогне предоставянето на навременни, висококачествени специализирани здравни и социални
грижи за тези пациенти.
Предприемането на навременни и адекватни мерки ще предотврати влошаване здравето на
пациенти, а оттам и необходимостта от специализирани здравни грижи, което от своя страна ще
намали риска от хоспитализация и смърт.
Хроничните заболявания при застаряващото население, представляват съществено
предизвикателство пред системата на здравеопазване във всяка държава. В тази връзка,
управлението на хроничните заболявания и възможността за предоставяне право на пациента да
“управлява” собствените си заболявания чрез използването на нови технологии е потенциална
възможност за осигуряване на по-голяма независимост на пациента и по-ефективно управление на
ресурсите в системата на здравеопазването.
Значителна част от интервенциите в медицинската област и областта на здравното
обслужване биха могли да се извършват дистанционно или от самите пациенти под ръководството
на системите за здравно наблюдение и докладване, което води до намаляване на престоя в
лечебните заведения за доболнична и болнична помощ. Мобилното здравеопазване може да
предложи ефикасен метод за работа с пациенти с хронични заболявания посредством дистанционно
наблюдение и напътствия, които им позволяват да остават в домовете си, създавайки им удобство и
намалявайки разходите за здравеопазване.
В национален план, оптимизиране и подобряване на социалното благосъстояние на
застаряващото население може да бъде постигнато чрез дигитализиране на здравана информация на
населението, като по този начин ще се координира предлагането на здравни и социални грижи,
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което ще доведе до повишаване качеството и продължителността на живот на българските
граждани.
Създаването на инструменти за прогнозиране на рискове с цел полагане на изпреварващи
грижи, би предоставило на пациентите възможност, в дългосрочен план, за по-дълго и по-добро
здраве у дома или в институция, която предоставя условия близки до домашната среда, което от
своя страна ще намали броя на хоспитализации, както и продължителността на болничен на
пациента.
В рамките на Европейския съюз, изполването на технологии за модернизиране на системата
на здравеопазване и дейността по предоставяне на медицински услуги, както и подобряване на
качеството на услугите в полза на пациентите, е дейност попадаща в компетентността на Генерална
дирекция “Здравеопазване”.
За изграждането и развитието на мобилното здравеопазване, в рамките на Европейската
общност са приети актове насърчаващи сътрудничеството и обмена на данни между държавите –
членки на Съюза. Европейският съюз (ЕС) насърчава разработването на правно необвързващи
мерки, които осигуряват на държавите-членки допълнителни инструменти за улесняване на поголямата оперативна съвместимост информационни и комуникационни системи в областта на
здравното обслужване и за подпомагане на достъпа на пациентите до приложения за електронно
здравеопазване. С Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011
година за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване, се
подкрепя и улеснява сътрудничеството и обмена на научна информация между държавите-членки,
работещи в рамките на мрежа, изградена на доброволна основа и свързваща определените от
държавите национални органи, отговорни за електронното здравеопазване.
Необходимо е да бъдат въведени иновации за устойчива и ефективна здравна система, като
по-здравословния начин на живот може да допринесе за ограничаване на бъдещите разходи.
Силната обвързаност на разходите за здравеопазване с растежа на приходите и с
технологическия прогрес изисква интегриране в националната здравна система на новоразработени
методи за ранна диагноза и лечение, които от една страна допринасят за растежа на разходите, но от
друга могат да доведат до ограничаване на разходите в дългосрочен план.
Инвестициите в превенцията и в здравните технологии ще позволяват на населението да
остане в добро здраве и да бъде продуктивно за по-дълго време.
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Резюме:
Понятието здравна грамотност представлява познавателни и социални умения, които
определят мотивацията и способността на хората да получат достъп до здравна помощ, да
разбират и използват информация по начин, който насърчава и поддържа добро здраве.
Целта на това научно изследване е да се проучи нивото на здравна грамотност в
България, да се направи сравнение със страните от Европейския съюз и да се направи опит за
формулиране на стратегическите действия за подобряването й.
Според проведено проучване, включващо осем страни в Европейския съюз (ЕС),
България е на последно място по ниво на здравна грамотност като 62,1 % от населението в страната
има ниско и проблематично ниво на здравна грамотност.
Наложително е здравната и образователната сфера да работят съвместно за повишаване
нивото на здравна грамотност на населението в България.
Ключови думи: здравна грамотност; здравно образование; здравна култура
Summary:
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The concept of health literacy includes cognitive and social skills that define the people’s
motivation and ability to gain access to health aid, understand and use any information in a way promoting
and maintaining good health.
The aim of this scientific research is to study the health literacy level in Bulgaria, make
comparisons with the European Union member-states and try to define any strategic activities focused on
its improvement.
The study covering eight countries in the EU reveals that Bulgaria has the lowest level of
health literacy, 62.1 % of the country population having low and problematic level of health literacy.
Health care and education should work together in order to increase the health literacy level of
Bulgarians.
Keywords: health literacy; health education; health culture
Понятието здравна грамотност представлява познавателни и социални умения, които
определят мотивацията и способността на хората да получат достъп до здравна помощ, да
разбират и използват информация по начин, който насърчава и поддържа добро здраве. [8]
Здравна грамотност означава не само получаване на информация от брошури, а успешно
подобряване на достъпа на хората до здравна информация и на способностите им да го
използват ефективно. Тя е от решаващо значение за повишаване нивото на здравна култура на
населението. Дефинирана по този начин, здравната грамотност излиза извън тясната концепция
на здравното образование и индивидуалното поведение, а е насочена към опазване на околната
среда, към политически и социални фактори, които определят здравето. [11, 12] Здравнообразователна програма, в това по-задълбочено разбиране, има за цел да повлияе не само на
отделни индивидуални решения и на начина на живот на отделния индивид, но също така да
повиши информираността относно детерминантите на здравето и да насърчи индивидуалните и
колективни действия, които могат да доведат до промяна на тези фактори. Здравното
образование се постига поради това чрез методи, които излизат извън разпространението на
информация и предполагат взаимодействие, участие и критичен анализ. Такъв модел на здравно
образование създава здравната грамотност, която води до лична и социална полза чрез
предоставяне на възможност за ефективно действие в общността и чрез допринасяне за
развитието на социалния капитал. [4]
Този подход също така акцентира и върху политическите решения, които влияят на
достъпа до информация и нейното използване, което от своя страна е от жизненоважно значение
за постигането на международно договорени цели за здраве и развитие, както и превенция от
глобали здравни заплахи, като например от пандемичен грип, изменение на климата,
трансмисията на инфекциозни болести и др. [20]
Образованието е ключов социален фактор за здравето и редица проучвания
потвърждават тезата, че хората с ниски нива на езикова и математическа грамотност са
затруднени при разбирането на информация, свързана със здравни теми и често имат и сериозни
проблеми със здравето. [21] Според резултатите от проведено проучване на тема „Европейско
изследване за здравната грамотност на гражданите“, направено по инициатива на Европейската
комисия, българите са с най-ограничена здравна грамотност. [фиг.1.] [1]
Изследването обхваща осем държави: Холандия, Германия, Гърция, Испания,
Австрия, Ирландия, Полша и България. България е на последно място по изследвания показател
– ниво на здравна грамотност като според проучването 62,1 % от населението в страната има
ниско и проблематично ниво на здравна грамотност. [14] Холандия заема първо място, а след
нея се нареждат Германия и Австрия. Това означава, че на голямата част от хора в България
липсват личните характеристики и социални ресурси, необходими на индивидите и обществото
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като цяло, да имат достъп, да разбират, да оценяват и да използват информация и услуги за
взимане на решения относно тяхното здраве. С други думи те не разполагат с нивото на здравна
грамотност, необходима за взимане на информиран избор относно здравето и благосъстоянието
им. Много често тези лица живеят в неблагоприятни райони на страната, което от своя страна
означава, че трябва да се справят и с голям брой неравенства. [19]

Фиг.1. Ниво на здравна грамотност в страни от ЕС
Ниво на здравна грамотност
неадекватно
проблематично
достатъчно
отлично
Авс
трия
Бъ
лгария
Гер
мания
Гър
ция
Ир
ландия
Ни
дерландия
По
лша
Ис
пания

Източник : Евростат
Освен това редица проучвания показват, че нивото на здравна грамотност е в
пряка корелация с финансовите възможности на населението. Видно от резултатите от тях е, че
хората в по-бедните държави имат по-ниска здравна грамотност, а тези в по-богатите държави
са в по-висока степен на здравна грамотност.
По отношение на здравното неравенство хората с ниски нива на здравна грамотност:

Имат по-ниска продължителност на живота;
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Имат трудности при изпълняване на лекарските предписания;
Е по-вероятно да имат един или повече дълготрайни здравни проблеми;
Е по-малко вероятно да предприемат превантивни действия като изследвания за
онологични заболявания, имунизации и др.




Те имат също така:





По-нездравословни модели на поведение;
По-малко положителни здравни навици;
По-ниски нива на самостоятелна здравна осъзнатост;
По-ниски нива на отклик към обществени здравни кампании.

Въпреки че това са крайни примери за влиянието, което ниската здравна грамотност
оказва, показателен е факта, че засегнатите от ниска здравна грамотност хора не винаги разбират
какво се очаква от тях. Това от своя страна може да увеличи здравното неравенство сред
населението.
Ясно осезаема е също и финансовата цена за здравната система поради факта, че тези
хора, които не ходят редовно на лекар, не разбират същността на здравословното хранене, а в някои
случаи дори не използват предписаните им лекарства. Според проучване в САЩ относно
финансовата цена на ограничената здравна грамотност се установява, че тя е между 3% и 5% от
общата сума на средствата за здравеопазване.
В продължение на гореизложеното, е наложително здравната и образователната сфера да
работят съвместно за подобряване здравната грамотност на населението. Основното, средното
училище, гимназията и училищата за висше образование предоставят възможност за насърчаване на
здравна грамотност, за намаляване на здравнорисковото поведение, и за подготовка децата и
подрастващите за навигация в системата на здравеопазването. Програмите за здравно обучение
трябва да започнат в ранна детска възраст и непрекъснато да се основават на надграждане на
предишните знания за осъществяване на максимална ефективност. Постигането на здравната
грамотност у учениците може да бъде възпрепятствано от липсата на приемственост и
последователност на здравно-образователните програми в различните възрастови групи. [2, 10, 16]
Задачи на националните здравно-образователни програми:
1.
Учениците да се научат да разбират понятия, свързани с промоция на здравето и
профилактика на заболяванията;
2.
Учениците да могат да демонстрират възможност за достъп до здравна информация и
промоция и достъп до здравни продукти и услуги;
3.
Учениците да покажат способности за практикуване на техники и поведение за
укрепване на здравето и за намаляване на рисковете за здравето;
4.
Учениците да се обучат за анализиране на влиянието на културата, медиите,
технологиите и други фактори върху здравето;
5.
Учениците да демонстрират способността си да използват междуличностни
комуникационни умения за подобряване на здравето;
6.
Учениците да демонстрират способността са за застъпване за лични, семейни и
обществени въпроси и теми свързани със здравето;
7.
Учениците да демонстрират способността си за целеполагане и за вземане на решения
и умения за подобряване на здравето. [3]
Заплахи, възпрепятстващи ефективното реализиране на здравно-образователните програми
:

332

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
«СТАРЕЕНЕ, ЗДРАВЕ, ГЕРИАТРИЧНИ ГРИЖИ»

Ниски нива на ангажираност от страна на членове на училищното настоятелство и
администраторите;

Недостатъчно подготвени учители;

Липсата на благодарност за изпълнение на работата;

Недостатъчно финансово стимулиране на персонала и осигуряване на материални
ресурси свързани с обучението по здравно образование;

Учебни програми с малко или почти никакво време за здравно образование;

Липсата на признаване на приноса на здравно образование за постигане на
образователните цели на съответната институция

Липса на адекватно документиране постиженията на учениците в повишаване
степента на здравната им грамотност. [5, 6, 13]

Степента на квалификация и нивото на обучение на учителите е ключов фактор за
ефективното прилагане на учебни програми свързани с повишаване на здравната култура на децата
и подрастващите. [15] Национални и международни стратегии, разработени с цел подпомагане на
училищата при внедряване на здравни политики и програми се усложнява от факта, че само малка
част от учителите са квалифицирани в областта на физическото възпитание и имат специалност или
следдипломно обучение по здравно образование. [9, 18] Поради това, много учители считат, че не
са подготвени да преподават специфични здравни теми на учениците, респективно на студентите
си, което може да доведе до затруднения и възпрепятстване при практическото приложение на
здравните програми. [7, 17]
Заключение
В България 62,1 % от населението в страната има ниско и проблематично ниво на
здравна грамотност.
Образованието е ключов социален фактор за здравето и реална възможност за
подобряване здравния статус на населението.
Необходими са съвместни усилия на здравната и образователната сфера за повишаването
на здравната грамотност на населението. Това може да се постигне чрез прилагане на здравнообразователни програми при деца и подрастващи при осигурена последователност и приемственост
на натрупаните познания в различните възрастови групи.
Също така е наложително да се съдадат условия за допълнително стимулиране и за
допълнителна здравна квалификация на учителите, преподаващи в тези програми.
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РОЛЯТА НА КОМУНИКАТИВНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА
МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ВЪРХУ ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПРЕЗ
ПОГЛЕДА НА ПАЦИЕНТИТЕ
THE ROLE OF THE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF
HEALTHCARE PROFESSIONALS ON THE HEALING PROCESS THROUGH
THE EYES OF THE PATIENTS
ас. Антония Трендафилова, дм
катедра „Медицинска педагогика“

Резюме. В статията се анализират мненията на пациенти относно комуникацията между тях
и медицинските специалисти. На основата на анонимна анкета е получена информация за
отношението на пациентите към същността на комуникационния процес и неговия характер.
Анализира се тяхното виждане относно необходимостта от въвеждане на специален курс на
обучение, свързан с комуникацията, на който се засягат въпроси, отнасящи се до взаимния обмен на
информация между медицинските специалисти и пациентите, подпомагането при преодоляване на
болката и страданието, появата на съчувствие и емоционална подкрепа. Обсъждат се разсъжденията
на пациентите върху ролята на комуникативните компетенции на здравните кадри върху качеството
на лечебния процес и начините, по които то може да бъде подобрено.
Ключови думи: комуникация, пациенти, медицински специалисти, комуникационен
процес, лечебен процес.
Summary. The article analyses the views of patients on the communication between them and the
medical professionals. On the basis of an anonymous questionnaire was obtained information about
patients ' attitudes towards the essence of the communication process and its character. Analyse their vision
on the need to introduce special training related to the communication, which concern issues relating to the
reciprocal exchange of information between health care professionals and patients, helping to overcome
pain and suffering, the emergence of empathy and emotional support. The patients are discussed on the role
of the communicative competence of the staff on the quality of the healing process and the ways in which it
could be improved.
Keywords: communication, patients, medical professionals, communication process, the healing
process.
Анализ на данни, получени от анкетни карти на пациенти
А)Въпрос 1: Кое от посочените по-долу мнения относно комуникацията между
медицинските специалисти и пациентите е най-близко до Вашето ? Разпределението на отговорите
на респондентите е представено на фиг.1.
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69%

23%
8%

тази комуникация е
допълващ елемент на
съществен елемент, чрез
лечението, зависещ от
който лекарите и
същността и особеностите на
медицинските специалисти
лечението
получават информация за
състоянието на пациента, а те
- за необходимото лечение

маловажен фактор, който не
е от значение за лечебния
процес

Фиг.1. Разпределение на данните за мнението на респондентите относно мястото на
комуникацията в рамките на общия процес на лечение
При отговора на този въпрос, доминиращата част от респондентите, отнасящи се към
групата на пациентите определя значението на комуникацията като съществен елемент от лечебния
процес, чрез който участниците в него получават адекватна информация за състоянието на
пациентите или за лечението.
При тази група респонденти, осъзнаването на значението на комуникацията е значително
по-голямо, отколкото е това в другите изследвани групи. Ясно е, че комуникацията е от значително
по-голямо значение за пациентите, отколкото за медицинските специалисти, студентите или
преподавателите.
Съществено по-малък е броят и на тези респонденти сред пациентите, които определят
комуникативния процес като допълващ елемент на медицинската практика. Това още веднъж
потвърждава мнението на изследваната група за значението на комуникацията, като заедно с това
може да бъде определено и като индикатор за отсъствието на ясно изразени стандарти при
комуникацията между медицинските специалисти и пациентите (при наличието на такива стандарти
данните в тази и другите изследвани групи биха имали по-висока степен на корелация).
Б)Въпрос 2: Според Вас, каква е същността на комуникацията между медицинските
специалисти и пациентите ? Тъй като респондентите могат да дават повече от един отговор,
процентите на отговорите надхвърлят 100. Процентното разпределение на отговорите е посочено на
фиг.2.
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чрез нея пациентите получават необходимата
информация за съпровождащите лечението
административни процедури

35%

чрез нея медицинските специалисти и лекарите
получават необходимата информация за състоянието
на пациентите

58%

чрез нея се оказва емоционална подкрепа на
пациентите

50%

чрез нея се предава необходимата за пациентите
информация, отнасяща се до същността на лечението,
необходимите процедури и лекарства

65%
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Фиг.2. Отговори на респондентите, засягащи същностната характеристика на
комуникацията между пациенти и медицински специалисти
Тук, както и при предходния въпрос, респондентите поставят основен акцент върху
информационния аспект на комуникацията. Напълно естествено е тази група респонденти да
постави на челно място онзи информационен поток, от който е заинтересована именно конкретната
група.
На следващо място обаче, респондентите поставят информационния поток от тях към
медицинските специалисти и лекарите. Това означава, че по-голямата част от респондентите
разбират значението на комуникационния процес не само от своя позиция, но и от позицията на
медиците и медицинските специалисти. Въпреки очакванията, емоционалната подкрепа като аспект
от комуникационния процес се поставя от респондентите едва на трето място.
Трябва да се отбележи, че в направеното контролно измерване чрез телефонно интервю
проблемът с емоционалната подкрепа за пациентите е поставен на място, съизмеримо по значимост
с информационния аспект на комуникацията.
Както се вижда от данните, и тук разликата в резултатите не е много голяма между двете
функции на комуникацията, поради което може да се направи извода, че те са еднакво важни за
респондентите.
Значително по-маловажна е функцията на комуникацията според респондентите, свързана с
информирането им за административните и другите типове процедури, които съпровождат процеса
на лечението, но не се отнасят непосредствено към здравословното състояние на пациентите или
към предполагаемите методи за осъществяване на лечението.
В)Въпрос 3: Какъв според Вас е характерът на комуникацията между медицинските
специалисти и пациентите ?
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Фиг.3. Характер на комуникацията, която се осъществява понастоящем между
медицинските специалисти и пациентите

Съществена част от респондентите са на мнение, че характерът на комуникация между тях
и медицинските специалисти носи чисто формален характер (48 %), което очевидно не може да
реши задачите, стоящи пред този тип комуникация.
От мнението на респондентите може да се направи извод, че по-голямата част от тях (83 %)
биха искали комуникационният процес да се промени, като част от респондентите очевидно са на
мнение, че е необходимо въвеждането на унифицирани правила, по които комуникационният
процес да се осъществява. Такова е мнението на 35 % от тази категория респонденти, които
установяват зависимост между личността на медицинските специалисти и характера и качеството
на комуникационния процес. Това се потвърждава и от мнението на още 12 % от респондентите,
които посочват, че част от медицинските специалисти не могат да осъществяват комуникацията по
начин, който да бъде в интерес на лечебния процес. Само 5 % от респондентите не биха искали в
съществуващия модел на комуникация да настъпват някакви промени. Ясно е, че въпреки
съществуващите различия в мненията на групата респонденти, те се обединяват около това, че при
осъществяването на комуникационния процес между пациенти и медицински специалисти трябва
да съществува определен установен модел на подобна комуникация, който да е непосредствено
свързан с реализирането на определени стандарти в това отношение. Постигането на тази цел е
възможно единствено чрез обучение, т.е. чрез провеждането на специален курс по комуникативни
умения.
Г)Въпрос 4: Имало ли е във Вашата и на Ваши близки практика, при която медицинските
специалисти са били груби и комуникацията е била нарушена напълно ?
Данните от отговорите на респонентите са представени на фиг.4.
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не мога да преценя

2%

не

60%
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Фиг.4. Разпределение на отговорите на въпроса за това дали респондентите са се
сблъсквали с нарушаване на комуникацията между тях и медицинските специалисти
Отговорите на този въпрос са още една характеристика на сегашното състояние на
комуникационния процес между пациенти и медицински специалисти. 60 % от респондентите
посочват неуспешна комуникация, с която те или техни близки са се сблъскали.
При анализа на отговорите, според нас, по-важната информация се състои в това, че 38 %
от респондентите посочват, че не са в състояние да преценят нивото на комуникационния процес.
Д) Въпрос 5: Според Вас, трябва ли медицинските специалисти (специалисти по
управление на здравни грижи, медицински сестри, акушерки) да преминават през специален курс на
обучение, свързан с комуникацията? Резултатите от отговорите на респондентите са представени на
фиг.5.
40%
29%

да, това е необходимо

не, от това няма да има
необходимост

31%

трудно ми е да преценя

Фиг.5. Мнение на респондентите относно необходимостта от специално обучение свързано
с комуникацията

От отговорите, които са дали респондентите, става ясно, че значителна част от тях считат за
необходимо провеждането на специализиран курс, свързан с развитието на комуникационните
умения. Това е мнението на 40 % от респондентите, принадлежащи към дадената група.
Мнението, че няма необходимост от провеждането на подобен курс изразяват 29 % от
респондентите. Този сравнително висок резултат на тези, които считат този курс за излишен, може
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да се възприеме като странен, изхождайки от мнението, което респондентите са изразили при
отговорите на останалите въпроси от анкетата.
Обяснението на подобни данни може да се търси единствено в слабото познаване на
особеностите на предмета, за който са питани респондентите и породеното от това затруднение да
отговорят адекватно на поставения въпрос. В определена степен тази хипотеза намира своето
потвърждение в количеството на респондентите, които не са могли да дадат ясно определено
мнение по този въпрос (техният брой е 31 %). Въпреки това, отговорът на 40 % от респондентите е
ясен показател за нагласите, които съществуват в тази изследвана група.
Е) Въпрос 6: Според Вас, върху какво трябва да бъде концентрирано подобно обучение?
Разпределението на отговорите е представено на фиг.34.

върху емоционалната подкрепа на пациента

47%

върху практическите аспекти на
комуникацията и по-конкретно върху
взаимния обмен на информация между
медицинските специалисти и пациентите

върху получаването на повече теоретични
знания за общуването с болните

43%

10%

Фиг.6. Мнение относно аспектите на възможното обучение по комуникативни умения
Въпреки трудностите, които респондентите имат с отговора за необходимостта от подобен
тип обучение на медицинските специалисти, значителната част от тях (47 %) посочват, че ако
такова обучение бъде проведено, то трябва да бъде концентрирано върху емоционалната подкрепа
на пациентите, както и върху практическите информационни аспекти на комуникацията (43%).
Само 10 % от респондентите считат, че това обучение трябва да има за цел получаването на
теоретични знания от студентите. Напълно нормално е конкретната група респонденти на първо
място да поставят емоционалната подкрепа. Но, по-същественото от гледна точка на предмета и
задачите на изследването е това, че почти толкова респонденти посочват необходимостта от
концентрация върху информационния обмен между пациентите и медицинските специалисти. Това
още веднъж потвърждава, че съществува наложителна необходимост от обучение на медицинските
специалисти и по-специално от стандартизация на информационните потоци в комуникационния
процес.
Ж) Въпрос 7: Ако считате, че медицинските специалисти трябва да подпомагат пациентите
при преодоляването на болката и страданието, то по какъв начин това трябва да се изрази?
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Фиг.7. Форми на подпомагане от страна на медицинските специалисти на пациентите при
преодоляването на болката и страданието

Очевидно, по-голямата част от респондентите достатъчно трудно могат да определят онези
механизми, чрез които медицинските специалисти могат да им окажат психологическа подкрепа.
Това се вижда от факта, че 35 % от тях предпочитат достатъчно абстрактната опция „съчувствие
към пациента“, а 20 % считат, че медицинските специалисти не са в състояние да разберат
страданията на пациентите, тъй като те самите не ги изпитват.
Все пак, една достатъчно голяма част, а именно 45 % считат, че подкрепата за пациентите
може да бъде реализирана чрез конкретни форми, а именно модели за поведение и препоръки. Тези
данни показват, че в процеса на обучение по комуникативно поведение трябва да се търсят
принципно нови подходи, които досега не са намирали място в медицинската практика на
постоянна и системна основа. Все пак мнението на почти половината от респондентите показва
каква трябва да бъде основната насока в която да се реализира подготовката на медицинските
специалисти.
З) Честота на посещения от респондентите на болнични заведения през последните 5
години
Честотата на посещения е представена на фиг. 8.
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По-голямата част от респондентите (81 %) са посещавали достатъчно често медицински
заведения от което може да се направи извод за достоверността на данните, които те са посочили в
анкетните карти. Става ясно, че тяхното мнение се основава на достатъчни на брой посещения.
И) Тип болнични заведения, посещавани от респондентите.
По-голямата част от респондентите, а именно 79 % са посещавали държавни и общински
болнични заведения, а 21 % са посещавали частни болници.
Изхождайки от това, може да се направи изводът, че по-голямата част от данните се отнасят
именно към държавните и общинските болнични заведения. На основата на това не може да се
открие систематична грешка при представяне на данните, породена от разнопосочни с останалите
изследвани групи места на работа.
Разпределение на респондентите по възраст
Разпределението на респондентите по възраст е представено на фиг. 9.
над 75 год.

18%

61-75 г.
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46-60 г.

17%
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Фиг.37. Разпределение на респондентите по възраст
Разпределение на респондентите по пол.
Разпределението по пол е следното:
-мъже – 33 %;
-жени – 67 %.
Като цяло при съществуващия модел на обслужване на пациентите, комуникацията в много
случаи е изключена като елемент от медицинската и подкрепяща практика в лечебните заведения.
Във връзка с това, предполагаемият курс по комуникативни умения трябва да се насочи към
посочване мястото на комуникация в рамките на цялостното лечение и съответния възстановителен
процес. А това на свой ред предполага предварителното включване на комуникационните умения
не само в чисто административните елементи на управлението, но и в рамките на моделите за
лечение на пациентите.
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КРИЗИСНИ МОДЕЛИ НА КОМУНИКАЦИЯТА - СЪЩНОСТ И
МОДЕЛИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ
CRISIS COMMUNICATION PATTERNS-NATURE AND BEHAVIOR
PATTERNS OF MEDICAL PROFESSIONALS
ас. Антония Трендафилова, дм
катедра „Медицинска педагогика“,
ас. Тодор Димитров, дм,
катедра “Кинезитерапия“
ас. д-р Александра Трайковска, дм
катедра “Превантивна медицина“
Резюме. Медицинската практика често налага не просто провеждането на планова
профилактика и терапия на пациентите, но и работа в особени, кризисни условия. От особено
значение в тези условия е осъществяването на комуникацията между медицинския специалист и
пациента. Често това е залог за предотвратяването на сериозни травми и заболявания, а понякога и
на човешки живот. Затова при придобиването на комуникативна компетентност от страна на тези
специалисти трябва да се отчита работата в подобни условия.
Ключови думи: медицинска практика, кризисни условия, терапия, планова профилактика,
комуникативна компетентност.
Summary. Medical practice often requires not just the conduct of planned prevention and therapy
for patients, but also work in particular, crisis conditions. Of particular importance in these conditions is
the implementation of the communication between the medical professional and patient. Often this is the
bet for preventing serious injuries and illnesses, and sometimes lives. Therefore, when the acquisition of
communicative competence on the part of these professionals have to work in such conditions.
Keywords: medical practice, crisis conditions, therapy, elective, communicative competence.
Ако при обичайната работа (доколкото в медицинската практика това е относимо понятие)
и съответно при обичайните модели на комуникация алгоритмите на комуникационния процес
могат да бъдат значително по-свободни, то в критични ситуации такава „свобода“ е трудно
приложима, в това число и поради въздействието на съответната травмираща ситуация върху
съзнанието на самите медицински специалисти.
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Една от най-често използваните комуникативни практики в кризисни условия е практиката
на дебрифинга. Той представлява метод за работа с психическа травма, който се състои в
отреагиране на възникналата травмираща ситуация чрез възможността да се споделят впечатления,
реакции и чувства, свързани с екстремалното събитие.
Целта на дебрифинга е намаляване тежестта на психологическите последици от
преживения стрес и в крайна сметка минимизиране на страданието.
За осъществяването на процедурата на дебрифинга се използва следния алгоритъм:
а) „проработване“ на впечатленията, реакциите и чувствата на пациентите;
Това може да се осъществи в различни форми като спокоен диалог, емоционално
„изливане“ на чувствата, а понякога и истерични форми на комуникация. Медицинският специалист
трябва да бъде готов да приеме всяка от тези форми като елемент на „проработката“ на съответната
травмираща ситуация (2).
б) когнитивна организация на преживеното събитие чрез разбиране на структурата и
смисъла на настъпилите събития и факти, както и нужните за преодоляването на последиците
реакции на тези събития;
в) намаляване на индивидуалното напрежение при конкретния човек, а понякога и помощ
при намаляването на психическото напрежение на определена група - семейство, работен колектив
и др.
г) намаляване на усещането за уникалност и ненормалността на собствените реакции по
отношение на травмиращото събитие;
Като правило тази задача може да се реши чрез обсъждане на чувствата, които изпитват
пациентите в съществуващата кризисна ситуация.
д) мобилизация на вътрешните и външни ресурси, използването на подкрепа от страна на
групата;
Този елемент е от съществено значение и предполага призив към основните ценности на
пациента, необходимостта от тяхното запазване и въздействието, което ще има рационалното му
действие по отношение на рисковите фактори( 3).
е) Подготовка към преживяване на онези симптоми или реакции, които могат да имат място
в бъдеще;
ж) Определяне на средствата за последваща помощ при възникване на подобна
необходимост;
При дебрифинга могат да бъдат разграничени три основни части и седем фази на този
процес.
Трите основни части на дебрифинга са:
Част 1 - проработване на основните чувства на пациента и определяне интензитета на
стреса;
Част 2 - детайлно обсъждане на симптомите и осигуряване на чувство за защитеност и
подкрепа;
Част 3 - мобилизация на ресурсите, осигуряване на информация и формиране на планове за
бъдещето лечение.
Седемте фази на дебрифинга са:
- фаза на въвеждане на практиката;
- фаза на описването на отделните факти и обстоятелства, отнасящи се към травмиращото
събитие;
- фаза на описание на мислите, които са съпровождали това събитие;
- фаза на описание на емоциите, които са го съпровождали и намаляване на техния ефект;
- фаза на описание на симптомите, които има конкретния пациент;
- заключителна фаза ;
- фаза на реадаптацията( 1).
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На алгоритмизация подлежи не само процесът на обучение, но и отделните елементи от
комуникативния процес. Съществуват и могат да се прилагат отделни модели на комуникации,
които са релевантни на дейността на медицинските специалисти и могат да бъдат приложени за
практически всеки от случаите и типовете комуникативно поведение.
Литература
1.
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Baron-Cohen S., & Wheelwright S. The Empathy Quotient: An investigation of adults with
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ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯВАЩИ СИСТЕМИ В МЕДИЦИНСКИ
ЦЕНТЪР II БУРГАС ЕООД
Драгомир Добруджалиев, Атанас Бошев
Тракийски университет-Стара Загора, Медицински център II Бургас ЕООД
Медицински център II Бургас ЕООД е общинско лечебно заведение с лекари специалисти,
работещи със Здравната каса, както и на свободен прием. Извършва специализирана и
високоспециализирана доболнична медицинска помощ. Притежава Обща лекарска консултативна
комисия (ОЛКК) и Специализирани лекарски консултативни комисии (СЛКК). На разположения на
лекарите и медицинския персонал са: клинична лаборатория, съвременни апарати за образна
диагностика при ренгенови и ехографски изследвания, както и звено за физиотерапия и
рехабилитация. В Медицинския център се издават всички видове медицински свидетелства и
документи.
За оптимално управление на всички дейности се използват информационни системи,
базирани на съвременни компютри и програмно осигуряване, насочени към три основни
направления:

Националната здравно осигурителна каса (НЗОК);

Оперативно медицинско обслужване ;

Управление на финансите.
Организирани са :



потребител;



надеждно измерване и съхраняване на медицински данни и информация;
тяхната обработка и анализ;
структуриране на информационните потоци и тяхното насочване до крайния
висока степен на информационна сигурност;
оторизиран достъп до медицинска и управленска информация.
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Посредством изграждането информационно-управляващи системи се оптимизира и
автоматизира работата на всички нива в Медицински център II Бургас ЕООД, на ниво Общинско
здравеопазване, като по този начин се поставят основите на е-Здравеопазване на бъдещата еБългария.
Ключови думи : информационно-управляващи системи, медицински център

INFORMATION AND MANAGEMENT SYSTEMS IN BOURGAS
MEDICAL CENTER II LTD.
Dragomir Dobrudzhaliev, Atanas Boshev
Thracian University of Stara Zagora, Burgas Medical Center II Ltd.
Medical Center II Bourgas Ltd. is a municipal medical center with medical specialists working
with the Health Insurance Fund, as well as free admission. Performs specialized and highly specialized
outpatient care. Total owns medical advisory committee (OLKK) and specialized medical advisory
committees (SLKK). Placements of doctors and medical staff are: clinical laboratory, modern equipment
for diagnostic imaging in x-ray and ultrasound examinations, as well as physiotherapy and rehabilitation
unit. The medical center issued all kinds of medical certificates and documents.
For optimal management of all activities using information systems based on modern computers
and software, address three main areas:

National Health Insurance Fund (NHIF);

Operational medical care;

Financial Management.
Organized are:
• reliable measurement and storage of medical data and information;
• processing and analysis;
• structuring of data streams and their targeting to the end user;
• a high degree of information security;
• authorized access to medical and management information.
By building information and management systems to optimize and automate work at all levels
Medical Center II Bourgas Ltd. level Municipal health, thereby laying the foundations of e-Health future eBulgaria.
Key words: information and management systems, medical center
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ПРОУЧВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТОВЕ С ПИСАНЕ ЗА
ОЦЕНКА НА РАВНОВЕСНИТЕ ФУНКЦИИ ПРИ ВЪЗРАСТНИ ХОРА
Й. Гавраилов, Корниенко Р. Св. Шопова,
Университет“Проф.д-р Ас.Златаров“Факултет ,,Обществено Здраве и Здравни Грижи”
гр.Бургас
Резюме. За оценка на равновесните функции в практиката се използва тест с вертикално и
хоризонтално писане. Ние проучихме информацията от различните литературни източници.
Установихме липса на съвпадение в оценяването на резултатите. Организирахме провеждането на
научно-практическо изследване. Модифицирахме теста за получаване на повече данни за
интерпретация. Анализирането на теста ни дава възможност за оценка на съществуващите досега
резултати. Отчитането на ъгъла на отклонение ни дава информация за наличие на съществени
отклонения от нормата. Повторното изпълнение може да доведе до корекция на получените
резултати. Пациентите със значително отклонение насочихме към консултация със специалист
отоневролог за анамнеза и диагноза.
Ключови думи: вертикално писане, ъгъла на отклонение, корекция

STUDY OF WRITING BALANCE TEST RESULTS AMONG ELDERLY PEOPLE
J. Gavrailov, Kornienko R., Sv. Shopova
University “Prof. Dr. Asen Zlatarov”, Faculty “Social Health and Health Care” city of Burgas
Summary: We use the vertical and horizontal writing test in order to evaluate balance functions in
practice. A large amount of information from different sources has been studied. The evaluation show the
results do not match. We modified the test in order to receive more data for interpretation. The process of
analyzing the test gives us the chance to evaluation the existing results. Identifying the deviation angle
gives us information about considerable differences comparing it to the standard. A second execution of the
test can lead to a correction of the results. The patients with a considerable deviation were advised to see a
specialist otoneurologist for anamnesis and a diagnosis.
Key words: vertical writing, deviation angle, correction
Въведение. Широко разпространените стандартни тестове за равновесието ни дават
добра информация в клиничната практика. Направихме опит да съберем информация за различни
анализи на писането. В практиката съществуват редица тестове с писане за оценка на
вестибуларната функция. Използва се вертикално и хоризонтално писане. Анализът му може да ни
насочи към равновесна дисфункция.
K. Amend ( 1980) Твърде голям наклон повече от 45 градуса означава импулсивен
твърде реактивен характер, а обратен наклон от повече от 45 градуса – затворен, емоционално
неразвиващ се човек. Когато буквите са твърде близо една до друга или преплетени това говори за
объркване, липса на вътрешна хармония и баланс.
I. Frankisk (2016) тест с писане на Фукуда. Изписват се цифрите ,,33” в колона със
затворени очи. Поставяне на стандартна оценка както следва:
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0 – колоната е права

1 – колоната е вълнообразна

2 – колоната се накланя повече от 30 градуса

3 точки - дисметрия
Методически указания: Спокойна обстановка в кабинета, ръката не трябва да е в опора на
масата.
Пациентът пише седнал на стол. Първо записва букви по вертикала с отворени очи после
със затворени очи. Изчислява се отклонението от вертикалата. Норма е ъгъл на отклонение, който
не надвишава 10 градуса. При превишаване има доказателство за асиметрия в мускулния тонус,
което може да бъде свързано с лезия на периферните верстибуларни рецептори по специално
нарушения на функцията на сферичната торбичка.
А. Крюков (2013) проба с хоризонтално писане на Базарова. Отчита се отклонението от
хоризонталата. Наблюденията показват, че при здравите индивиди не се превишава повече от 5
градуса. При пациенти с вестибуларни разстройства се увеличава до 10-20 градуса и повече.
Въпреки, че писането изглежда изключително лесно то всъщност е резултат от сложен
процес, който протича благодарение на множество взаимодействия на отделните мозъчни
структури. Когато една част от мозъка е засегната почерка също ще е нарушен (M.Seifer 2002).

Фиг. № 1 Мозъчни структури отговорни за писането
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При тумор в десен париетален лоб в близост до gyrus postcentralis преди и след
припадъка се наблюдава аритмичност, излизане от хоризонталната линия в писането поради
нарушеното взаимодействие между двете хемисфери.
При атаксия смущенията в почерка се изразяват в следното: писането е все по-неуверено,
движенията - некоординирани, а писането в права линия е истинско предизвикателство. Буквите са
различни по размер и ненапълно оформени. Да се изпише права линия или кръг е невъзможно.
Линията ще бъде накъсана, а кръгът незатворен. Писането се превръща в упражнение, което иска
много енергия и време. Невъзможно е да се изпълни поредицата от действия, необходими за
писането (5).
Най-честите симптоми на церебрална атаксия са: затруднения с ходенето и баланса, често
описани като изгубване на баланса, замайване, ходене като пиян, неможе да ходи в права линия. И
други оплаквания, които включват: замъглено виждане, несвързана реч, трудности с преглъщането,
непохватност, небрежно писане, слаби финни моторни движения и тремор (6).
Цел: Проучване на взаимовръзката между тестовете с писане и вестибуларните
нарушения
Задачи:

Сравняване на известните досега изследвания на почерка свързани с равновесието

Определяне на група за тестване и насрочване на дата

Установяване на средноаритмитични резултати на ъгъла на отклонение с писане в
хоризонтална и вертикална посока

Провеждане на анамнеза с цел откриване на връзката между минали заболявания и
отклонение от нормалния наклон
Материали и методи: В град Бургас през месец февруари тази година в рамките на един
работен ден се осъществи изследване на писане за определяне на вертикалния и хоризонталния
наклон при възрастни хора от 65 до 75 годишна възраст. Бяха тествани 13 клиента, от който 8 жени
и 5 мъже. Установиха се средноаритметичните стойности на ъгъла на отклонени. За начална точка
се използва средата на разстоянието между двете първи написани букви ,,x’’, а за крайния пункт
последната редица. Същата методика се използва при хоризонталното писане. По време на
тестването пишещата ръка не трябва да се подпира на масата.
Направени бяха три опита. При
един от пациентите се отбеляза вълнообразно изпълнение по вертикалата. При друг има наличие на
разминаване на нивото на двете букви.
След проведената анамнеза отбелязахме данни за Бенигнено пароксизмално позиционно
вертиго при трима пациенти. При 92% от случаите се вижда ъгъл, който се отваря надясно и надолу
по вертикалата, вероятно това е свързано с използването на дясна доминантна ръка. Шестдесет и
два процента при хоризонтално писане наклона е надолу, а при останалите е нагоре. На фигура №2
отбелязахме средните стойности на двата ъгъла, отчетливо се забелязва разликата в големината
между тях. При вертикалното писане се установи по-голям ъгъл.
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15

Изследвани пациенти с тест на писане по вертикала и хоризонтала със
затворени очи

10
5
0
Ъгъл на отклонение поЪгъл на отклонение по
вертикалата в градуси
хоризонталата в
градуси

изследвани пациенти

Фиг.№2 Ъгъл на отклонение при вертикално и хоризонтално отклонение

При 23.8% от този тест резултатите са до 5 градуса. При 38.46% резултатът е от 5 до 15
градуса. При 38.46% се наблюдава ъгъл до десет градуса. При двама от изследваните се наблюдава
доближаване на двете букви.
Ъгъл на отклонение по вертикала

40
35
30
25
20
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Фиг.№3 Степен на ъгъл на наклон при тест с писане по вертикала със затворени очи.

Изводи и препоръки:

При направеното от нас проучване се вижда, че съществуват различни референтни
стойности от тестовете

Изследванията на ъгъла на отклонение немогат да служат за диагностика

Точно се оценява откритата дисфункция на еквилибриума

Ние намираме нужда от използване на други тестове за равновесието, които ще ни
насочат към причините за отклонението на равновесието

В бъдещи наши проучвания виждане нуждата от разработване на тестова батерия за
заболявания съпроводени с вестибуларни смущения
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ИНФОРМИРАНОСТ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА ЗА ГРИП И
ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКА
Таня Паскалева, Златка Куршумова
Тракийски университет, Филиал Хасково, Катедра „Здравни грижи“
Резюме
Всяка година през зимния сезон инфлуенца вирусът изостря сетивата ни в позиция на
очакване и висока степен на тревожност. Грипът е заболяване с мащабно разпространение и се
асоциира с компилация от усложнения и висока смъртност, особено сред високо рисковите групи,
каквито са възрастните хора и хронично болните.
Целта на изследването е да се установи степента на информираност на възрастните хора за
грип и нагласата им за ваксинопрофилактика.
Материали и методи: Изследването е базирано на резултатите от анонимно анкетно
проучване, проведено през м. март – април 2017г. при 114 лица на възраст на и над 60 години.
Резултати: Нагласите на възрастните хора за редовна ежегодна противогрипна ваксинация
са все още скептични. Изследването ни потвърди негативна тенденция в противогрипния
ваксинален обхват. Познанията на болшинството от анкетираните относно грипа и възможностите
за профилактика са недостатъчни и повърхностни. Тези резултати извеждат на преден план
потребността от предоставяне на надеждна, достъпна и компетентна информация от медицински
специалисти за методите за превенция и профилактика на грипа при хората от третата възраст.
Ключови думи: информираност, възрастни хора, грип, ваксинопрофилактика
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INFORMATIVENESS OF THE ELDERLY PEOPLE ABOUT THE INFLUENZA AND
THE VACCINE-PROPHYLACTICS
Tanya Paskaleva, Zlatka Kurshumova
Trakia University, Branch Haskovo, Department “Healthcares”
Summary
Every year in the winter the influenza virus sets our senses on edge in the position of anticipation
and a high rate of anxiety. The influenza is a disease with a widespread distribution and is associated with a
compilation of complexities and a high death rate, especially amongst the highly-risk groups, such as the
elderly people and the chronically-ill patients
The aim of the research is to be found out the rate of informativeness of the elderly people about
the influenza and their opinions to vaccine-prophylactics.
Materials and methods: The research is based on the results from an anonymous questionnaire,
conducted in March - April 2017 amongst 114 people aged 60 or over.
Results: The opinions of the elderly people for a regular yearly anti-influenza vaccination are still
skeptical. Our research confirmed the negative tendency in the anti-influenza vaccination scope. The
knowledge of most of the respondents about the influenza and the opportunities for prophylactics are
sparse and insufficient. These results call for the necessity of presenting reliable, accessible and competent
information from medical professionals about the methods for prevention and prophylactics of the
influenza with the elderly people.
Key words: informativeness, elderly people, influenza, vaccine-prophylactics
Всяка година през зимния сезон инфлуенца вирусът изостря сетивата ни в позиция на
очакване и висока степен на тревожност. Грипът е заболяване с мащабно разпространение поради
силната контагиозност и се асоциира с компилация от усложнения, голям брой хоспитализации и
висока смъртност, особено сред рисковите контингенти, каквито са възрастните хора и хронично
болните.
СЗО посочва възрастните хора като група в риск и по-уязвим сегмент в общността, поради
взаимодействието на много фактори в процеса на стареене, които са предпоставка за модифициран
ход в протичане на заболяването и висок риск от усложнения и смъртност. Един от тези фактори,
който нарушава имунния баланс и вероятно има супресивно действие върху продукцията на
имуноглобилини в организма е атмосферното замърсяване [5]. Доказателство за това е водещото
място на тази нозологична единица в структурата на заболяемостта при възрастните хора, както по
обращаемост за медицинска помощ, така и по хоспитализация [6]. Променената реактивност на
възрастните хора често води до различни неясни клинични образи, които създават многообразни
диагностични затруднения. Възрастните хора имат завишен обхват на потребностите, които трябва
да се вземат под внимание. Използването на професионалните знания и компетенции на наймногобройната група от медицински специалисти, тази на медицинските сестри, е правилния път за
преодоляване на част от неравенствата при достъп до здравни грижи и промоция на здравни знания
и здравно образование при различни категории пациенти [1].
Населението в България има модел на старо население със значителни социални,
икономически, медицински, психологически и деонтологични проблеми и последствия [2].
Неблагоприятната демографска структура на населението, което прогресивно застарява, е свързана
с непрекъснато нарастване на броя на лицата, които са рисков контингент по отношение на грипа. В
края на 2015г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 461 786 или 20,4% от населението на
страната. В сравнение с 2014 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4
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процентни пункта. Според Центъра за демографска политика през 2025 година всеки пети българин
ще е над 65 години [10].
Ежегодно се наблюдават грипни епидемии в различни точки на света. По данни на СЗО в
световен мащаб тези годишни епидемии се очаква да доведат до около 3 до 5 милиона случаи на
тежко заболяване, както и около 250 000 до 500 000 смъртни случая. В индустриалните страни
повечето смъртни случаи, свързани с грипа, се появяват сред хората на възраст над 65 години [12].
Историческата ретроспекция на заболяването е белязано и от няколко драматични пандемии с
огромен брой жертви (табл.1)
Табл.1 Грипни пандемии на 20 и 21 век

пандемия

годи
на

„Испански
грип“
„Aзиатски
грип“
„Хонконгския
грип“
„Свински
грип“

1918
-1919
1957
-1958
1968
-1969
2009
-2010

ти
п вирус
A(
H1N1)
A(
H2N2)
A(
H3N2)
A(
H1N1)

смъртнос
т
м/у 20 и
50 млн.

лет
алитет
>
2,5%
<

2 млн

0,2%
1 млн

0,1
%

около 20
000

0,0
3%

Тази негативна статистика обяснява изключителната активност на националните здравни
системи и международни организации – Световната здравна организация и Европейския център за
профилактика и контрол на болестите (ЕCDC) и усилията, които се полагат на този етап, за да бъде
здравеопазването в света готово за координирани адекватни действия в условия на пандемия.
България има разработен „Национален план за готовност за грипна пандемия“ [11]. Лабораторният
надзор на грипа в България се осъществява от Националната референтна лаборатория по Грип и
ОРЗ при НЦЗПБ и вирусологичните лаборатории към РИОКОЗ. Понастоящем борбата с грипа
включва: ефективен епидемиологичен мониторинг на грипа, въвеждане на ново поколение
медикаменти, влияещи директно върху грипния вирус.
Ваксинопрофилактиката срещу грип се определя като най-ефикасния инструмент на
общественото здравеопазване способен да лимитира нивата на заболеваемост от инфлуенца вирус
или значително намаляване на тежестта му [11].
Според експерти годишната ваксинация в напреднала възраст не само предпазва от вируса,
но и стимулира защитните сили на организма [8]. Предпазва от усложнения, хоспитализация и
преждевременна смърт. Целта на Световната здравна организация е постигане на 75% ваксинален
обхват на високорисковите групи, включително на възрастните хора [12]. Всяка година СЗО, на база
на информация получена от GISRS, определя съставът на противогрипните ваксини. Въз основа на
постоянен анализ на циркулиращите в целия свят грипни вируси, всяка година един или повече
компоненти на ваксината се променят, за да може тя да осигурява протекция спрямо най-често
циркулиращите към настоящия момент грипни вируси тип А и В [4]. Така към м. март СЗО издава
препоръки за състава на ваксината и фармацевтичните фирми имат срок от пет месеца за
производството. През септември месец противогрипните ваксини, обикновено след съответния
процедурен ред в Агенцията по лекарствата, получават разрешение за прилагане у нас.
Противогрипната ваксина в нашата страна е препоръчителна и се заплаща персонално от
всяко лице изявило желание за приложението и. Ваксината дава защита само срещу щамовете, за
които е предназначена. Най-уместно е имунизацията да се извърши през месеците септември или
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октомври. Имунитетът срещу грипа се изгражда 15-20 дни след ваксинирането. Той трае цяла
година, като най-силен е през първите шест месеца.
Целта на изследването е да се установи степента на информираност на възрастните хора за
грип и нагласата им за ваксинопрофилактика.
Материали и методи: Изследването е базирано на резултатите от анонимно анкетно
проучване, проведено през м. март – април 2017г. при лица на възраст на и над 60 години.
Включени са 17 въпроси от затворен и отворен тип за установяване на общи познания за грипа,
усложнения и методи и средства за профилактика.
В проучването са участвали общо 114 лица. Най-голяма е възрастовата група от 60-74г. –
67%. Процентното разпределение по пол е следното: 51% са жени и 49% са мъже. Повече от
половината са със средно (58%) и основно (31%) образование. Значително по-малък е броят на
респондентите с висше (5%) и полувисше (4%) образование. 80% от анкетираните са пенсионери по
възраст, а 5% са пенсионери по болест. 11% от лицата съобщават, че работят.
Данните от нашето проучване показват, че преобладава делът на анкетираните живеещи в
град 57%, в сравнение с 43% посочили постоянно местожителство – село. При проведеното
проучване се установи, че 81 лица са с хронично заболяване - 44% сърдечно съдови заболявания и
захарен диабет са посочили 42%. Резултатите показват, че анкетираните нямат добра
информираност относно клиничните симптоми 42%, а 17% са посочили „отчасти“. Незадоволителна
е информираността и за усложненията, които могат да настъпят вследствие на грипа, а те на свой
ред да бъдат фатални за хронично болните. По отношение на тази информираност 43% са посочили
като най-често усложнение пневмония. 42% са декларирали, че не познават усложненията на грипа,
а 17 са посочили уклончиво – 15%. Голяма част от изследваната група (73%) не е наясно, че
противогрипната ваксина е най-ефикасното средство за превенция на грип.
Здравната култура относно ваксинопрофилактиката на значителна част от анкетираните е
придобита чрез информация от медиите - телевизията 42% и 29% личния лекар. Когато става дума
за предоставяне на информация относно ваксинопрофилактика на възрастни хора, при които има
хронична патология, преценката трябва да е индивидуална и най-правилният източник за
медицинска информация е личния лекар.
Основните насоки на здравното образование е да мотивира хората да водят
природосъобразен начин на живот, да променят рисковите си форми на поведение и да осъзнаят
необходимостта от поемането на лична отговорност за здравето. Поради това здравната
информация, която е потребна на обществото, трябва да бъде лесно достъпна, да бъде съобразена с
интелектуалното ниво на групата, към която е насочена и да бъде достатъчно пълна [3].
Ваксинопрофилактиката винаги е била гореща тема и полюсните дискусии не са нищо ново
под слънцето. Винаги е имало върли противници на ваксинопрофилактиката, но и привърженици.
Резултати от настоящото проучване показват, че едва 11% от респондентите са подходили
отговорно към здравето си и са се имунизирали. Нито един от тях не е боледувал от грип и ОРЗ през
сезон 2016/2017г.
Не са предприели ваксинация срещу грип по-голямата част респондентите 89%, значителна
част 69% са от възрастов диапазон 60-74г., по равно са мъжете и жените, по-голяма част са със
средно образование 58%. Очевидно от резултатите е, че мнозина омаловажават риска за здравето си
и приемат, че грипа не е опасен или не са изложени на риск.
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Фиг.1 „Каква е причината да не се ваксинирате?“

За 61% от неимунизираните няма обективна причина да не се ваксинират. 13% са посочили,
че не виждат практически смисъл от прилагането на ваксина, 7% се страхуват от усложнения и
също толкова 7% им липсва вяра в ефикасността на ваксината. Тези резултати в значителна степен
се обясняват със специфичната характеристика на грипните вируси, свързана с тяхната голяма
изменчивост. Честите мутации на грипните вируси пречат на човека да изгради специфичен
имунитет срещу циркулиращите сезонни щамове. Това е и причината, поради която грипната
заболеваемост и смъртност остават високи, въпреки провежданите ваксинации сред големи групи
от населението [4,8].
Изводи:

Нагласите на възрастните хора за редовна ежегодна противогрипна ваксинация са все
още скептични.

Изследването ни потвърди негативна тенденция в противогрипния ваксинален обхват.

Познанията на болшинството от анкетираните относно грипа и възможностите за
профилактика са недостатъчни и повърхностни. Тези резултати извеждат на преден план
потребността от предоставяне на надеждна, достъпна и компетентна информация от медицински
специалисти за методите за превенция и профилактика на грипа при хората от третата възраст.
Заключение: Грипът все още продължава да бъде предотвратима причина за заболеваемост
и смъртност. Негативният ваксинален обхват се дължи на личен избор, който от една страна е
повлиян от нагласите в обществото, но от друга страна не трябва да се подценява и липсата на
информация. Дефицитът на надеждна и достъпна информация относно методите за превенция,
предоставена от медицински специалисти е сериозна причина за недостатъчни познания и
объркване, които от своя страна са предпоставка за нерационални решение.
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ГЕРОНТОТЕХНОЛОГИИТЕ – БЪДЕЩА ПЕРСПЕКТИВА В ПОЛЗА НА
ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ
Таня Паскалева
Тракийски университет, Филиал Хасково, Катедра „Здравни грижи“
Резюме
Иновациите в медицината за кратко време трансформираха цялата визия на човечеството.
Това, което вчера се възприемаше като фантастика, днес вече е реалност. Настъпва нова ера,
белязана от стремителната еволюция на технологиите, които заемат доминираща позиция във
всички сфери на обществения живот, включително и в здравеопазването.
Целта на настоящото проучване е да представи възможностите на геронтотехнологиите за
подобряване ефективността на здравните грижи и повишаване качеството на живот при възрастните
хора.
Ключови думи: геронтотехнологии, възрастни хора, здравни грижи
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Summary
The innovations in the medicine transformed the whole vision of the humanity for a very short
time. What yesterday was perceived as a fantasy today is already a reality. A new era is coming, marked by
the impetuous evolution of the technologies that occupy a dominant position in all spheres of the social life,
including the health-services.
The aim of the current research is to present the opportunities of the geronto-technologies in
improving the effectiveness of the healthcare and increasing the quality of life of the elderly people.
Key words: geronto-technologies, elderly people, healthcare
Иновациите в медицината за кратко време трансформираха цялата визия на човечеството.
Това, което вчера се възприемаше като фантастика днес вече е реалност. Настъпва нова ера,
стремително белязана от технологиите, които все повече заемат доминираща позиция във всички
сфери на обществения живот, включително и в здравеопазването.
Геронтотехнологиите са интердисциплинарна академична и професионална сфера,
комбинираща постиженията на геронтологията и технологиите. Устойчивостта на едно застаряващо
общество зависи от ефективността в създаването на технологични среди, включително помощни
технологии и дизайн на средата, които да осигуряват пълноценен и независим живот и социално
участие на възрастните хора в добро здраве, комфорт и безопасност [14].
Геронтотехнологията е нововъзникваща област, която се фокусира върху разработването на
инструменти, устройства и идеи, които въвеждат технологии в полза на по-възрастните и на
специалистите полагащи грижи за тях. Тя се намира на кръстопът между новите технологии и
застаряващото население. Предстои да се развива, за да се проучат всички ползи и недостатъци.
Наложително е да се проучат и предпочитанията на по-възрастните, за да се адаптират настоящите
технологии към техните нужди и съвременно да бъдат обучени.
Възрастните хора ще могат да придобият знания в тази област, ще повишат осведомеността
си за поддържане на добра физическа активност и здравословен начин на живот, което безспорно
води до подобряване на качеството на живот [2,5,6].
Идеята е да се намалят безпокойството, страха, несигурността и здравните грижите да
бъдат грижите подкрепящи, а не обременяващи. Мотивационна основа за интегриране на
геронтотехнологиите в грижите за възрастните и стари хора са две значими съвременни тенденции:
застаряването на населението - в България има над милион и четиристотин хиляди възрастни хора
[11]. Броят на зависимите възрастни хора ще се увеличава значително, което налага търсенето на
разнопосочни решения по проблема.
С напредване на възрастта нараства и броят на възрастните хора с депресивни и тревожни
разстройства. Основен фактор за възникването на депресия при възрастните и стари хора се явява
естественият процес на остаряване, който е свързан с промени във функциите на мозъка, както и
психологическите и социални проблеми на възрастните хора [3].
Важно място в процеса на обгрижване имат, както близките на възрастните хора, така и
студентите от различните медицински специалности още по време на тяхното обучение [1,7].
Изключителна е ролята на семейните лекари за решаването на основните медицински и социални
проблеми, които пряко засягат възрастните хора [4].
Устремното навлизане и използване на технологиите е другата изразена тенденция. През
последните години темпото на модерни промени придава нов облик на ежедневието ни всеки ден и
технологиите заемат важна част от живота ни. Функциониращите стереотипи, че новите технологии
са приоритет на младото поколение постепенно се разчупват и проведени проучвания показват, че
нараства броят на възрастните хора, които все по-често използват компютри, ползват имейл и дори
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онлайн услуги. Тези тенденции подчертават желанието и способността на възрастните хора да
възприемат технологиите. Възприемчивостта на предлаганите модерни информационни и
технологични решения от страна на възрастните хора е различна и понякога е затруднена от
функционални и сензорни ограничения.
Целта на настоящото проучване е да представи възможностите на геронтотехнологиите за
подобряване ефективността на здравните грижи и повишаване качеството на живот при възрастните
хора.
В свой доклад „Нови технологии за здраве и дълголетие" на Австралийската академия за
технологии, наука и инженеринг прави извода, че могат да бъдат постигнати огромни
преимущества от гледна точка на здравето и сигурността на възрастните хора с новите
„геронтотехнологии". В доклада се обръща внимание на вградените в „умните къщи за възрастни
хора" системи за засичане на движение, предпазване от падане, комплект за домашна диагностика,
управление на лечението и обикновени устройства за връзка със семейството и поддържащите
мрежи [8]. В редица страни тези технологии са въведени експериментално в домове за стари хора за
наблюдение и отчитане на техните преимущества и недостатъци. За нашата страна и в настоящите
икономически условия тези технологии звучат авангардно.
В болнични условия – приемът на медикаменти се контролира от медицинската сестра
(лично дава и проследява приема на медикаментите). В домашни условия хората в напреднала
възраст са особено уязвими от грешки в лекарствената терапия. При наличието на хронични
заболявания често се налага прием на повече медикаменти. Предпочита се разпределяне на
лекарствата за деня, използване на оцветени таблетки и капсули, нежелателно е течни форми
поради затруднение в точното дозиране (лошо зрение и тремор на ръцете).
TabSafe е домашна система за дистанционно отпущане на медикаменти и мониторинг на
лекарствения прием (фиг.1). Предотвратяването на предозиране или пропуск в приема на
медикаменти, често може да бъде животоспасяващо. Тази система гарантира точна дозировка,
точно време в съответствие с инструкциите на лекаря и така осигурява безопасността на пациента.
Предупреждава при пропуск на доза или повече.

Фиг.1. Домашна система – TabSafe

Смята се, че чрез тази система се постига 96% точно придържане към терапията и
значително намаляване рискове от полипрагмазия и честотата на посещенията в спешна помощ
свързани с предозирането на медикаменти [13].
GPS „умни“ стелки (фиг.2) - поставят се в обувки и позволяват да следи
местонахождението на човека. Осигурява се ненатрапчиво наблюдение с цел сигурност за хората с
аутизъм и деменция, дезориентирани и при риск от изгубване. Като елемент от облеклото на всеки
човек са удобни за носене, осигуряват сигурност и спокойствие при запазване на
неприкосновеността на личния живот и достойнството.
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Фиг.2. GPS „умни“ стелки

Пaро (фиг.3) e тeрапевтичен робот, който е проектиран и разработен за възрастни хора с
когнитивни нарушения и включително свързани с болестта на Алцхаймер. Разработен през 1993 г.,
за първи път е приложен в Япония през 2005 г. и в САЩ през 2009 г., където получава сертификат
FDA като лечебен робот. Повече от 5000 възрастни хора от над 30 страни имат възможността да го
използват – в скандинавските страни (над 300), Германия (над 100), също Италия и Швеция. Вече и
Франция е част от международната Паро – общност [12].

фиг.3. Паро – терапевтичен робот

Впечатляващото при този социално-образователен робот са 7 сензора. Прототип на
домашен любимец, а чертите му са разработени за невербална комуникация. Подпомага
комуникацията, подобрява настроението на пациенти чрез намаляване на стреса или агресия и не
представлява опасност свързана с тревожност, поради риск от надраскване или ухапване, алергии за
здравето, евентуална злоупотреба на животните.
GrandCare система (фиг.4) – комбинирана за високо рискови пациенти. Интерактивна
оценка на здравното състояние – контрол на тегло, артериално кръвно налягане, температура.
Използване на виртуалните комуникации, сензорни технологии и видео чат, отдалечено
наблюдение на дейността и запис теле здраве [10].
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фиг.4. GrandCare система

Предимствата на геронтотехнологиите и ползите за възрастните хора, се основават на
предлаганите от тях възможности най-вече в следните направления:

независимост;

сигурност и мобилност;

социално взаимодействие и разнообразен живот;

редуциране на стреса, психичния дискомфорт и депресията при възрастните и
самотни хора;

придобиване на нови знания;

подобряване на мотивацията и активността.
Тези технологии улесняват остаряването у дома, в обстановката, която е позната. Така може
да се спестят и много от разходите на здравните заведения и социални институции.
Заключение:
Всички знаем, че старостта е неизбежен процес, но не всички осъзнаваме, че тя е онзи
епизод от живота ни, който непременно означава пасивност, болест и самота. За съжаление
обществото ни все още се поддава на стереотипа, че един възрастен човек е неактивен. Това бавно
започва да се променя и доказателство са редица житейски примери. В тази връзка
геронтотехнологиите не са само иновативни модерни решения, а реален шанс да се отговори на
нарастващите потребности на възрастните хора, да се подобри ефективността на домашните
здравните грижи и да се повиши автономността и качеството на живот в етапа на старостта.
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КОМПЕТЕНТНА ГРИЖА ЗА СТАРИ ХОРА
Мима Николова
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COMPETENT CARE FOR OLD PEOPLE
Mima Nikolova
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Stara Zagora Street Army "11
Summary: The Bulgarian population is constantly decreasing and aging. The last annual demographic
statistic of the National Statistical Institute, shows that 20.7% of the country's population are people
aged 65 and over.
Medical education must be tailored to the age-specific nature of the nation.
There is a increase of the need to cultivate the skills of students to make clinical decisions and change
thinking in order to improve the care of the elderly. A new model of care is needed - with a focus on
maintaining not only the physical but also the psychosocial functioning of the elderly.
This are the results of the survey of 53 students “nurse” specialty, regarding their competence in caring
for the elderly.
Key words: old people, health care, competence, students.
Въведение

361

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
«СТАРЕЕНЕ, ЗДРАВЕ, ГЕРИАТРИЧНИ ГРИЖИ»
Българското население продължава да намалява и застарява. В годишната демографска
статистика на НСИ в края на 2016г. лицата на 65 и повече навършени години е 20,7% от
населението на страната.
В условия на застаряваща популация грижата за възрастните хора е предизвикателство.
Непрекъснато се променят потребностите и се повишават изискванията относно здравните грижи.
Както Н. Иванова посочва в своя дисертационен труд: Здравето е общочовешка ценност с
индивидуална значимост за всяка личност.[5]
Старите хора заслужават и се нуждаят от компетентна и състрадателна грижа. За да се
опишат тези нужди се въвежда термина – сложни нужди – свързани със ценностите, вярванията,
образованието, условията на живот, семейството и други индивидуални особености на нуждаещият
се от грижа.
Медицинското образование трябва да е съобразено с възрастовите особености нуждите на
нацията. Нараства необходимостта от култивиране на уменията на студентите за вземане на
клинични решения и промяна в мисленето за усъвършенстване на грижите за стари хора. Нужен е
нов модел за грижи – с внимание към поддържането не само на физическото, но и психосоциалното функциониране на възрастните пациенти. Да не се съсредоточават само върху
ефективността на дадена манипулация – основни сестрински умения – поддържане на хигиената,
хранене и др., а да вземат клинични решения. Трябва да се формират у студентите способности да
идентифицират клиничните проблеми за да прилагат правилно и безопасно придобитите знания. За
да се грижат ефективно за застаряващото население, медицинските сестри, които навлизат в
работния процес, трябва да умеят да управляват сложни състояния (хронични заболявания), да
идентифицират реални или потенциални рискове и пропуски в грижите. Умело да разработват
стратегии за подобряване, проследяване във времето напредъка и да извършват корекции според
нуждите. Ясно да осъзнават ролята на пациента като основен партньор в планирането и
изпълнението на плана за грижи. Грижата се подобрява, когато студентите са усвоили начините за
ефективно управление чрез сътрудничество и общуване с пациентите и техните семейства.
Целта на изследването е да се проучи мнението на студентите относно компетентността им
за осъществяване на грижи за възрастни и стари хора.
Материали и методи
Проучено е мнението на 53 студенти – 5 семестър, от Медицински факултет, Тракийски
Университет, специалност „Медицинска сестра“ чрез анонимно проучване през зимния семестър на
учебната 2016/17 година.
Анализ на резултатите
№
1.

2.

Твърдения
Бих предпочел/а след
завършване на
обучението си по
специалността да
оказвам здравни грижи
за възрастни и стари
хора.
Ще бъда
професионално
удовлетворен/а от

Отговори
Не

По-скоро не

Да

По-скоро да

11
20,8%

15
28,3%

14
26,4%

13
24,5%

17
32,1%

22
41,5%

9
17,0%

5
9,4%
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оказването на здравни
грижи за възрастни и
стари пациенти.

3.

Притежавам
необходимите
специфични знания и
умения за оказване на
качествени здравни
грижи за възрастни и
стари хора.

9
17,0%

10
18,9%

18
34,0%

16
30,1%

На таблицата са представени твърдения и отговорите на анкетираните студенти. Прави
впечатление, че половината(29) от студентите след завършване на обучението си ще предпочитат да
се грижат за стари хора. Твърдо убедени, че не желаят да оказват такива грижи са
11студента(20,8%), 15(28,3%) – се колебаят.
На второто твърдение, че ще бъдат професионално удовлетворени, ако оказват грижи за
възрастни хора са отговорили убедено само 9 (17,0%) студента, 17(32,1%) – с пълна убеденост
отговарят, че няма да бъдат удовлетворени от такава дейност.
Повече от половината 64,4% от анкетираните са на мнение, че притежават необходимите
специфични знания и умения за оказване на качествени здравни грижи за възрастни и стари хора.
Само 9 (17,0%) мислят, че не притежават такива знания и умения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
От направеното проучване е видно, че студентите имат висока самооценка за знанията и
уменията, които са придобили за предоставяне на компетентна грижа на нуждаещи се възрастни и
стари хора. Едновременно с това става ясно, че голяма част от тях след завършване на обучението
си няма да предпочетат да се грижат за възрастни хора и ако обстоятелствата ги принудят да
работят това, те няма да бъдат професионално удовлетворени. В болниците, домовете и
институциите, където се осъществяват грижи за стари хора, трябва да работят мотивирани,
състрадателни и компетентни медицински сестри за да могат здравните грижи да съответстват на
изменящи се изисквания на обществото.

ЛИТЕРАТУРА
1. Балканска, П., Възрастният човек като пациент, София, 2003, Булвест 2000.
2. Балканска П. – Приложна психология в медицинската практика, София, 2010г.
3. Балканска П. – Основни направления на съвременните гериатрични грижи – насоки на
гериатричната оценка. Социална медицина, 3, 2003.
4. Балканска , П.А., С. Младенова, Н. Георгиев , Стареене на населението и насоки в развитието
на здравните грижи. Сестринско дело, 40, 2008, 4, 30-33.
5. Иванова, Н., Формиране на професионално-клинично мислене при студентите в сферата на
здравните грижи и общественото здраве, дисертация, том I, Стара Загора, 2016, с.49
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МЕДИКО-СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ НА РАКА НА ДЕБЕЛОТО И
ПРАВОТО ЧЕРВО /КРК/
Стоянов Хр*, Хр. Милчева,* К. Костов, Ал. Здравески**
* Медицински колеж, Тракийски университет – Стара Загора
** Клиника по обща хирургиа УМБАЛ „ Д-р Ст. Киркович” – Стара Загора

MEDICAL SOCIAL ASPECT OF COLORECTAL CANCER (CLC)
Hr. Stoyanov, Hr. Milcheva, K. Kostov, Al. Zdraveski
Medical College, Trakia University, Stara Zagora
Клиника по Обща хирургия УМБАЛ „ Проф. д-р Стоян Киркович” Стара Загора
ABSTRACT Introduction. The colorectal cancer (CLC) is a socially significant illness, ranked
first by its frequency among the remaining malignant diseases of the digestive tract. The malignant diseases
are a serious problem in the structure of public health worldwide (1, 2). They are a major medical-social
problem for every separate country. The mortality and morbidity as a result of malignant diseases on a
global scale occupies one of the first places.
Results: About 1000.000 are the individuals who die every year worldwide as a result of CLC
only. This is the approximate number of newly registered cases annually. The expenses for diagnosis and
treatment of malignant diseases in the world increase every year. The USA plans 40 billion US dollars
annually, out of which 8 billion US dollars are allocated for CLC cases (1, 3).
In the last 2-3 decades a tendency is observed for CLC progression on a global scale. The highest
frequency is established among the population between 50-75 years of age. The number of average annual
CLC cases increase with about 9-11 % (1). The average 5-year survival with CPL is low – 25-44%, while
the average life expectancy after a palliative surgical treatment is 2- 2.5 years (2, 3, 8). By data of the
WHO, CLC occupies the 3-rd place in the world and represents 10% of all malignant diseases (2, 4). It is
observed most frequently in the economically developed countries.
By data of the National Oncological Register, the frequency of CLC in Bulgaria is 60.4 /100.000
for men and 44.5/100.000 for women (1, 2). Ranked according to its frequency, it occupies the second
place. With individuals above the age of 80, it reaches 192.7/100.000. The average 5-year life expectancy
in Bulgaria is 45.2% while for Europe it is 55.6%.
The main risk factors are: age above 50, polyps and polyposis syndromes of the colon, nutrition,
environmental factors, chronic colon diseases, smoking, alcohol.
The employment of screening (prophylaxis) programs for early diagnosis of CLC is undisputable.
In Bulgaria, however, there are no generally accepted standards for application of screening programs,
which has a negative impact.
Key words: Colorectal cancer, medical-social aspects, screening
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Въведение. Колоректалният карцином( КРК) е социално значимо заболяване и е на първо
място по честота сред останалите злокачествени заболявания на стомашно-чревния тракт.
Злокачествените заболявания представляват сериозен проблем в структурата на публичното
здравеопазванекакто както в нашата страна, така и в световен мащаб.(1,2). Независимо от успехите
и технологичните постижения в медицината, злокачествените заболявания са сериозен социалноздравен проблем за всяка една страна. Смъртността от злокачествените заболявания в световен
мащаб, заема едно от водещите места,-около 25%.( 2-3) Около един милион са починалите пациенти
в света годишно, само от КРК и усложненията му. Приблизително толкова са и новорегистрираните
случаи в света годишно.(1). Разходите за диагностика и лечение на злокачествените заболявания в
световен аспект се увеличават ежегодно. В САЩ годишно се планират и разходват над 40 милиарда
долара, от които 7-8 милиарда се отделят специално за пациентите с КРК(1,2,3). По данни на
Бългаската стопанска камара, финансовите средства отделяни за здравеопазване в България през
последните 10 год, са се увеличили с 31%, но заболяемостта и смъртността от злокачествени
заболявания не се е променила. През последните 2-3 десетилетия се очертава неблагоприятна
тенденция за прогресия на заболяваемостта в световен аспект, включително и за нашата страна.
КРК се наблюдава сред населението в напреднала възраст, с пикова честота между 60-75 год.
Заболяемостта сред населението под 40 год възраст също се увеличава, като заболяването се
характеризира с агресивно развитие, ранно метастазиране и ниска следоперативна
преживяемост.(1,2) По данни на изследователи от Дания, за 2011 год. средно годишно
заболяемостта от карцином на на колома при мъжете се увеличила с 9%, а при жените с 10%.( 1).
KРК е социално значимо заболяване, увеличаващо прогресивно честотата си в много
страни през последните десетилетия. Средната 5-годишна преживяемост остава ниска25-49%, а
средната продъжителност на живота при нерадикално хирургично лечение е около 2-2.5 години.( 1,
2, 3, 8). В Българиа, липсва скринингова програма за ранна диагностика на КРК.(№) Нивото на
здравна култура сред популацията е незадоволително. Влошените социално-икономически
показатели и свързаните с това несъвършенства на Здравната ни система са предпоставки за късна
диагностикаи незадоволителни резултати.(2).
Епидемилогична характеристика КРК е широко разпространено заболяване в голяма
част от индустриално развитите страни в света. По данни на СЗО заема трето място в света по
честота. Около 1. 400.000 случаи са регистрирани за 2014 год. , приблизително 10 % от всички
случаи на рак (2,4). В развитите в икономическо отношение страни се установява в около 68% от
всички новорегистрирани случаи на рак.. В най-голям процент заболяването от КРК се наблюдава в
САЩ, Европа, Австраилия (7). Честотата на нарастване на заболяваемостта се наблюдава и при
двата пола към 40-та година, с рязко увеличаване към 50 г, а към 65-80 год възраст новооткритите
случаи достигат – 75%.(1,2.3)
Таблица № 1
Заболяемост и смъртност по света от КРК ( GLOBOCAN, 2012)
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Сред мъжете КРК заема трето място по честота с 746 000 ( 10% от всички злокачествени
заболявания, а сред жените е на второ място с 614 000( 9.2% от общия брой злокачествени
заболявания. Най-висок процент на заболеваемост се установява сред населението на Австралия и
Нова Зеландиа -44.8 на 100 000 население, а най-ниска сред населението на Западна Африка -4.5 на
100 000.( 2).
КРК се характеризира с с висока честота и смъртност, късно диагностициране и
скъпоструващо лечение.( Word Cancer Report, 2014) Фактори обуславящи медико-социалния
характер на заболяването.
КРК нараства прогресивно във всички индустриално развити страни. В Западна Европа
заема 2-ро място по смъртност, от всички злокачествени заболявания. В Европейския съюз
новооткритите случаи достигат около 350. 000 случаи годишно. (7, 13)
В България през 2000г. са регистрирани 252.2/100.000 души от населението.През 2012
год. броят на регистрираните случаи се увеличава на 272.0/100.000 случая, като новооткритите
представляват 48.3/100,000 (4) . По данни на Националния онкологичен регистър, честотата на КРК
в Българиа е 60.4/100.000 за мъже и 44.5/100.000 за жени. Високата честота на КРК в нашата страна
несъмнено подчертава медико-социялното значение на заболяването.(1,2)
Възрастта е съществен фактор в развитието на КРК. Заболяваемостта и смъртността се
увеличават с нарастване на възрастта. При мъжете увеличаването на заболеваемостта е с 4%, а на
смъртността с 3.5% средногодишно, а при жените съответно с 3.0% и 2.3 %. При пациенти на 80
год. възраст заболеваемостта достига до 192.7/100.000. Най-висока заболеваемост е установена във
възрастовата група между 60-80 год. възраст.( 2,3)
По отношение на регионалното разпространение на КРК в Българиа :
Мъже – най-висока заболеваемост - в Габрово, В. Търново, Добрич, Ямбол
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Жени – най-висока заболеваемост - в Монтана, Видин, Ст. Загора, Добрич.
Заболеваемостта от КРК при пациенти на 80 год. възраст е около 7 пъти по-висока, в
сравнение с тази на 50 год. възраст.
Заболеваемостта и смъртността от КРК при мъжете в България са по-високи от средната
за Европа.
В Бъгария–заболеваемост - 58.7/100.000 население за мъже
Смъртност - 32.3/ 100. 000
В Европа - заболеваемост 55.7/100.000
Смъртност -25,2/ 100.000
Средната 5 год. преживяемост за двата пола в Българиа е 45.2%, а за Европа – 55.6%. В
нащата страна тя е доста по-ниска, което отново подчертава медико-социалния характер на
заболяването.(1, 2.3)
Честота на КРК в България:
В Българиа КРК заема 2-ро място, след карцинома на белия дроб при мъжете и на мл.
жлеза при жените.

Карцином на колона :

Карцином на правото черво и анус :

Мъже- 40.4%

Мъже – 30.5/ 100.000

Жени – 32.2%

Жени – 19.7/ 100.000

Това ни нарежда в групата сред страните с прогресираща тенденция за умерена към
висока заболеваемост.( 2, 5)
Смъртност от КРК в България:
Мъже – над 11/100.000
Жени – над 7/ 100.000
Най-засегната е възрастовата група между 50-70 год. възраст.
По отношение на прогнозата и 5-год. преживяемост от съществено значение са факторите :
• Авансирал стадий на заболяването
•Възраст на пациента
•Радикалност на проведеното хирургично лечение.
Рискови фактори за развитие на КРК :
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КРК се развива на базата на генетични изменения и промени на последователността
аденоми в карциноми.
Все още не е известна причината за развитие на КРК. Основните рискови фактори според
епидемиологичните проучвания са:
•Възраст над 50 год.
•Аденоми ( полипи) на дебелотп черво
•Полипозни синдроми
• Фактори на околната среда
• Начин на хранене с висококалорична, богата на мазнинии и бедна на влакнини храна.
•Начинът на живот- редовна употреба на алкохол и тютюнопушене
•Генетични предразположения
•Наследствени фактори
•Някои хроничнизаболявания, водещи до поява на карцином
•Предходен рак на дебелото черво, стомах, гърдата, матка, яйчник, простата
•Захарен диабет, акромегалия, Ре- облъчване
Въздействието на околната среда се потвъждава от факта, че лица емигрирали от области
с нисък риск на заболеваемост, приемат високия риск характерен за страната в която емигрират.
Храни богати на мазнини и холестерол увеличават риска от развитие на КРК, докато
зърнените храни, плодовете и зеленчуците се считат като протектори срещу рака на дебелото черво.
През 1991 год. D. Burkitt изказа хипотезата си за наличие на връзка между типа и начина
на хранене специално с богата на белтъци храна, водеща до развитие на рак на колона. Спорд него
бедната на фибри и богата на белтъчини и мазнини храна е фактор за развитие на КРК.
Хроничните възпалителни заболявания на колона /язвен клит, болест на Крон / водят до
повишен риск от развитие на рак на дебелото черво. Рискът е в пряка зависимост от
прдължителността на възпалението, дизплазията на чревната лигавица и др. Установено е, че
рискът се увеличава с 3% през първата декада на заболяването и достига до 20% през второто
десетилетие.
Наследствените полипозни синдроми : FAP, Gardner, Turcot
Аденоматозни полипи на колона и ректума : КРК се развива по-чссто при пациенти с
наличие на полип. Съществува около 5% вероятност, карциномът да се развие от наглед
доброкачествени полипи.Рискът от развитие на карцином корелира с големината и хистологичния
строеж на полипа. При аденомите до 1 см големина, има вероятност около 1% да са малегнизирали,
докато при тези над 2 см., рискът от малегнизация е до 40%, и вероятност от наличие на далечни
метастази.( 9, 10,11,12,14).
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Според литературни данни в света около 20-40% от новодиагностицирните пациенти са с
усложнени форми на заболяването. В нашата страна процентът на усложнените форми на КРК, е
още по-висок и достига до 40-60%.( 4, 5, 6).
Високо-рискови пациенти са тези ,при които са налице следните фактори:
•Фамилни случаи на рак
•Предходен карцином или аденоматоза
•Първа степен на родство с болен от КРК
•Фамилни полипозни синдроми
•Предходна тазова лъчетерапия
Според K. Baner „ Всеки рак си има свой предрак”
Скрининг програми за диагностика на КРК и пренеоплазмите
Скрининг /профилактика/ и проследяване, съобразно програма
здравни приоритети” за определяне на рисковите групи:

„ Национални

Според Iversen L. H. 2012,(1) ползата от използването на скрининг програми за ранна
диагностика на КРК и премалигнените лезии е безспорна. Националната програма за скрининг,
води до:
• Подобряване на преживяемостта
•Диагностициране на заболяването в ранен стадий.
•Снижаване на леталитета и следоперативните усложнения.
По различни причини, най-често от финансов характер процента на обхванатите
популации в скрининговите програми е нисък, дори и в силно развитите страни.
В България все още липсват общоприети стандарти за използването на скрининг
програми за диагностика на КРК. В Европейския съюз, за основен скринингов метод е приет т.н
Fecal occult blood testing( FOBT). Методът не е скъп, но е свързан с много фалшиво-положителни и
фалшиво-отрицателни резултати. Над 50% от изследваните пациенти с КРК не могат да бъдат
диагностицирани по този начин, тъй като в момента на изследването е липсвало кървене от колона.
По принцип в различните скрининг програми, се използва Hemoccult II тест.(1, 3)
При пациенти с умерен риск, с цел ранна диагноза на КРК, се препоръчва от водещи
специалисти, изследванията да започнат не по-късно от 50 год. възраст при спазване на следната
последователност :
• Извършване на фекален Хемокулт тест еднократно годишно
•Ендоскопски изследвания на всеки 5 год.-/ видеосигмоидоскопия; видеоколоноскопия)
Рак на колона и ректума се подозира винаги при пациенти над 50 год. възраст и наличие на
немотивирани чревни оплаквания. Всяко кървене от ст. чр. тракт е съмнително за КРК, докато не се
докаже обратното(1,2)
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Профикактика на КРК и пренеоплазмите
Профилактиката се класифицира на : първична, вторична и третична
Първична профилактика – предпазва от развитие на злокачествен тумор и се
препоръчва при високо рискови пациенти. Състои се в използването на подходяща диета,повишена
физическа активност и химиопрофилактика ( основно вит. А,Б.С, Е, фолиева киселина)
Вторична профилактика – Скринингова колоноскопия и евнтуална полипектомия при
всички лица над 50 год. възраст, веднъж на 10 год., а при обременени лица след 40 год. възраст.
Третична профилактика – предпазване от рецидив, чрез химиопрофикактика и
проследяване на пациента
Основни насоки на профилактиката
1. Максимално ограничаване приема на мазнини от животински произход
2. Увеличаване консумацията на риба и птиче месо
3. Увеличен прием на пресни плодове и зеленчуци и богати на фибри храни.
4. Редовни профилактични прегледи при ОПЛ и при нужда консулт със специалистхирург, онколог, гастроентеролог.
5.Потдържане на нормално телесно тегло
6.Включване в скринингови програми
7. Извършване на профилактични ендоскопски изследвания
Изисквания към ОПЛ
• Включване в скрининг за КРК по програмата Национални Здравни приоритети.
• Определяне рисковата група на пациента и съответно на това поведение
•Насочване на пациента към съответния специалист
Заключение и изводи:
1.Колоректалният карцином е социално-значимо заболяване и е на първо мяссто по честота
сред останалите злокачествени заболявания на гастро-интестиналния тракт. Злокачествените
заболявания представляватсериозен проблем в структурата на публичното здравеопазване, както в
нашата страна, така и в световен аспект. Те са сериозен медико-социален проблем, за Здравната
система на всяка страна.
2. Смъртността от злокачествени заболявания в световен мащаб заема едно от водещите
места – около 25%. Починалите от КРК в света са около 1000.000. Това подчертава за
съществуването на
нерешени медицински проблеми, касаещи ранната диагностика и
възможностите на мултимодалните методики за лечение.
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3. Разходите за диагностика и лечение на злокачествени заболявания в световен мащаб се
увеличават ежегодно. САЩ годишно планират и разходват 40 милиарда долара, от които 7-8
милиарда се разходват за пациенти с КРК.
4. През последните 2-3 десетилетия се очертава неблагоприятната тенденция за прогресия
на заболяемостта от КРК в световен аспект, включително и в нашата страна.
КРКсе наблюдава най-често сред населението на индустриално развитите страни : САЩ,
Австралия, Европейски съюз в напреднала възраст, с пикова честота между 60-75 год.
5. В България честотата на КРК , според Националния онкологичен регистър е 60.4/100.000
за мъжете и 44. 5/100.000 за жените. Заема 2-ро място почестота , след рака на белия дроб при
мъжете и рка на млечната жлеза при жените.
6. Възрастта е фактор от съществено значение за развитието на КРК. Заболяемостта и
смъртността се увеличават прогресивно с нарастване възрастта на пациентите. Най-висока между
60-75 год.
5. КРК се характеризира с висока заболеваемост и смъртност, късно поставена диагноза и
скъпоструващо лечение. В Европейския съюз заема 2-ро място по смъртност, спрямо всички
злокачествени заболявания. Това подчертава силно изразения медико-социален характер на
заболяването
6. Средната 5-годишна преживяемост е ниска, 25-40%, а средната продължителност на
живота при нерадикално хирургично лечение е около 2-2.5 год.
7. Заболяемостта и смъртносттаот КРК за мъжете в България са по-високи от средните за
Европа
8.В България липсва скринингова програма за профилактика и ранна диагностика на КРК.
Нивото на здравна култура сред
популацията е незадоволително.Влошените социалноикинимически показатели свързаните с това несъвършенства на Здравната система в България са
предпоставки за по-малко добрите резултати.
9.Националната програма заскринингводи до : ранна диагностика на заболяването,
подобряване на преживяемостта, снижаване на леталитета и следоперативните усложнения
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НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА
ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА
Албена Андонова
Тракийски университет, Медицински факултет
e-mail: albena.andonova@trakia-uni.bg
Резюме: Държавните институции разработват и реализират национални програми за активно
включване на възрастните хора в обществено-икономическия живот и предлагане на социални и
здравни грижи за подобряване на качеството им на живот. По този начин се постига намаляване на
натиска върху хората в трудоспособна възраст, насърчава се активния начин на живот на
възрастните хора и достойни старини.
Кл думи: национални политики, възрастни, качество на живот, активен живот.
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NATIONAL POLICIES FOR IMPROVING THE QUALITY OF LIFE FOR ELDARLY PEOPLE
Albena Andonova
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
Abstract: State institutions develop and implement national programs for active inclusion of the eldars in
the socio-economic life and offering social and health care to improve their quality of life. This reduces the
pressure on people of working age, promotes active way of live and decent old age.
Key words: national policies, adults, quality of life, active life.
България е сред 10 държави с най-висок процент застаряващо население. Застаряването на
населението е един от ключовите проблеми в икономическата, финансовата, социалната и здравната
сфера на държавите членове на Европейския съюз (ЕС). По данни на европейската комисия до
2060г. публичните разходи, свързани със застаряването на населението, да се увеличат средно с
около 4,75 процентни пункта от БВП в ЕС и с повече от 5 процентни пункта в еврозоната — поспециално чрез разходи за пенсии, здравеопазване и дългосрочни грижи. (1)
В момента в Република България се реализират следните политики имащи за цел да
подобрят качеството на живот на възрастните хора и създаване на условия за реализиране на
трудовия потенциал на хората в предпенсионна и пенсионна възраст. Такива са:




Национална концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора 2012-2030; (5)
Национална стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г.
Национална здравна стратегия 2020

Една от целите на Национална стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г е развитие
на нови форми на интеграция и социална мобилност чрез учене и развиване на потенциала на повъзрастните работници и служители и на хората в пенсионна възраст. Тези цели ще се осъществят
чрез насърчаване на работодателите да осигурят т продължаващо обучение на работниците и
служителите, навършили 55-годишна възраст, с оглед повишаване на тяхната ефективност и
удължаване на трудовия им живот. Друга дейност подпомагаща реализирането на програмата е
осигуряване на условия за достъп до образование и обучение за повишаване на квалификацията и
преквалификация на хора в предпенсионна възраст за подобряване на тяхната трудова и социална
мобилност. Предвидени са мерки за: насърчаване на доброволчеството сред населението с особен
акцент върху младежите и хората в пенсионна възраст, с оглед взаимното им обогатяване и
предаването на опит и знания между поколенията; осигуряване на достъп на възрастните хора до
информация и консултации за възможностите за включване в учене през целия живот и в
общественополезни доброволчески дейности за преодоляване на социалната изолация и активно
стареене.
В действащата Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните
хора в Р България (2012-2030 г.) в секторните политики са предвидени за мерки за реформи, които
се очаква да доведат до по-голямо участие на трудовия пазар на по-възрастните работници, като
това може да бъде и в резултат на по-стабилната връзка между пенсиите и вноските за пенсии,
което представлява допълнителен стимул за по-дълго оставане на пазара на труда. Предвиждат се
инвестициите за превенция и здравни технологии, които ще позволяват на населението да остане в
добро здраве и да бъде продуктивно за по-дълго време. В концепцията се планира увеличаване на
публичните разходи за дългосрочни грижи се очаква да нараснат с 1,25 % от БВП до 2060 г. поради
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факта, че най-възрастните (на възраст 80 години и повече) ще представляват най-бързо растящата
възрастова група на населението в бъдеще. Предвижда се реализиране на политики за стимулиране
към здравословен начин на живот, по-дълго участие на пазара на труда, по-късно пенсиониране и
запазване на активността на населението след пенсиониране, както и комплексно участие на
възрастните в социалния, икономически, културен, духовен и граждански живот.(5)
В тази насока за насърчаване на продължителната трудова заетост на възрастните хора в
Кодекса за социално осигуряване и Кодекса на труда има клаузи, които позволяват на работещите
пенсионери веднъж годишно да подават заявление за преизчисляване на пенсиите с придобития
допълнителен осигурителен стаж и от осигурителния доход „чл.21“ (3, 4). С цел стимулиране на
работещите да плащат осигуровките си и да се пенсионират след навършване на съответната
възраст се предприемат за увеличаване на тежестта на трудовия стаж. За 2018 е предвидено от 1
януари 2018 г. процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула ще се увеличи
от 1,126 на 1,169, т.е. с 3,8 на сто. (7)
С прогресивно нарастващия брой хора в третата възраст нараства и обществената
необходимост от осигуряване на социални услуги, които да осигурят качество на живот и достойни
старини.
На територията на страната има разкрити специализираните институции за краткосрочни или
дългосрочни социални услуги за възрастни хора:
 Домове за възрастни хора с умствена изостаналост;
 Домове за възрастни хора с психични разстройства;
 Домове за възрастни хора с физически и други увреждания;
 Домове за възрастни хора с деменция;
 Домове за стари хора;
 Приюти;
 Домове за временно настаняване.
Разкрити са и центрове предоставящи услуги на възрастните в общността-домашен
социален патронаж, дневни центрове за стари хора, дневни центрове за възрастни с умствени
увреждания, дневни центрове за възрастни с физически увреждания. Възрастните хора имат право в
зависимост от уврежданията и нуждите си да могат да ползват и услуги на личен асистент, социален
асистент, домашен помощник.
В Национална здравна стратегия 2020 в Политика 1.4. Здраве за възрастните хора (над 65
години) се отбелязва, че със застаряване на населението се увеличава натиска и върху здравната
система. Затова е необходимо да се предприемат стъпки за подобряване на качеството на живот и
ограничаване на тежестта на хроничните заболявания и уврежданията, който да са насочени към
промоцията на здравето, профилактиката на заболяванията, ранната диагностика и по-доброто
управление на здравословното състояние на хората. От първостепенна важност според документа е
подкрепата на действия за здравословно остаряване и чрез решаване на ключови проблеми като
нездравословно хранене, ниска физическа активност, консумация на алкохол, тютюн,
неблагоприятно въздействие от околната среда, пътнотранспортни произшествия и битови
инциденти. Необходимо е за да се осъществят целите всички възрастни хора да имат равен достъп
до услуги, за запазване на тяхното здраве, самостоятелност и достойнство, включително
висококачествени здравни услуги (превенция, лечение, рехабилитация и дългосрочни и палиативни
грижи). Организацията и здравните услуги да бъдат съобразени с потребностите и специфичните
особености на възрастните хора. Планирането и реализирането на политики за насърчаване на
здравето и благосъстоянието на хората в напреднала възраст ориентирани към предотвратяването
на самотата и изолацията, като подкрепата от семействата и връстниците играе ключова роля.
Планира се осигуряване на специализирани грижи в домовете на възрастните хора с хронични
заболявания и трайни увреждания, включващи предоставяне както на медицински грижи, така и
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социални услуги, подпомагащи пациентите за справяне с ежедневни дейности от бита (поддържане
на хигиената в дома, хигиена на тялото, хранене, пазаруване, придружаване, разходки и др.).
Предприемането на спешни мерки за осигуряване на адекватни здравни и социални политики и
услуги за болните с деменция и техните семейства, които към момента липсват е крайно
наложително, а също и такива насочени към самотно живеещите възрастни хора. (6)
Един от важните моменти при реализиране на програмите и политиките насочени към
възрастите и стари хора е обучението на висококвалифицирани специалисти за обгрижване на
хората в третата възраст. Такива именно са специалистите получили професия в направление
Здравни грижи. В процеса на своето обучение те придобиват знания умения и компетентности за
предоставяне на здравни и медицински грижи и услуги на хора от различни възрасти.
Медицинските сестри са най-многобройната група професионалисти имащи компетентности за
обгрижване на възрастните хора. Освен това те имат подготовка да промотират и презентират
правила и принципи на здравословен начин на живот, превенция и профилактика на различни
заболявания./ЕДИ/ Неоспорим факт е, че "възрастните хора, имат повече доверие на медицинския
екип, самото им поколение е възпитано в други обществени условия и в уважение към
медицинските специалисти." (2). Затова и необходимостта от професионалисти със специализирани
знания за спецификата на здравословните проблеми на хората над65г. става все по-осезаема.
От няколко години за първи път в България се обучават и студенти в Медицински колеж,
Тракийски университет-Стара Загора в специалност „Гериатрични грижи). 8)(9)(10)(11)(12)
Заключение: Реализирането на национални политики насочени към увеличаване на
потенциала на възрастните хора в социалния и икономически живот е пътят за осигуряване на
добро качество на живот на хората в третата възраст, но съчетано с предоставяне на качествени и
адекватни здравни и социални грижи и услуги за хората в третата възраст.
Литература:
1. Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета
на регионите, озаглавено „Справяне с последиците от застаряването на населението в ЕС” от
април 2009 г., Европейската комисия
2. Иванова, Н., Формиране на професионално-клинично мислене при студентите в сферата на
здравните грижи и общественото здраве, дисертация, том I, Стара Загора, 2016, с.144
3. Кодекса за социално осигуряване, Обн., ДВ, бр. 110 от 17.12.1999 г., в сила от 1.01.2000 г.;
посл. доп. бр. 62 от 1.08.2017 г.
4. Кодекса на труда, Обн. ДВ. бр.26 от 1 Април 1986г., посл. доп. ДВ. бр.86 от 27 Октомври
2017г.
5. Национална концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора 2012-2030,
www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=764
6. Национална здравна стратегия 2020-http://www.mh.government.bg/bg/politiki/strategii-ikontseptsii/strategii/nacionalna-zdravna-strategiya-2020/, /изп.12.09.2017/
7. Преизчисляване на пенсии-www.nssi.bg/pensions/grantpensions/425-pp /изп. 12.09.2017/
8. M. Dimova, Hr. Milcheva , „Need for Geriatric Care in Bulgaria“, Ïinternational Scientific
Conference „1st Thtakia medical days” 22-23.05.2014, ISSN 1313-7050, P. 408-411
9. Hr. Milcheva, M. Dimova, „TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE GERIATRIC CARE
IN
BULGARIA“,
II
Международная
заочная
научно
практическая конференция «Актуальные проблемы педагогики и психологии: теория и
практика», Журнала „Вестник современной науки“ №10/2015, стр. 49-51, Волгоград, Россия,
ISSN 2410-2563.

375

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
«СТАРЕЕНЕ, ЗДРАВЕ, ГЕРИАТРИЧНИ ГРИЖИ»
10. Димова М., Хр. Милчева, Обучение на студенти в условията на културно разнообразие, сп.
Розвиток Професионала и професионализму, теория/практика, Украйна-Болгария, 2014,
ISSBN 978-966-9730-23-7, с. 208-212
11. М. Димова, Хр. Милчева, „Развитието на компетенциите за интеркултурно общуване при
обучението на гериатричните специалисти - важен фактор за качествени културно
чувствителни гериатрични грижи“, Международна научна конференция „Образование,
наука, икономика и технологии“, академично списание „Управление и образование“ на
Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“, кн. 5, том 11, Vol. №5, 2015, ISSN13126121, Бургас,
25-26.06.2015
12.
М. Димова, Хр. Милчева, „Ориентираност към практиката на обучението в
специалността „Гериатрични грижи“ на Медицински Колеж“, ХХХVII Научно-технологична
сесия на ИНГА „Гражданската идея в действие“, „Контакт 2016”, София, изд. ТЕМПТО,
2016, ISSN 1313-9134, стр. 171-174.

ОБУЧЕНИЕТО ПО ЕТИЧНОСТ - СТАНДАРТНА ЧАСТ ОТ
ОРГАНИЗАЦИОННИ И МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ
гл.ас. Емилиан Радев, дм; ас. д-р Радка Горанова, дм;
Катедра “Превантивна медицина” и Катедра „Медицинска етика и право”
към ФОЗ, МУ – гр. София.

THE EDUCATION IN ETHICS
ORGANIZATION AND MANAGEMENT SKILLS

–

STANDARD

PART

OF

Ch. Ace. Emilian Radev, dm; Ace. Dr. Radka Goranova, dm
Academic department “Preventive medicine” and Academic department
“Medical ethics and right” – FSH – Medical University – Sofia
Резюме: Обучението по етичност днес е стандартна част от организационните и
мениджърски умения. Често то се възприема, като задължителна бариера за допускането до повисока длъжност. Етичността се разглежда, като неизменен аспект от екипността в дадена
организация, фирма, структурно звено или предприятие с множество служители. Успешните
качества на мениджърите, до голяма степен се предопределят и от стандартите налагани от тях в
посока на използване на етичността, при определяне дейността на служителите, както между самите
тях, така и при работата им с клиенти или други лица.
Ключови думи: етична политика, организациона култура, етични принципи, комуникация,
интеграция, мотивация.
Summary: The teaching of ethics is now a standard part of the organizational and managerial
skills. Often it is seen as a barrier to compulsory admission to a higher position. Ethics is seen as an
integral aspect of teamwork in an organization, company, organizational unit or business with multiple
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employees. Successful qualities of managers, largely predetermine the standards imposed by them towards
the use of ethics when determining the activity of employees among themselves and in their work with
clients or others.
Keywords: ethical policy, the organizational culture, ethics, communication, integration,
motivation.
Съвременният мениджмънт е немислим без понятия, като организационна култура и етика
на организационното поведение. Те определят перспективата и посоката, в която управлявящите
организации възприемат действителността, действията, събитията и посочват стандартите на
поведение в публичната сфера и в бизнес отношенията между партньорите. За мениджърите и
всички, които вземат решения познаването на организационната култура означава готовност за
промени и за постигане на желаните цели.
Организационната култура е различна по сила, проникване, насоченост и съдържание.
Силата на културата показва до каква степен членовете на организацията приемат, като
свои общите ценности.
Проникването на културата показва до каква степен отделите или секторите на
организацията споделят убежденията и ценностите и.
Насочеността на културата показва степента, в която културата въплъщава в себе си
поведение, съвпадащо или разминаващо се с посоката на декларираните и следвани стратегии и
политики. Културата е позитивна, ако съдържа и поражда поведение в съгласие с изразената
стратегия от по-висшестоящите и ако съдържа ценности, приемани от всички нива в организацията.
Културата е негативна, независимо, че може да е силна, ако е насочена против целите и стратегията
на организацията.
Функциите, по които действа организационната култура в една организация са:
Комуникативна - благодарение на специфичната си култура всяка организация формира и
поддържа определен стил на общуване между членовете си.
Интегрираща - подпомага по-безболезненото и кратковременно решаване на конфликтите.
Мотивираща - организационната култура може да осмисля живота на хората в
организацията и да ги мотивира за по-добра реализация и удовлетвореност.
Дали организацията възприема другите организации враждебно или дружелюбно?
Обикновено е трудно да се проникне в противоречивото съдържание на една организационна
култура. Това е професионална задача, която стои пред добрият ръководител. А това се постига, найвече чрез старание и усилие за едно по-етично поведение от страна на ръководещите съответната
организация. Етичното поведение в организацията може да бъде управлявано. Съществуват няколко
правила, от които би следвало да се ръководи една организация и нейните мениджъри, за да има
една добра етика на работното място.
1.
Самият ти стани етичен !
Мениджърите не могат да очакват етично поведение, ако те самите не го правят: "да бъдеш
етичен, най-важно е да се опиташ да си етичен"
2.
Проучвай потенциалните си служители !
Необходимо е организацията да проучва потенциалните си служители, събирайки
допълнитена информация за трудовото им минало, тъй като част от кандидатите не представят
достоверно факти от биографията си при събеседване и постъпване.
3. Подкрепяй етичното поведение !
Поощрението и подкрепата, а не наказанието, са основното ефективно средство за
стимулиране на етично поведение. При оценка на служителите в организацията би следвало да се
има впредвид етичното представяне и поведение на служителите.
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4. Използвай
структурни
и
кадрови
механизми,
за
да
се
справиш с неетичността !
Необходимо е да се поучим от развитите страни, в които има назначени съветници, експерти
по организационна етика, които наблюдават решаването на етичните проблеми, справянето с дилеми
и конфликти, които за съжаление не са рядкост в една организация.
5. Разработи осмислен етичен кодекс !
Необходимостта от етичен кодекс е неоспорима, тя е видимата част от политиката на
всяка организация. Ефективното използване на кодекса зависи от езика на който той е написан,
консенсуалното му приемане, от еднаквите изисквания към всички членове на организацията да го
спазват.
6. Проведи обучение по етичност !
Организирането на специални семинари по етичните проблеми, които са насочени към
спецификата на дадената дейност, е полезно за организацията. Днес във водещите организации се
използват модерни форми като етично консултиране, "гореща етична линия ", етичен одитинг,
оценка на етичния риск, етичен тренинг и други.
Обучението по етичност днес е стандартна част от организационните и мениджърски
умения. Често то се възприема, като задължителна бариера за допускането до по-висока длъжност.
Ако в организацията няма условия, желание или възможност за провеждане целенасочена етична
политика, която да следва горните правила, то мениджърите биха могли да се ръководят от няколко
кратки съвета за подобряване на етичното качество на решенията, които взимат:
Не се поддавайте на синдрома "или - или".
Не се поддавайте на страха от неуспех на решенията, които взимате.
Отстъпвайте от етичните принципи в конкретната ситуация, която изисква това.
Човекът е по-важен от принципите - така гласи една от максимите на организационната етика.
„Разбирането на психологичните механизми, които се разгръщат между хората, когато
те са обединени в дадена организационна рамка, дава важно знание как да влияем върху свързаните
с работата ни обстоятелства на нашия живот и как да се адаптираме успешно към тях, или да ги
променяме, ако това е необходимо. Знанията са полезни за всички хора, които участват в различни
социално организирани дейности – от най-големия „шеф” до най обикновения изпълнител,
работещи в дадена организация. Всички сме хора на „на организацията” и поради това, всяко знание
за това какви психологични механизми участват и движат „живота” на организациите не просто
задоволява естеството на любопитство, но помага за постигане на удовлетвореност в своя живот и
възможност за управление на промяната, която изисква новото време.”
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ЗДРАВНИ ГРИЖИ В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ В „ОКОТО“
НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Стамболова,И.,Георгиева,В.
Резюме:Двадесет и първи век e век на здравните грижи. Увеличението на заболяванията,
свързани с начина на живот и поведението, нарушаването на традицията младите да се грижат за
родителите си /поради миграция и други причини/, водят до увеличаване на самотните стари хора.
Грижите в дома на пациента са свързани с редица удобства за тях, но в същото време носят
допълнителни отговорности и предизвикателства за медицинските специалисти.Някои от
пациентите имат повече от едно заболяване, а при по-възрастните пациенти се наслагват и
дементни прояви и други възрастови измения, с които медицинските специалисти трябва да се
съобразяват и познават добре. В настоящия доклад са разгледани някои морално-етични и правни
взаимоотношения и последици, когато се нарушат правата на пациентите като личност, причинени
увреждания или злепоставяне, престъпления по служба или посегателство върху вещи на
пациента.В дома на пациента медицинският специалист работи сам и знанията относно правните
аспекти на тази дейност са необходими и полезни за практикуващите специалисти.
Ключови думи: здравни грижи, стари хора, медицински специалисти, морално-етични
взаимоотношения, правни отношения.
Стамболова, И., Георгиева

Health volts cares out of the help of hospital of the eye of the law in the
republic of Bulgaria
An outline:, twenty first century is long time of the health cares. The Increase of the
diseases associated with lifestyles and the Behavior, breaking the Tradition that the
Young care for their parents / due to a migration and other causes as well /, lead to
enlargement of the only old people. The maintenance in patient's home is associated with
a series conveniences for them but meanwhile extra responsibilities transport medical
specialists challenges as well. Some of the patients have more than one disease and they
are superimposed in the more elderly patients and the altered with whom the medical
specialists must be considered and identified well develops дементни and other ages.
Some moral-ethical and jural relationships and aftereffects are viewed in the present
report, when patients' rights are violated, like a person, handicaps caused or discrediting,
crimes in service or trespass on patient's things. The medical specialist works in patient's
home alone and the knowledge regarding the jural aspects belong to this natural process,
you did not tour
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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ПРЕДЛАГАНЕ НА
ЗДРАВНИ ГРИЖИ В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ
Петър Петров*, Янка Маркова**
Petar Petrov, Yanka Markova
*Технически университет – Габрово
**Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ гр. Варна
Филиал – Велико Търново
Резюме:
Глобализацията, динамиката на живота, прекомерната професионална ангажираност на
членовете на семействата са само част от причините, които налагат необходимостта от оказване на
здравна грижа в домашни условия, подготовка на екипи, които да прилагат умения и професионализъм
при обгрижването на нуждаещите се. Необходима е оценка на реалната картина в чуждия дом,
рисковете за пациента, за членовете на медицинския екип, за да се предприемат адекватни мерки и
дейности.
С настоящото проучване се прави опит за характеристика на рисковете и се предлага
електронна карта, която да служи на полагащите грижи да оценят бързо и адекватно рисковете и да
вземат адекватни решения за предпазване от възникване на инциденти.
Цел: да се проучи мнението на социалните асистенти (болногледачи), оказващи помощ на
стари хора в домашни условия, относно съществуващи рискове, начин на оценка на риска.
Материали и методи: проучено е мнението на 40 болногледачи, предоставящи домашни
грижи за стари хора в страни от Европейския съюз – предимно Австрия и Германия.
Използвани методи: социологически метод (анкетно проучване), документален метод и
графичен анализ.
Резултати и обсъждане: направеното проучване сочи, че предоставянето на грижи в
домашни условия се извършва предимно от лица от женски пол, на възраст над 50 години. Голям
процент са с придобита степен на образование – висше.
Заключение: потребители на услугата „Домашна грижа“, осъществявана от социален
асистент (болногледач) са предимно стари хора. Приоритет има риска от злополуки и инциденти
поради възрастта. Оценката на риска се прави веднъж годишно, което е недостатъчно и налага
промяна в методиката на оценяването.
Ключови думи: домашни грижи, болногледач, оценка на риска

RISK ASSESSMENT METHODS IN HEALTH CARE
UNDER HOME CONDITIONS
Technical University of Gabrovo
Medical University – Varna „Prof. Dr. Paraskev Stoyanov”
Affiliate Veliko Tarnovo
Summary:
Globalization, life dynamic, family members additional professional engagement are only parts of
reasons, which dictates home conditions health care necessity, and team preparation which should apply
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skills and professionalism during individual’s care. Medical team members seek for real scene assessment
of unknown home and patient’s risks in order to take adequate measures and actions.
Current research makes an attempt to characterize risks and proposes electronic card that should
be used by medical staff to assess quickly and adequately potential risks and to take adequate decisions in
order to prevent incidents.
Objective: opinion research of social assistants (hospital attendants) whose render help to old
people in home conditions in accordance with existing risks and assessment risk methods.
Research and methods: 40 hospital attendants opinion has been researched, all these social
assistants give home care for old folks in European Union countries, mostly Austria and Germany.
Sociological (inquiry) method, documentary, and graphic analysis have been used for the purpose of
research.
Results and discussion: this research shows that health care in home circumstances is
implemented mostly by females, aged over 50 years. Large percentage of them posses high degree of
education.
Deduction: old people are mostly consumers of “Home Care” service, executed by social assistant
(hospital attendant). Accidents’ risk as well as incidents provoked by age are with high priority. Risk
assessment is produced once a year, which is insufficiently and dictates a change in assessment methods.
Key words: home care, hospital attendant, risk assessment

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ПОТРЕБНОСТИ И ИНТЕРЕС КАТО
СРЕДСТВО ЗА ПОВИШАВНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕ НА
СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ
Петър Петров*, Янка Маркова**
*Технически университет – Габрово
**Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ гр. Варна
Филиал – Велико Търново
Резюме:
Върху основата на определена съвкупност от потребности възникват и се развиват
интересите, които се явяват двигател за дейността на човека в определено направление. Човешките
интереси са неразривно свързани с целенасочена, осъзната, съзнателна дейност за решаване на
определени проблеми, касаещи дадения индивид. Взаимодействието между потребности и интерес
към преподадения материал е важен момент при обучението на социални асистенти поради
следните причини:
- постъпващите за обучение курсисти нямат предварителна медицинска подготовка, което
се явява сериозен проблем за усвояване на преподавания материал;
- едно от необходимите условия, курсистите да работят съзнателно и активно по време на
обучението е да се активира техния интерес към преподавания материал.
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Посочените причини правят особено актуален проблема за разработването на подход, който
да позволи на преподавателя по всяко едно време да има обратна връзка относно интереса към
разглежданата материя.
Ключови думи: социален асистент, потребност, мотивация, обучение

INTERACTION BETWEEN NEEDS AND INTEREST AS A TOOL FOR
INCREASING THE EFFICENCY OF TRAINING OF SOCIAL ASSISTANTS
Petar Petrov*, Yanka Markova**
*Technical University of Gabrovo
**Medical University – Varna „Prof. Dr. Paraskev Stoyanov”
Affiliate Veliko Tarnovo

Summary:
Specific interests arise and are being developed, on the basis of a specific set of needs, in order to
be an engine for human activity in a particular direction. Human interests are inextricably linked with
targeted, conscious, deliberate action in order to solve certain problems of individuals. The interaction
between needs and interest in the taught course and material is an important moment in the training of
social assistants for the following reasons:
- Enrollment students do not have prior medical training and education, which is a serious problem
for understanding and perception of the taught material;
- One of the necessary conditions for students to work consciously and actively in the training is to
activate their interest in the teaching material.
The presented reasons are particularly a relevant issue for developing of an approach which to
enable the teacher at any time to have feedback on the interest of students in regard with the teaching
materials and the study course content.
Keywords: social assistance, need, motivation, training
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СОЦИАЛНО-БИТОВИ УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА,
ЖИВЕЕЩИ В ДОМОВЕ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Златина Нанева1, Петя Христова2, Магдалена Платиканова3
1

Регионална здравна инспекция, Стара Загора
Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, студент
3
Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, Катедра „Хигиена, епидемиология и
инфекциозни заболявания“
2

(Резюме)

Социално-битовите условия на живот на възрастните хора, живеещи в домове за социални
услуги са важен фактор за запазване на психическото и физическото им здраве. Неблагоприятните
социално-битови фактори пораждат здравно-хигиенни проблеми и затрудняват адаптацията на
възрастните хора към живота в тези домове.
Цел: да се направи хигиенна оценка на материално-битовата и материално-техническата база на
живот и обслужване.
Материал и методи: използван е чек-лист от проверка на домовете за социални услуги,
предоставен от Министерство на здравеопазването. Резултатите са обработени с помощта на
статистически методи: групиране на данните и продуктите на MS Office.
Резултати и изводи: Проучването включва 9 дома предлагащи социални услуги за възрастни хора
на територията на община Стара Загора, от които 4 частни. Всички отговарят на съвременните
хигиенни изисквания, осигуряващи здравно-хигиенен начин на живот. Съществува тясна връзка
между качеството на живот на възрастните хора и условията в домовете. Направени са здравнопрофилактични препоръки за оптимизиране на социално-битовата среда на живот, в съответствие с
Националната стратегия на дългосрочна грижа на Р. България.
Ключови думи: възрастни хора, социално-битови условия на живот
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SOCIAL AND LIVING CONDITIONS IN HOMES FOR SOCIAL SERVICES FOR
THE ELDERLY
IN THE MUNICIPALITY OF STARA ZAGORA
Zlatina Naneva1, Petya Hristova2 Magdalena Platikanova3
1

Regional Health Inspectorate, Stara Zagora
Faculty of Medicine, Trakia University, Stara Zagora, student
3
Medical Faculty, Trakia University, Stara Zagora Department "Hygiene, Epidemiology and Infectious
Diseases"
2

(Abstract)
Social-living conditions of life of old people living in homes for social services are a main factor in
the preservation of mental and physical health, as well as preserving the quality of life of old people.
Adverse social-living factors create health and hygiene problems and difficult adaptation to life in these
homes.
Objective: to make hygienic assessment of material-living and material-technical base of life and service.
Material and Methods: Using a checklist for checking homes for social services provided by the Ministry
of Health. The results were processed using statistical methods: grouping the data and the products of MS
Office.
Results and conclusions: The study included nine homes, offering social services for the elderly in the
municipality of Stara Zagora, 4 of which are private. All of them meet the modern hygiene requirements
ensuring health hygienic lifestyle. There is a close relationship between the quality of life of old people and
conditions in homes where they spend most of their lives. This is what determines their great importance.
There have been health and preventive recommendations on the implementation of measures to optimize
the social-living environment of life in accordance with the National Strategy of long-term care in
Bulgaria.
Keywords: elderly, social-living conditions
Социално-битовите условия на живот на възрастните хора, живеещи в домове за социални
услуги, отговарящи на нормативните изисквания до голяма степен определят пълноценния им
начин на живот. Максималното доближаване на тези условия до условията на живот в собствените
им домове е гаранция за недопускане на допълнителен стрес и негативни емоции при възрастните
хора. Грижите, полагани от персонала, трябва да са адекватно прецезирани към индивидуалните
нужди на всеки пациент, като по този начин осигуряват не само физическо, но и психическо здраве
и морална подкрепа. Неблагоприятните социално-битови фактори пораждат здравно-хигиенни
проблеми и затрудняват адаптацията на възрастните хора към живота в тези домове. Ето защо чрез
осигуряване на добри условия в домовете би могъл да се изгради един умален модел на семейство, в
чиято среда възрастните хора да се чувстват спокойни и пълноценни.
Материал и методи
В проучването е използван чек-лист за проверка на домовете за социални услуги,
предоставен от Министерство на здравеопазването с цел обощаване и оценяване на данните за
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материално-битовата среда в определените институции (Фиг. 1) Резултатите са обработени с
помощта на статистически методи: групиране на данните и продуктите на MS Office.
Обсъждане и резултати
Проучването включва 9 дома предлагащи социални услуги за възрастни хора на територията
на община Стара Загора, от които 5 са държавни (Дом за социални грижи - Старозагорски
минерални бани; Дом за хора с душевни недъзи - село Лясково; Дом за възрастни хора с физически
увреждания (ДВФУ) - град Стара Загора; Дом за стари хора “Св. Мина” - град Стара Загора, Дневен
център за възрастни с ментални увреждания и хронични психически разстройства) и 4 са частни
(Дом за стари хора “Богоявление” - град Стара Загора, Дом за стари хора “Света Богородица”Старозагорски минерални бани; Дом за стари хора ”Сезони”- град Стара Загора, Медико-социален
дом “Света Дева Мария” - село Пряпорец.).
Анализът на данните от попълнените чек-листове показва, че проучените домове за социални
услуги отговарят на съвременните хигиенни изисквания, осигуряващи здравно-хигиенен начин на
живот [3]. Изследваните институции притежават необходимата материална база и квалифициран
персонал за задоволяване на индивидуалните потребности на обитаващите ги жители. На всяко
настането лице се предоставя спално помещение, мебелирано и оборудвано по подходящ начин
съобразно неговия личен избор и потребности. Отоплението, осветлението, снабдяването с вода,
канализацията и вентилацията на помещенията са съгласно санитарно-хигиенните норми и
изискванията за безопасност. Контролът оказван върху разпространението на инфекции е
съобразен с действащото у нас законодателство. Налични са помощни средства за комуникация,
подходящи указателни табели за настанените лица със слухови, зрителни или други физически
затруднения. Следователно възрастните хора, жители на проучените домове разполагат с
необходимите условия, за да водят стойностен живот.
За разлика от домовете за социални услуги за възрастни хора стопанисвани от държавата,
частните домове разполагат с още по-добри материално-битови условия повишаващи допълнително
качеството на живот. Материалната база в тях е обновена и съвременна, храненето се осигурява
чрез кетъринг според индивидуалните предпочитания на домуващите. Обитателите на тези
домове разполагат със стаи със самостоятелен санитарен възел и телевизор, помещения за
занимания през свободното време, водещи както до удовлетвореност и чувство за комфорт от
страна на жителите, така и до спокойствие и сигурност за техните близки [5,7]. Жителите в
частните институции могат да разчитат на всекидневна рехабилитация, периодични
профилактични прегледи, изследвания, консултации с лекари специалисти и специални грижи за
дементно болните и хората със специални потребности [6,8]. Резултатите от нашето проучване, че
животът в частните домове се доближава повече до този в собствените жилища на възрастните хора
и спомага за това там те да се чувстват по-комфортно в своето ежедневие се потвърждават и от
данни в литературата [4].
Независимо от това чия собственост е домът, ключова е ролята на персонала за осигуряване
на спокойствие и добър начин на живот на възрастните хора. Важно е умението на персонала да
комуникира и предразполага жителите на домовете към свободно общуване по между им, което е
един от факторите за подобряване на психичното здраве. В повечето случаи това зависи от
образованието, квалификацията и мотивацията на персонала [9].
Проследяването и контролът на актуалните условия на живот и на всяка тяхна
неблагоприятна промяна в домовете за социални услуги е от изключителна важност за полагане на
своевременни грижи за оптимизирането им и за недопускане на пропуски в организацията и
управлението на институциите [10].
В заключение може да се каже, че съществува тясна връзка и зависимост между качеството
на живот на възрастните хора и условията в домовете за социални услуги на територията на община
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Стара Загора. Материално-битовите условия в комбинация с грижите и моралната подкрепа от
персонала, структурират образа на ежедневието на възрастните хора в тези институции. Стриктната
и периодична проверка на условията на живот в домовете за социални услуги с цел корекция на
нередностите е неразделна част от Националната стратегия за дългосрочна грижа и Национална
концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012 – 2030г.) на Р.
България, важна и отговорна задача на цялото общество [1,2 ].

Фигура 1. Чек-лист за проверка на домовете за социални услуги
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ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ И ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА
НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В СПЕЦИАЛНОСТ „РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ”
Автори: Петранка Гагова, Невенка Бонинска, Вихрен Петков, Камелия Богданова,
Вяра Рахнева
МУ, МК „Й. Филаретова“ – София, спец. „Рентгенов лаборант“
Резюме: Обучението е активен процес на преподаване и учене, който обединява труда на
две групи хора – преподаватели и студенти. Задача на преподавателя е не само да мотивира, а и да
създаде готовност за възприемане на учебното съдържание и подходящи условия, за да протече
обучителния процес. Преподавателят на рентгеновите лаборанти освен медицински специалист в
областта на образната диагностика, нуклеарната медицина и лъчелечението, трябва да е и педагог, и
човек с положителни личностни качества. От тях зависи типа на взаимоотношенията, които той ще
изгради със студентите си. Целта на авторите е да се представят и анализират професионалните
компетенции и личностни качества на преподавателя на рентгеновите лаборанти. Използван е
документален и анкетен метод. Анкетираните посочват, че преподавателят трябва да притежава
следните характеристики: да бъде стратег; ерудиран; добре информиран и интелигентен; да обича
работата си; да бъде лидер; да преодолява трудностите както в учебния процес, така и при
междуличностни проблеми. Той трябва да притежава и определени волеви качества – активност,
целеустременост, упоритост, решимост, сдържаност. Креативността и комуникационните умения
са качества, които са задължителни. Преподавателят на рентгеновите лаборанти, владеещ
методиката на обучение и възпитание, е способен да помогне на студентите да трансформират
възприетата информация в поведенчески прояви и по този начин да изгради висококвалифицирани
професионалисти, умеещи да предлагат най-доброто на пациентите.

387

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
«СТАРЕЕНЕ, ЗДРАВЕ, ГЕРИАТРИЧНИ ГРИЖИ»

PROFESSIONAL COMPETENS AND PERSONAL QUALITIES OF THE
TEACHER IN THE SPECIALTY "X-RAY TECHNICIAN"
AUTHORS: PETRANCA GAGOVA, NEVENKA BONINSKA,VIHREN PETKOV,
KAMELIA BOGDANOVA, VIARA RAHNEVA
MU, MC "J. Filaretova "- Sofia spec."X-Ray technician"
Summary: Learning is an active process of teaching and learning, which combines the work of
two groups of people - teachers and students. Task of the teacher is not only to motivate, and to create a
readiness for adoption of content and appropriate conditions to proceed the learning process.Professor of
radiologist except medical specialist in the field of diagnostic imaging, nuclear medicine and radiotherapy
should be a teacher, and a man with a positive personality qualities. It determines the type of relationship
that he will build with his students.The aim of the author is to present and analyze the professional
competence and personal qualities of the teacher of the radiologist. Used is a documentary and
questionnaire method. Respondents indicated that the teacher should have the following characteristics: be
a strategist; erudite; well-informed and intiligent; love your work; to be a leader; to overcome the
difficulties both at school and in interpersonal problems.They must be identified and volitional qualities activity, purposefulness, persistence, determination, restraint. Creativity andcommunications skills are
qualities that are required. The teacher of the radiologist, ruling methodology of training and education, is
able to help students transform information into perceived behavioral manifestations and thus to build a
highly qualified professionals able to offer the best patient.
Ключови думи: преподавател, рентгенов лаборант, компетенции, качества.
Keywords: teacher, X-ray technician, competence, qualities.
Въведение: Обучението е активен процес на преподаване и учене, който обединява труда
на две групи хора – преподаватели и студенти. Задача на преподавателя е не само да мотивира, а и
да създаде готовност за възприемане на учебното съдържание и подходящи условия, за да протече
обучителния процес. Според Т. Попов в условията на новите комуникационни възможности и
обмен на информация, преподаването изменя своята дидактична структура като традиционните
методи за преподаване отстъпват място на съвременните педагогически технологии.(4)
Преподавателят на рентгеновите лаборанти освен медицински специалист в областта на образната
диагностика, нуклеарната медицина и лъчелечението, трябва да е и педагог, и човек с положителни
личностни качества. Към него изискванията са същите, както към всеки учител. Важна задача на
преподавателя на рентгенови лаборанти е да провокира, задържи и доразвие интереса на студентите
към избраната от тях професия. Той е човекът, който трябва да очертае границите на необходимите
компетенции за професията и да следи за получаване на необходимите знания като не прави
компромис с изискванията поставени пред цялостния курс на обучение. Преподавателят е, този
който поддържа буден интереса по време на лекции, провокира дискусии и задава въпроси, за да
направи обучението по интересно и привлекателно. Обучаваните, професионалисти – рентгенови
лаборанти, трябва да получат и съответната емоционална подготовка, за да са в състояние да
изпълняват с желание и отговорност задачите свързани с обслужване на пациента. Учебният процес
се основава на педагогическо общуване и педагогическо взаимодействие между преподаватели и
студенти, което изисква притежаване на определени професионални характеристики и личностни
качества у преподавателите.
С. Смирнов акцентира върху комплексния характер на професионалната дейност на
преподавателя от ВУЗ. Тъй като „педагогическите задачи не могат да бъдат решени само със
средствата на педагогиката, на психологията или методиката на преподаване на конкретната наука,
а предлага синтез на знания от различни области.“ Според него главните функции, съдържащи се в
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дейността на преподавателя от висшето учебно заведение са: обучаваща; възпитателна;
организационна; изследователска.(5)
Вяра Гюрова обобщава уменията, които един добър университетски преподавател трябва да
притежава, но тя пропуска възпитателната роля на университетския преподавател и приема, че той е
само организатор, изпълнител и контролиращ учебния процес. (2)
Възпитателната функция обаче е вплетена във всяка една от тези дейности. Според Д.
Батоева преподавателя трябва да покаже уважение, доверие и доброжелателно отношение към
студентите, за да ги „спечели“ за съвместната дейност.(1)
Цел: Да се представят и анализират професионалните компетенции и личностни качества
на преподавателя на рентгеновите лаборанти.
Методи и материали: Използван е документален и анкетен метод. Проучени са теми
свързани с личностните качества и професионалните компетенции на преподавателите във висшите
училища. Проведена е анкета сред студенти от специалност „Рентгенов лаборант” в МК „Й.
Филаретова”- София. Анкетирани са 77 студента от трите курса в специалността със собствена
анкета състояща се от 10 въпроса от смесен тип.
Резултати и обсъждане: Изследването е проведено през м. Март 2017 година. Анкетирани
са студенти от специалност „Рентгенов лаборант”, без да се взема под внимание пол, възраст и курс.
Анкетирани са само студентите пожелали да се включат доброволно. От подготвените 100 анкетни
карти са събрани 77 бр.
Проучването показа, че според 93,50% от анкетираните студенти – рентгенови лаборанти,
качеството на учебния процес зависи от професионалните характеристики и личностните качества
на преподавателя. Само 3,90% считат, че те не са от значение, а 2,60% не могат да преценят.( Фиг.1)

Зависимост на учебния процес от
професионалните характеристики и
личностни качества на
преподавателя?
93,50%

3,90%
Да

Не

2,60%
Не мога да преценя

Фиг. 1
На въпроса „Има ли значение с каква професия е преподавателят? (лекар, рентгенов
лаборант, друга професия)” 27,27% отговарят положително, 12,99% отрицателно, 3,90% с „не мога
да преценя”, а според 55,84%, зависи от дисциплината, по която преподава. ( Фиг.2)
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Има ли значение с каква
професия е преподавателят?
55,84%
27,27%
12,99%
3,90%
Да

Не

Не мога да
преценя

Зависи от
дисциплината

Фиг. 2
Дадена им беше възможност, ако отговорят с „Зависи от дисциплината”, да посочат по кои
дисциплини, какви професионалисти трябва да преподават, но нито един студент не е дал отговор.
Поискахме анкетираните да степенуват по важност определени професионални
характеристики, за да разберем кои са най-важни според тях. Получихме много разнообразни
комбинации на отговори, които обобщихме и представяме в таблици 1 и 2.
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Таблица 1
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истики

която работи
М

ясто
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

28
14
5
3
6
5
3
4
2

3
7
10
10
7
9
8
5

3
1
5
10
3
10
7
10
10

3
5
8
8
7
8
9
11
4
2

6
5
8
8
7
8
9
11
4
2

О

70

59

58

65

65

0
бщо
Таблица 2
Отговорите на студентите са представени не процентно, а в брой отговорили. От
изброените професионални характеристики описващи идеалния преподавател, анкетираните
студенти не са включвали всички, най-вероятно, защото някои са им се сторили маловажни. Прави
впечатление, че най-голям брой отговори има за „Да е професионалист в областта, в която работи” –
70 бр.; „Интелигентен”, „Добър оратор”, „С практически опит” – по 65 бр.; „Информиран” – 62 бр.
и т.н. На първо място най-голям брой студенти 28 поставят „Професионалист в областта, която
работи”, следвано от „Интелигентен” с 13 броя, „Да обича професията си” – 8 бр. , „Стратег на
обучението” – 7 бр., „ С практически опит” - 7 бр.. На второ място най-голям брой студенти отново
поставят „Професионалист в областта, в която работи” – 14 бр., „Да обича професията” и
„Интелигентен” по 9 бр., „Информиран” – 8 бр. На трето място най-много студенти са поставили
„Да обича работата си” – 14 бр., следвана от „Информиран” – 12 бр., „Добър оратор” и „С
практически опит” с по 8 отговора, „Креативен” - със 7 бр.
На въпроса „Считате ли, че Вашите преподаватели притежават тези характеристики?”
28,57% отговарят с „напълно”, 63,64% с „отчасти”, 7,79% не могат да преценят. Прави добро
впечатление, че няма нито един отговор с категорично „не”. (Фиг. 3)

Притежават ли преподавателите
изброените професионални
характеристики?
63,64%
28,57%
0%
Напълно

Отчасти

Не

7,79%
Да

391

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
«СТАРЕЕНЕ, ЗДРАВЕ, ГЕРИАТРИЧНИ ГРИЖИ»
Фиг. 3
Качествата и ценностите, които трябва да притежава всеки преподавател са – хуманност,
отговорност, честност, точност и др. Също така трябва да притежава и определени волеви качества.
На първо място студентите поставят опитността на преподавателя, следвано от това да е активен,
добър оратор, целенасочен, упорит, сдържан. Креативността и добрите комуникационни умения у
преподавателя са качества, които според студентите са задължителни.
Студентите очакват от своя преподавател да умее да общува с тях и разчитат на неговите
теоретични и практически знания. Те черпят от него знания, умения и опит.
Мнението на студентите относно това дали преподавателите в специалност „Рентгенов
лаборант” притежават изброените личностни качества можем да представим със следния резултат.
31,17% отговарят с „Напълно” , 63,64% с „Отчасти”, 5,19% с „Не мога да преценя”. И тук няма
категорични отговори с „Не”.(Фиг. 4)

Притежават ли преподавателите
изброените личностни качества?
63,64%

31,17%
5,19%

0%
Напълно

Отчасти

Не

Не мога да
преценя

Фиг. 4

За доброто протичане на учебния процес и за мотивиране на студентите има значение и
добрата комуникация между студенти и преподаватели. Според 64,94% преподавателите в
специалността притежават добри комуникационни умения, 11,69% считат, че не притежават такива,
15,58% не могат да преценят, а 7,79% са отговорили извън посочените отговори с „не всички”.
(Фиг. 5)

За комуникационните умения на
преподавателите
64,94%

15,58%

11,69%
Да

Не

Не мога да
преценя

Фиг.5

7,79%
Не всички

392

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
«СТАРЕЕНЕ, ЗДРАВЕ, ГЕРИАТРИЧНИ ГРИЖИ»
Препоръките отправени към преподавателите са: актуализиране на учебните програми; да
отделят време за изучаване на новите технологии; по-добра комуникация със студентите за по
пълноценен учебен процес; да продължават да са все така търпеливи; да преподават само тази
информация, която е необходима.
Заключение: Преподавателят на рентгеновите лаборанти, който е професионалист в
областта, в която работи, интелигентен, добър оратор, притежаващ практически опит и обичащ
работата си и притежаващ личностни качества като активност, целенасоченост и опитност е в
състояние с личния си пример и поведение да предаде на студентите си умението да трансформират
възприетата информация в поведенчески прояви и по този начин да изгради висококвалифицирани
професионалисти, умеещи да предлагат най-доброто на пациентите.
Библиография:1. Батоева, Д., Педагогическо взаимодействие и педагогическо общуване, в.
Специална педагогика. Социална педагогика и социално подпомагане, Благоевград, 1994г.
2.
Гюрова, В., Андрагогия, Изкуството да обучаваме възрастни, С., 1998г.,изд.
“Универсал Друмев”.
3.
Гюрова, В., В. Божилова, С. Върбанова, Приключението учебен процес, София,
2006г., изд. „Европрес“.
4.
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ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПАЦИЕНТA ПРИ
МАГНИТНОРЕЗОНАНСНО ИЗСЛЕДВАНЕ
Автори: Невенка Бонинска, Николай Онцов,
МУ, МК „Й. Филаретова”- София, спец. „Рентгенов лаборант”
Резюме: За провеждане на магнитнорезонансно изследване /МРИ/ се използват
радиочестотни /РЧ/ сигнали за създаване на образи от анaтомични структури, наличието на
заболявания в тях, както и на различни биологични функции в човешкото тяло. В основата на
явлението ядрено-магнитен резонанс /ЯМР/ е резонансното поглъщане на енергия от ядрата на
водорода в тъканите. Целта на обзора е да се представят изискванията и противопоказанията за
провеждане на безопасно и качествено магнитнорезонансно изследване. Използван е документален
метод. Направен е анализ на прегледаните литературни източници и медицински справочници
относно принципите на безопасност при МРИ. Използваните форми на енергия и създалата се
физична среда може да доведат до дискомфорт или увреди за пациента, ако не се контролира и
следва техника на безопасност. В основните изисквания за безопасност са: определянето на зони с
различна сила на магнитното поле, добре обучен персонал и недопускане на пациенти с чужди тела
и електромагнитни уреди. За да извлечем максимална полза от магнитнорезонансното изследване е
необходимо всяка процедура да се провежда по протокол при спазване на изискванията за
безопасност.
Ключови думи: магнитнорезонансно изследване, изисквания, безопасност, пациент

SAFETY REQUIREMENTS FOR PATIEN IN MRI SDUDY
Authors: Nevenka Boninska, Nikolay Ontsov,
MU,MC “Y. Filaretova”- Sofia, specialty”X-ray technician”
Summary: In carrying out the magnetic resonance examination /MRI/ use frequency /RF/ signals
to create images of anatomical structures, the presence of disease in them, as well as various biological
functions in the body. The basis of the phenomenon of nuclear magnetic resonance imaging /MRI/ it is the
resonant absorption of energy by the nuclei of the hydrogen in the tissue. The aim of this review is to
present the requirements and contraindications for conducting safe and high quality magnetic resonance
study. It was used documentary method. An analysis of medical literature on the principles of safety in
MRI. Used forms of energy and the resulting physical environment can lead to discomfort or harm to the
patient if not controlled and follows safety technology. In the basic safety requirements include:
designation of zones with different strength of the magnetic field, well trained staff and non-patients with
foreign bodies and electromagnetic devices. To derive maximum benefit from MRI research is needed each
procedure is conducted in a protocol in compliance with safety requirements.
Keywords: magnetic resonance study, requirements, safety, patient
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА БАЛАНСА ПРИ ВЪЗРАСТНИ ЗА ОЦЕНКА НА
РИСКА ОТ ПАДАНЕ
Св.Шопова, Гавраилов Й., Р. Корниенко,
Университет“Проф.д-р Ас.Златаров“Факултет ,,Обществено Здраве и Здравни Грижи”
гр.Бургас
Резюме. Прилагането на тестове за оценка на риска от падане и нивото на баланс при
възрастни е необходимo условие за профилактика на чести тежки последствия от травми. В
гериатрията често механизмът е подхлъзване, залитане и падане. Причината за това може да е
функционален дефицит на вестибуларната система. Хроничните заболявания водят до още по-силно
редуциране на способността за поддържане на добро равновесие. При изследването ние използваме
стандартната Берг Баланс Скала, която дава количествена оценка на риска от падане.
Анализирането на резултатите от теста практически насочва екзаминаторите към групата с висок и
среден риск. Пациентите се насочват към консултация със специалист по вестибуларна
рехабилитация.
Ключови думи: профилактика, баланс, гериатрия, функционален дефицит

BALANCE STUDY AMONG ELDERLY PEOPLE FOR FALL RISK
EVALUATION
Sv. Shopova, Gavrailov J., R. Kornienko
University “Prof. Dr. Asen Zlatarov”, Faculty “Social Health and Health Care” city of Burgas
Summary. We applied tests for fall risk evaluation and balance level among elderly people, which
is a necessary condition for prophylaxis common serious trauma consequences. In geriatrics they are often
caused by slipping, stumbling and falling. The possible reason could be a functional deficiency of
vestibular system. Chronic diseases lead to even more serious decrease of ability to maintain good balance.
In the process of studying we use the standard Berg Balance scale, which provides us a quantity evaluation
of fall risk. Rest results analyses practically guides the examining specialists to the group with high and
middle risk. The patients are advised to see a specialist in vestibular rehabilitation.
Key words: profylaxis, geriatrics, functional deficiency
Увод. При възрастни хора най-често се получава падане, хлъзгане или спъване, след което
последствията са много тежки: фрактури на горен, долен крайник, на прешлени и др. Предпоставка
за това са остеопорозата и повишената риск от падане. Не на последно място увредата на зрението
също може да бъде предпоставка за възникване на механизъм на травмата. Рискът от падане зависи
от възрастта на 65 години е 30%, на 90 години стига до 50%. Цената на лечението на фактурите на
бедрото е 72% от общите разходи за лечение на остеопорозните фрактури. При пациенти с фрактура
на бедрото смъртността е 20%. А.Шинков (2015).
Бенигнено пароксизмално позиционно вертиго е причина за 20% от всички световъртежи,
50% от световъртежите при възрастни и над 65% от случаите на вестибуларен световъртеж.
Честотата напредва с възрастта Г. Савов (2012).
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Намалената скорост на моторна проводимост на n. peroneus, по-високите нива на цистатинC и понижената контрастна чувствителност на зрението са причини за повишената честота на
паданията при възрастните хора с диабет, показаха резултатите от обсервационно проучване А.
Schwartz (2008).
Редица заболявания на опорно - двигателния апарат, зрителния анализатор, централната и
периферната нервна система, сърцето и съдовете, анемиите увеличават риска от падане.
Полипрагмазията, която зачестява с напредване на възрастта, също допринася (J. Cooper 2009).
Слабостта, свързана с възрастта
(frailty) се характеризира с намаляване на
физиологичните резерви във всяка система на организма. Това води до увеличена
предразположеност към заболявания с напредване на възрастта, както и до повишена склонност към
обща слабост в процеса на стареене.
Общата слабост се определя като функционално увреждане, което значимо повлиява
способността на човека да извършва ежедневните си активности.
Саркопенията засяга както жените, така и мъжете. Нейното разпространение сред хора над
64 години е доказано, че е 22.6% при жените и 26.8% при мъжете, достигайки до 31.0 и 52.9%,
съответно, при пациенти над 80 години С. Владева (2015).
Цел: Проучване на причините за падане при възрастни хора.
Задачи:





Обзор на най-честите причини за травма при възрастни пациенти.
Проучване на тестове за установяване и оценка на степента на риска от падане.
Практическо приложение на Берг баланс теста. Обработване на изследването.
Подбор на клиенти с повишен риск от падане.

Тинети скала за оценка на баланса (M. Tinetti 1986). Индекс за оценка на риск от падане при
възрастни хора с хронични заболявания (табл. №1). Включва раздел баланс и раздел походка.
Първият раздел оценява в скала от 0 до 2 изпълнението на отделни двигателни задачи свързани с
нивото на баланс: баланс при седеж, изправяне от стол, опит за изправяне, бързо изправяне, баланс
при стоеж, бутане, затваряне на очите, обръщане на 360 градуса и сядане. Общият максимален
резултат е 16 точки. Вторият раздел включва оценка на походката в 8 направления варираща от 0-2
точки за всеки компонент. Оптималният резултат е 12 точки. Общият резултат походка плюс
равновесие е 28 точки.
Рискови индикатори:
При скала на Тинети /риск от падане/ :
≤ 18 - Висок
19 – 23 – Умерен
≥ 24 – Нисък
Според оценката от теста се определя риска от падане и пациентът се насочва към преглед
от медицински специалист за анамнеза, диагноза и прогноза.
Берг Баланс Скала (ББС) е създадена да измери баланса сред възрастни с увреда на
функцията и за оценка на баланса при поставените функционални задачи K. Berg (1989). Използва
се като инструмент за оценка на ефекта от различните терапевтични интервенции и за количествено
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описание на функцията в клиничната практика и изследвания. Скалата има 14 подраздела.
Необходимо оборудване: линия, два стола с и без подлакътници, стъпало или табуретка, часовник с
хронометър и 15 фута пътека еквивалент на 4.5 метра. Време за изпълнение: 15-20 минути.
Оценъчна скала: Пет точкова скала за оценка от 0 до 4. Оценка 0 се поставя при ниско ниво на
функция, а 4 при най-високо ниво. Общият резултат е 56 точки.
Разчитане на резултатите:

41-56 нисък риск от падане

21-40 среден риск от падане

0-20 висок риск от падане
Промяна от 8 точки е необходима да покаже истинска промяна във функцията между две
оценки.
Таблица №1 Берг Баланс Скала
Име……………………

Дата………………….

Местоположение……

Оценител……….,,…..

Описание на изследваните функции

Оценка (04)

Седеж до Стоеж
Ставане без помощ
Седеж без помощ
Стоеж до седеж
Преместване
Стоене с затворени очи
Стоене със събрани ходила
Стоене със събрани ходила
Протяга се напред без опъване на ръцете
Събиране на предмети от пода
Обръщане с поглеждане назад
Обръщане на 360 градуса
Редуване на стъпване върху табуретка
Стоене с един долен крайник пред друг
Стоене на един крак

Общ резултат __
Материали и методи: Във ФОЗЗГ град Бургас през месец март тази година в рамките
на два работни дни се осъществи изследване с ББС на възрастни хора от 65 до 75 годишна възраст
за определяне на риска от падане и подбор на клиенти за бъдеща работна група. Бяха тествани 12
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клиента, от който 9 жени и 5 мъже. След калкулиране на резултатите се установиха 28.57 % с висок
риск, среден риск 14.29% и нисък риск от падане при 57.14% от клиентите.

Риск от падане при възрастни

Висок риск
Среден риск
Нисък риск

Фиг.№1 Резултати от теста за риск от падане при възрастни хора

Изводи и препоръки:

Приложената от нас ББС послужи за лесна и бърза оценка на риска от падане при
възрастни.

Подбор на пациенти с проблем във функцията на баланс ще осигури профилактика на
усложненията

Насочване към анамнеза, диагноза и прогноза от медицински специалисти

В бъдеще мултидисциплинарния подход ще осигури редуциране на риска от падане

Специалистите кинезитерапевти трябва да насочват повече усилия в подобряване на
баланса на клиентите от тази възрастова група.
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СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ ПАЦИЕНТ С АДЕНОМ НА
ПРОСТАТНАТА ЖЛЕЗА
Автори: Евелина Велчева, Станислава Паскалева
Институция: Медицински университет – София, ФОЗ, катедра ”Здравни грижи”,
студенти 3 курс по специалност медицинска сестра
Въведение: Аденомът на простатната жлеза е доста разпространено заболяване както в
напреднала възраст, така и в зряла възраст. На практика се отнася за заболяване, при което
парауретралните жлези разрастват и водят до образуването на аденом. Противоречиви са доста
данните за връзката между аденома и хипер- или хипосексуалния начин на живот , както и за
географски, расови и генетично обусловени фактори.
Цел: Да се представят план за сестрински грижи при конкретен пациент с аденом на
простатната жлеза, наблюдаван по време на лечението му в урологично отделение на УМБАЛ
„Св.Анна” АД, гр. София.
Материал и методи: Документален метод – преглед на медицинска литература за
определяне мащабите и значимостта на проблема., запознаване с медицинската документация на
пациента. Наблюдение в реално време на хоспитализацията на пациента в урологично отделение.
Резултати и обсъждане: Касае се за пациент от мъжки пол на 62 години с оплаквания от
болки в кръста и хематурия. Постъпва за лечение в отделението по спешност. От снемане на
анамнезата и направените клинични изследвания се поставя диагнозата доброкачествена
хиперплазия на простатната жлеза. Проведе се оперативно лечение, чрез резекция. Лечебнодиагностичния процес на пациента включва специални сестрински грижи в предоператичния и
следоперативен период.
Заключение: Планирането на грижите е част от непрекъснат процес с очаквани резултати,
при които нуждите на пациента са определящи. Това изисква висока професионална подготовка на
медицинските сестри, изграждане на навици и умения за клинично наблюдение и прилагане на
индивидуален подход в тяхното поведение и действия.
Ключови думи: болка, хематурия, хиперплазия, сестрински грижи, хоспитализация
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HEALTH CARE IN PATIENTS WITH ADENOM OF THE PROSTATE
GLAND
Evelina Velcheva, Stanislava Paskaleva, Anushka Dimitrova
MU-Sofia, Faculty of Public health, 8 Byalo more str., Departm. of Healthcare, phone 9432216
Stidents nurses in 3 course
Introduction: Adenom of the prostate gland is quite widespread disease in the elderly and adults.
In practice refers to a disease in which paraurethral glands grow and lead to the formation of adenoma.
Controversial are quite data link between adenoma and hyper- or hiposexual lifestyle, as well as
geographically, racially and genetically determined factors.
Objective: To present a plan for nursing care in a specific patient with prostate adenoma observed
during treatment in the urological department of the University Hospital "St. Anna" SA-. Sofia.
Material and Methods: Documentary method - a review of medical literature to determine the scale and
significance of the problem., Introduction to medical records of the patient. Monitoring in real time of the
hospitalization of the patient in the urological department
Results and Discussion: This is a male patient of 62 years with complaints of pain and hematuria.
Procedure for the treatment compartment in an emergency. From collecting history and clinical studies are
diagnosed benign prostatic hyperplasia. Held in surgery by resection. Medical diagnostic workup of a
patient includes special nursing care preoperative and postoperative period.
Conclusion: The planning of nursing care is part of an ongoing process with expected results, in
which the patient's needs are crucial. This requires highly qualified nurses, building skills for clinical
monitoring and enforcement of individual approach in their behavior and actions.
Keywords: pain, hematuria, hyperplasia, nursing, hospitalization
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА ИНСТИТУЦИОНАЛНОТО ХРАНЕНЕ НА
ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА ОТ ГРАД ПЛОВДИВ
Михаела Иванова*, Хрисимира Митева*, Диана Кирева
Медицински колеж към Медицински университет Пловдив
*студенти специалност “Инструктор по хранене и безопасност на храните”
Повишеният изследователски интерес към старите хора непрекъснато нараства поради
високият им относителен дял във възрастовата структура на населението, както в нашата страна,
така и в страните от Европейската общност. Населението над 65 и повече години в страната е
17,7%, а за Пловдив и региона 18,6%. Създадоха се условия за целенасочено развитие на
социалните услуги насочени към възрастните хора със създаването на мрежа от услуги за
дългосрочна грижа. Създаде се институцията „Дом за стари хора”. Специализираната институция за
възрастни хора не позволява да бъдат обхванати всички желаещи, за това се създаде алтернативата
Домашен социален патронаж. Голяма част от възрастните хора страдат от сериозни хронични
заболявания, съпътствани от множество здравни проблеми.
Целта на настоящото проучване е да направи оценка на качеството на хранене на
възрастните хора в институциите предоставящи социални услуги в град Пловдив.
Обект на проучване са 773 души от: Дом за стари „Свети Василий Велики”, Дом за стари
хора с физически увреждания и домашен социален патронаж. Оценката е проведена в периода
февруари – март 2017 година.
За целите на проучването са използвани методите анализ на документи, оценка на
калкулационни ведомости и оценка на предлаганото меню.
Изводи: Повечето от съпътстващите стареенето хронични заболявания изискват тяхното
лечение да се комбинира със съответното лечебно клинично хранене. Изхождайки от
преобладаващата заболеваемост на хората в напреднала възраст и възможностите, които
съществуват в кухните на домашния социален патронаж и домовете за стари хора се предлагат
Диета№1, Диета№5, Диета№7, Диета№9 и Диета №15.
Ключови думи: социална услуга, възрастни хора, дом за стари хора, домашен социален
патронаж.

EVALUATION QUALITY OF INSTITUTIONAL NUTRITION TOWARD
ELDERLY PEOPLE IN PLOVDIV
Mihaela Ivanova *, Hrisimira Miteva*, Diana Kireva
Medical college to Medical University Plovdiv
Student’s specialty “Instructor nutrition and safety nourishment”
The increased investigative increased toward elderly people continues to grow because of relative
part of ageing structure of population, as in our country and in a such way in Europe. The population above
65 years old in country is 17,7 % and for Plovdiv is 18,6%. Circumstances had been created for targeted
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development of social services for old people by creating network of services for long term care. Therefore
the institution “nursing home” created. This institution didn’t permission to care everybody who wants,
that’s why was created alternative domestic social patronage. Huge part of elderly people suffers from
serious chronic diseases accompanied by many health problems.
The purpose of current research is to create an evaluation of the nutrition quality that provided by
social institutional services in Plovdiv.
The object of current research are 773people from the nursing home “ Sveti Vasilii Veliki”,
nursing home for people with physical disabilities and domestic social patronage. The evaluation has been
held during the period of February to March 2017 year.
The purposes of the research has have been used methods of analysis of documents, evaluation
calculation and rating of the offered menus.
Conclusions: Most of the chronic diseases accompanied by aging require their treatment to be
combined with the suitable clinical and therapeutically nutrition. Proceeding with the prevailing mobility of
older humans and the possibilities that exist in the kitchens of the domestic social patronage and the
nursing homes, the diets that are being offered are №1, №5, №7, №9 and diet № 15.

Напредналата възраст се характеризира с промяна на живота във всички негови аспекти.
Много често хората престават да се грижат за себе си и нямат стимул за живот защото вече не са
нужни на децата си, самите те не са деца, пенсионират се, спират да мечтаят заради неизбежността
и близостта на края на живота им. Също така голям процент от тях страдат от хронични
заболявания, съпътствани с множество усложнения, свързани с напредването на годините и
намалените физиологични функции на повечето органи и системи. Това налага различия в
здравословното хранене сравнение с тези в по-млада възраст. Организмът функционира все побавно и храната се усвоява за по-дълго време. Нездравословното хранене е важен рисков фактор за
настъпване на редица заболявания или за съществуващи вече такива. Лечебното и рационално
хранене имат за цел подпомагане лечението на дадена болест, чрез доставяне на достатъчно
градивен и енергиен материал, необходим за възстановяване и активизиране на жизнените му
функции, за увеличаване на защитните сили, максимално да се пощади даден орган като му се
осигури покой и да се повлияе положително на лечебно-диагностичния процес. Науката за хранене
в напреднала възраст се нарича „геродиететика“.
Все по-често се наблюдава настаняването на стари хора в домове поради забързаното
ежедневие и неспособността на техните близки да се грижат за тях, особено когато те изискват поспециално внимание. Тази институция се старае да бъде коректна и полезна на хората и обръща
особено внимание върху диетичното, лечебно хранене според заболяванията, но за съжаление
обществото има абсолютно погрешна представа за нея. Поради тази причина е създадена друга
институция наречена домашен социален патронаж. Основната дейност е задоволяване на
първостепенните жизнени потребности, чрез предоставяне на социални услуги в обичайната
домашна среда с цел подобряване качеството на живот на хора в неравностойно положение.
Домашния социален патронаж има за цел ежедневно да предоставя диетична, питателна храна
съобразена с изискванията за рационално хранене и посочената в медицинското удостоверение на
потребителя диета.
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Целта на нашето проучване е да поставим оценка на институционалното хранене на
възрастни хора в гр. Пловдив и това доколко то е съобразено с нормите за рационално и лечебно
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хранене. Когато става дума за такъв вид хранене, трябва да се има преди всичко предвид, че този
елемент на лечението е абсолютно задължителен за разлика от всички други, тъй като болният
човек не може нито ден без храна. Обект на проучване са 773 души от: Дом за стари хора „Свети
Василий Велики”, Дом за стари хора с физически увреждания и домашен социален патронаж.
Изхождайки от преобладаващата заболеваемост на хората в напреднала възраст и възможностите,
които съществуват в кухните на домашния социален патронаж и домовете за стари хора се
предлагат Диета№1, Диета№5, Диета№7, Диета№9 и Диета №15. Тези диети са по номеричната
система на Певзнер, в нея са включени 15 вида диети с по няколко варианта, съобразени с
различните заболявания. Всяка диета има цел, показания, режим на хранене, разрешени и забранени
храни. При съставянето на тези диети се отчитат множество фактори-избор на хранителни
продукти, химически състав на храните, количествени съотношения на продуктите в предлаганото
меню, кулинарни методи на преработка, режими на хранене и др. Важен принцип при всяка диета е
тя да се изгражда по възможност с множество разнообразни хранителни продукти. Разбира се това
не винаги е възможно, защото диетата поначало е свързана с известно ограничаване на храната.
Независимо от това все пак всяка стандартна диета трябва да се стреми да се нагажда спрямо вкуса,
предпочитанията, телесната маса, вида, стадия и индивидуалните особености на болестта. Ако се
подхожда шаблонно, нерядко не се постига необходимото лечебно въздействие, а дори обратното
влошаване на пациента. Тъй като в напреднала възраст енергийните потребности на организма
намаляват поради снижаването на интензитета на обменните процеси и ограничаването на
физическата активност. Според физиологичните норми за хранене те са много по-ниски от
потребностите в по-активните групи на възрастовото население за това и вносът на килокалории,
трябва да бъде значително по-малък.
Таблица 1 : Енергиен прием при различна физическа активност
Възраст (години)

Физическа
активност

Енергийни потребности,
kCal/дневно
Мъже
Жени

Ниска
60-75

2200

1800

2500

2000

2100

1750

2400

2000

Умерена
Ниска
Над 75
Умерена
Забележка: Стойностите са взети от „Хигиена на храненето“, Под редакцията на доц.д-р Р.Еникова, дм

Характеристика на диетите предлагани в старческите домове и домашен социален
патронаж:
Диета №1 е основната стомашна диета, която се назначава за продължителен период от
време при болни с хроничен гастрит, язвена болест, гастроезофагеален рефлукс, операции на
стомаха и др. Храненето на тези болни по енергийно съдържание и състав трябва да бъде
пълноценно. Изключват се дразнещите, пикантни храни, силните бульони, подправките, кафето,
алкохолът, пържените, солени и кисели храни, черният хляб, варивата, не се разрешават много
студени или горещи ястия. Кулинарната обработка е изключително щадяща. Диетата се прилага в
продължение на месеци, а при подобрение започват постепенно да се включват различни видове
„забранени“, преди това, хранителни продукти.
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Диета№5 се назначава при жлъчно-чернодробни заболявания-хепатити, холецистити,
чернодробна недостатъчност. Тя има за цел да подпомогне функцията на черния дроб, жлъчката и
да се избегне образуването на жлъчни камъни. Съотношението на Б:М:В=1:0,5:4, тоест
съдържанието на белтъчини е оптимално (100гр/дневно), мазнините са в ограничено количество
(50-60гр/дневно), а въглехидратите са в нормално (350-450гр/дневно). От менюто напълно се
изключват яйчен жълтък, животински мазнини, консерви, бобови, ядкови храни, патладжани, лук,
туршии. Широко се използват всички видове плодове и зеленчуци. Диетата трябва да е богата на
липотропни фактори – метионин, холин, лицитин, които се набавят от млякото и млечните
продукти. Акцент в диетата са достъпните усвоими въглехидрати – глюкоза, фруктоза, захароза –
сладки храни, бял хляб, макаронени изделия и пр. Те подпомагат болния орган в синтеза на
гликоген.
Диета№7 е предназначена за болни с остри хронични бъбречни заболявания –
пиелонефрити, грумеруло-нефрити, бъбречна недостатъчност и др. Трябва да се има предвид, че
диетата има много вариации и за това е хетерогенна – в зависимост от стадия и вида на
уврежданията на отделителната система. Тя е предимно въглехидратна и приемът на белтъци е
умерено ограничен. Белтъчните дажби при бъбречно болните се определят в зависимост от
бъбречната функция, телесната маса и наличието на усложнения. Половината от белтъчния внос се
осъществява с храни, богати на незаменими аминокиселини (месо, мляко, яйца и др.). Друг
изключително важен фактор при тази диета е ограничаване на количеството готварска сол (общо 35гр/дневно). В диетата се включват: безсолен хляб, вегетариански супи, ястия от нетлъсти меса,
зеленчукови блюда и салати (с изключение на солените и маринованите) се предлагат широко,
десертите са предимно пресни или печени плодове, пюрета, сокове и др. Приготвянето на ястията е
чрез варене, варене на пара и печене. Храната се приготвя безсолна, а приема на течности се
определя в зависимост от отделената урина.
Диета№9 е предназначена за пациенти със захарен диабет, при който тя е задължително и
абсолютно необходимо лечебно средство и за това е една от най-използваните лечебни диети във
всички здравни заведения. В зависимост от типа на захарния диабет, от прилаганото
медикаментозно и в частност инсулиново лечение, от тежестта на заболяването и склонността на
усложнения при диабетно болните, храненето има своите варианти. Диетата е за цял живот и тя
трябва да бъде съобразена, освен с характеристиките на заболяването, също така и с пола, телесната
маса, възрастта и с упражняваните от пациента дейности за да се избегнат хипо- или
хипергликемий. Необходимо е диетата да бъде разнообразна и добре приемана от пациента.
Основните принципи на диетичното хранене е осигуряването на оптимален прием на белтъчини
значително намален прием на въглехидрати, като се изключват глюкозата и захарозата. Прием на
глюкоза от диабетно болни се прилага само при ситуации, свързани с инсулиново лечение (диабет
тип 1), неговото дозиране и с хипогликемични състояния. Мазнините също трябва да са с намален
прием особено на тези, които съдържат наситени мастни киселини. Режимът на хранене при
диабетно болните изисква по-чест прием на храна, най-добре 5-кратен режим, на малки порции с
равномерно разпределени количества на въглехидратите, като понякога може да се използва и
системата на хлебните единици, като с нейна помощ може лесно да се изчисли приема на
въглехидратна храна.
Диета №15 е обща възстановяваща диета, като е преходна от лечебното към нормалното
хранене. Енергията и съдържанието на белтъци, мазнини и въглехидрати на диетата почти напълно
съответстват на хранителните стандарти за рационално хранене, само количеството витамини е
повишено. Храната може да бъде обработена по всички познати кулинарни начини, температурата
й е обичайната. Не се допуска употребата на продукти, който са трудно се усвояват от организма.
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Изключително важно при лечебните диети е това те да са съобразени с нормите за прием на
въглехидрати, мазнини и белтъци.
Таблица 2:Стойности прием на енергия, общ белтък, мазнини и въглехидрати

Норма

Дом за
стари хора с
увреждания

Дом за
стари хора

Домаш
ен

„Св.Васил
ий Велики“

Социал
ен
Патрон
аж

Енерги
я

6075год.

ккал/д
ен

1963

2020

2250

1900

2020

2100

50,12

51,39

52,17

49,85

50,90

51,09

73,25

68,23

69,75

70,16

66,69

63,36

300,25

340,26

315,26

18002500
Над
75год
17502400

Общ
белтък

6075год.
47-

г/ ден

59гр/ден
Над
75год.
4756гр/ден

Мазни
ни

г/ ден

6075год.
5070гр/ден
Над
75год.
4767гр/ден

Въглех
идрати

6075год.
240-
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г/ ден

340гр/ден
Над

299,36

336,12

290,89

75год.
236330гр/ден
Забележка: Стойностите за енергия са изчислени по Наредба №23 на МЗ за физиологичните норми за
хранене на населението.

Извод:
Правилното провеждане на лечебното хранене изисква не само да се познават общите
основи на диетологията и специалните изисквания на частната диететика, но също така
заболяванията, техните стадии на протичане и общото състояние на организма на пациента. Само
при комплексното отчитане на тези условия може да се провежда целенасочено и ефикасно
диетолечение. Поради тази причина нашите препоръки към институциите за възрастни хора в гр.
Пловдив е че задължително в тях трябва да присъства лице с длъжност Инструктор по хранене,
което да изготвя съобразно меню с цел подобряване общото състояние на пациента. За съжаление
такива лица отсъстват и въпреки че тези институции максимално много се опитват да хранят
възрастните хора пълноценно, те не успяват да покрият всички изисквания спрямо диетолечението,
въз основа на което и общото състояние на пациентите не е отлично, а всъщност не желаем ли
точно това !
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СПОРТЪТ - КОМПОНЕНТ НА СЪВРЕМЕННИЯ МОДЕЛ ЗА
ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ
Даниела Фастен, Галина Терзиева
Катедра „Здравни грижи“, Факлутет по обществено здраве и здравни грижи
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас
Значимост на проблема. Спортът е начин на живот, възможност за постигане на добро
физическо и психическо здраве, начин за предпазване от социално-значими заболявания, средство
за възстановяване на организма след преживени заболявания.
Цел на изследването: да се проучат нагласите на младите хора за участие в спорт и
спортни дейности.
Обект на изследването: причини, нагласи, отношение към спорта и участието в спортни
дейности, както и условията за повишаване двигателната активност на младите хора за превенция и
промоция на здравето.
Обхват на изследването: в анонимното анкетно проучване участват 91 човека на възраст
между 15-60 години. 38,4% от участниците са във възрастовата група на 21 - 30 годишните.
Проучването е проведено през месец март 2017 г.
Методи на изследването: статистически анализ, интервю, анкетно проучване.
Резултати. Данните от проучването посочват, че 54% от участниците в анкетата не
спортуват. Независимо, че приемат плуването (62%), туризма (50%), карането на колело (60%) като
най-добрите спортове за физическото развитие, респондентите не спортуват, защото „нямат време“
(77,8%), защото „струва пари“ (22%), защото „не виждат смисъл в това“.
Изводи. Изграждането на спортни бази и спортни клубове в училищата, университетите е
необходимо условие и важен фактор за поддържане на добро здраве, стимул за участие в различни
спортни дейности и утвърждаване на спорта като елемент от здравословния начин на живот на
младите хора.
Ключови думи: спорт, начин на живот, здраве

SPORT COMPONENT OF THE MODERN MODEL FOR HEALTHY
LIFESTYLE
Daniela Fasten, Galina Terzieva
Department of "Health Care" Faklutet public health and health care
"Prof.. Dr. Asen Zlatarov "-Burgas

Importance of the problem. Sport is a way of life, the ability to achieve good physical and
mental health and prevention of socially significant diseases means to restore the body after experienced
disease.
Aim of the study: to explore the attitudes of young people to participate in sports and sports
activities.
The object of study: causes, attitudes, respect for the sport and participation in sport and the
conditions for increasing physical activity of youth prevention and health promotion.
Scope of the study: the anonymous survey involved 91 people aged 15-60 years. 38.4% of the
participants are in the age group of 21-30 year olds. The study was conducted during the month of March
2017

407

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
«СТАРЕЕНЕ, ЗДРАВЕ, ГЕРИАТРИЧНИ ГРИЖИ»
Methods of study: statistical analysis, interview survey.
Results. The survey data indicate that 54% of respondents do not exercise. Although accepted
swimming (62%), tourism (50%), cycling (60%) as the best sports for physical development, respondents
do not exercise because "no time" (77.8%) because " worth the money "(22%) because they" see no sense
in it. "
Conclusions. The construction of sports facilities and sports clubs in schools and universities is a
prerequisite and an important factor in maintaining good health incentive to participate in various sports
activities and promote sport as an element of a healthy lifestyle for young people.
Keywords: sports, lifestyle, health

ИНФОРМИРАНОСТ И РОДИТЕЛСКИ НАГЛАСИ ОТНОСНО
ИМУНИЗАЦИИТЕ НА НОВОРОДЕНИ
Анелия Велчева, Нино Колева, Петя Кантарева, Стефка Георгиева
Катедра „Здравни грижи“, Факултет по Обществено здраве,
Медицински университет – София

AWARENESS AND PARENTAL ATTITUDES REGARDING
IMMUNIZATION OF NEWBORNS
Anelia Vеlcheva, Nino Koleva, Petia Kantareva, Stefka Georgieva
“Health Care” Department, “Public Health” Faculty,
Medical University – Sofia, Bulgaria
Резюме: Прилагането на ваксините е класически и модерен мениджърски прийом за
регулация на масови болестни състояния, които имат съществен социален ефект. Имунизациите
повишават устойчивостта на организма спрямо инфекции и създават специфична защита на детето
срещу заболявания, които имат неблагоприятни последствия върху растежа и развитието му.
Създалите се в последните години абсурдни и ненаучно обосновани мнения и съмнения в
безопасността, ефективността и риска за здравето от ваксините, пораждат неоснователна
колебливост на родителите по отношение вземането на решение дали да ваксинират децата си.
Целта на настоящото проучване е да установи информираността и нагласите на
родителите относно имунизациите на новородените и децата от всички възрастови групи.
За целта бе направено проучване през м. март 2017 година сред 138 родители, избрани
на случаен принцип. Тъй като децата са приоритетен контингент на имунизационния процес в
проучването са включени най-вече родители на деца в ранна детска възраст (1-3г.). Използван е
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социологически метод – пряка анонимна анкета, съдържаща 18 въпроса, като данните са
обработени чрез статистически методи.
Резултатите показват, че респондентите нямат, както достатъчно информация, така и
необходимите познания за ползите от ваксините и нежеланите реакции след имунизация. Тревожен
е фактът, че голям процент от анкетираните черпят информация предимно от интернет, където
често липсва обективна информация, поднесена професионално. Проучването показа, че 76% от
анкетираните желаят да получават допълнителни знания от медицинските специалисти. В този
контекст предлагаме медицинските сестри и акушерките активно да участват и да предоставят
знания, свързани с ваксините, които да подкрепят и да осигурят необходимата здравна култура и
нагласи на родителите за опазване здравето на техните деца.
Ключови думи: ваксини, имунизация, новородени, информираност, родители
Abstract: Application of vaccines is a classic and modern management practice of regulation of
mass states of disease that have a significant social effect. Immunizations increase resistance of the
immune system for infections and establish protection against diseases that have adverse consequences
towards growth and development. Recent absurd and not scientifically sound attitudes and doubts
regarding safety, efficiency of vaccines and health risk create insubstantial doubt of parents towards taking
responsibility for vaccination of their children.
The aim of the current survey is to determine the awareness and attitudes of parents regarding
immunization of infants.
The opinion of 138 randomly selected parents between February and March 2017 was taken into
consideration. Having in mind that children are a priority of the immunization process, parents of children
between 1 and 3 years of age were included in the survey. The sociological survey method was conducted
– direct anonymous poll consisting of 18 questions, specifically prepared for the purpose. The data was
processed using statistical methods.
Results indicate that the respondents neither have enough information, nor knowledge about the
advantages of vaccines and the unacceptable reactions following the process of immunization. Disturbing
is the fact that great percentage of the respondents use the Internet as a main informative source where
there’s a lack of objective and professionally presented articles on the subject. The survey indicates that
76% of the respondents would like to receive additional knowledge on the matter from health
professionals. Taking this issue into consideration, we propose that nurses and midwives should actively
participate in and introduce information regarding vaccines that shall support and provide cultural health
and attitudes in parents towards their children’s health protection.
Key words: vaccines, immunization, infants, awareness, parents
ВЪВЕДЕНИЕ
Според експертите на Световната здравна организация (СЗО) ваксините са найсигурното, рентабилно и високо ефективно средство за предотвратяване на инфекциозните
заболявания. Активната имунизация се явява най-важното, прогресивно и бързо развиващо се
направление в превантивната медицина. През последните години се отчита ръст в прилагането на
ваксини, което е пряко свързано с разработването на нови ваксини, на които се възлагат големи
надежди за предотвратяане на опасни инфекциозни заболявания.
Провежданата в страната ваксинопрофилактика е в основата на успешното
осъществяване на контрола на ваксинопредотвратимите заразни болести. Съвременната
имунизационна програма в България включва задължителни имунизации в детската възраст срещу
11 заразни болести, които са включени в имунизационния календар на страната. При децата се
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провеждат задължителни имунизации и реимунизации срещу следните заразни болести:
туберкулоза, вирусен хепатит Б, полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, инфекции, причинявани
от хемофилус инфлуенце тип Б, инфекции, причинявани от пневмококи, морбили, паротит, рубеола.
Ключов момент в контрола на едно заразно заболяване посредством имунизация е
достигането и поддържането на висок имунизационен обхват (>95%). Спадането на
имунизационния обхват под определени критични стойности е предпоставка за епидемично разпространение на съответната инфекциозна болест.
При децата в ранна възраст се наблюдава висок риск от заболеваемост и смъртност,
поради което те представляват основна целева група от населението, нуждаеща се от ваксинации.
Безспорно, един от съвременните проблеми е свързан с отказа на родителите да ваксинират децата
си. Растежът на негативното отношение към активната имунизация на децата се случва въпреки
ясната медицинска и социална ефективност на ваксинацията. Дебатът относно страничните реакции
на ваксините, който води до заблуда на родителите и ги кара да вярват в това, че ваксините могат да
бъдат вредни, се базира на неточната информация от съмнителни източници в интернет, интервюта
с популярни, но често некомпетентни личности и недостоверни и некоректни материали,
публикувани в средствата за масова информация. Не малка част от родителите вярват в
алтернативни начини за предотвратяване на инфекциозните заболявания, като използват методи,
които са далеч от медицината. Така през последните години имунизационният обхват в някои
райони на страната е по-нисък, отколкото е необходимо.
В България решението да не ваксинираш детето си е незаконно – според член 58 от
Закона за здравето имунизацията е задължителна. При нарушения се налага глоба от 50 до 100 лв.,
но по-важното е, че деца без необходимите ваксини не могат да посещават детски градини и
училища.
Проблемът, свързан с отказа на родителите да ваксинират децата си, е важен и актуален
не само за България, но и в целия свят.
ЦЕЛ:
Целта на настоящото проучване е да установи информираността и нагласите на
родителите относно имунизациите на новородените и децата от всички възрастови групи, както и да
се идентифицират основните причини за отказа на родителите от провежданата активна
имунизация.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ:
Направихме проучване през м. февруари - март 2017 година сред 138 родители, избрани
на случаен принцип. Тъй като децата са приоритетен контингент на имунизационния процес, в
проучването са включени най-вече родители на деца в ранна детска възраст (1-3г.). Използван е
социологически метод – пряка анонимна анкета, съдържаща 18 въпроса, като данните са
обработени чрез статистически методи.
За да се установи статистически значима връзка между здравните и социалните фактори,
както и формирането на положителна или отрицателна нагласа на родителите относно
имунизацията на техните деца, използвахме непараметричния U-критерий на Ман – Уитни. (англ.
Mann — Whitney U-test)
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ:
Според направеното собствено проучване броят на родителите, които не биха отказали
да ваксинират децата си, възлиза на 23% от анкетираните. Интересен е фактът, че 1,9% от
респондентите не биха ваксинирали децата си, като заявяват, че децата им са с хронични
заболявания. В процеса на проучването установихме, че 3,3% от децата в гр. София въобще не са
ваксинирани, докато според официалната статистика в същия район, неваксинираните деца са
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4,6%. Разликата може да се дължи на факта, че хората с негативно отношение към
имунопрофилактиката, често отказват участие в проучвания, свързани с темата, за разлика от
населението с положително отношение към ваксинациите.
Частично ваксинираните деца представляват 48,6%, а 3,3% от децата са ваксинирани
само с БЦЖ ваксина.
Направихме анализ на причините относно отрицателното решение за ваксинациите на
децата, както и оценихме степента на въздействие на някои медико-социални фактори върху
отношението на родителите към имунопрофилактиката. Според резултатите от проучването ни
определихме:

.

Табл. 1 – Убеждения на родителите за отказ от ваксинация
№
Най-честите убеждения за отказ от ваксиниране на
родителите, са:
1
провежданата активна имунизация е безполезна

0
2 ваксинацията не е необходима, тъй като заболяванията дифтерия,
. полиомиелит, коклюш, паротит и тетанус в България се срещат рядко
3
ваксините отслабват имунната система
.
0
4 поливалентните ваксини твърде много натоварват имунната
. система на детето
5 ваксината е заплаха за духовното и психическото развитие на
. детето
Табл. 2 – Причини за отказ от ваксинация
№
Най-честите причини за отказ от ваксиниране на родителите,
са:
1 информация, получена от медиите, свързана с вредностите и
. неблагоприятните събития след имунизация
6
2
страх от развитие на постваксинационни усложнения
.
2
3 скептичност относно традиционната медицина и фармацевтичната
. индустрия
6
4
поради собствен негативен опит
.
5 неуверенност в произхода и качеството на предоставените
. задължителни ваксини от имунизационния календар
6 пълна липса на разбиране за това, че е необходимо едно дете да бъде
. ваксинирано

%
1
2
1
9
2

%
4
4
3
6
3
2

От тези данни може да се предположи, че електронните и печатни медии имат
значително влияние върху формирането на родителската нагласа относно имунизацията на техните
деца. Важно е да отбележим, че родителите, които са с негативно мнение относно ваксинациите,
повлияно от медиите, въпреки това са ваксинирали децата си и не са отчетени никакви странични
реакции в постимунизационния период.

411

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
«СТАРЕЕНЕ, ЗДРАВЕ, ГЕРИАТРИЧНИ ГРИЖИ»
За да се направи оценка на въздействието на някои от медицинските и социални
фактори (възраст на родители, степен на образование, професия и т.н.) върху формиране на
родителското мнение да имунизират децата си, е необходимо да се изчисли относителният риск
(Relative risk = RR) на отрицателното решение за ваксинация.
Възрастта на родителите практически не определя отношението им спрямо
необходимостта за провеждане на ваксинация при децата им. Въпреки това трябва да се отбележи,
че родители, които са над 40-год. възраст, са по-склонни да вярват, че провеждането на
имунизацията при децата е важно профилактично мероприятие в съответствие със срока и
условията на имунизационния календар (RR = 0,74).
Степента на образование на родителите съществено предопределя вземането на
решение относно провеждане на имунизациите (фиг.1). В тази връзка по-голямата част от
родителите със средно образование демонстрират категорична убеденост в необходимостта от
ваксинации. Относителният риск за отказ от имунизации при родители със средно образование е
0,35, докато относителният риск при родители с висше образование, RR е 1,31.

Фиг. 1 – Образование на родителите

Фиг. 2 – Професия на родителите

Професията на родителите съществено повлиява върху отношението им спрямо
активната имунизация (фиг.2). Установихме, че най-високият относителен риск за отказ от
имунизации е характерен за хората, посочили в анкетата, че нямат постоянна професия (RR = 4,72),
шофьори (RR = 1,73) и икономисти (RR = 1,36). Интересен е фактът, че учителите в начални и
средни училища, юристи, специалисти в сферата на услугите, инженерите и учителите в основните
и средни училища се отличават с висока подкрепа относно провеждане на имунизационните
мероприятия.
Семейството не само формира личността на детето, но също така осигурява нивото на
неговото здравословно състояние, включително устойчивостта към инфекциозни агенти. Непълното
семейство е едно от най-разпространените форми на семейно неблагополучие. Въпреки това, според
получените данни в непълното семейство честотата на ваксинираните деца е 1,25 пъти по висока
(92,3%), отколкото в пълните семейства (73,3%).
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Фиг. 3 - Доход на родителите

Фиг. 4 – Местожителство на родителите

Нивото на доходите в семейството се корелира с относителния риск на решение за отказ
от извършване на имунизация (фиг.3). Нивото на финансовото благополучие на семействата на
респондентите се определя от следните критерии: • семейството без затруднение може да закупи
обзавеждане, битова техника и др. – високо ниво на доходи; • семейството може да закупи с кредит
или след спестяване – средно ниво на доходи; • парите са недостатъчно, за да се купуват храна и
вещи от първа необходимост – ниско ниво на доходи
Мястото, където живеят родителите, повлиява до голяма степен мнението им относно
имунизациите (фиг.4). Висока подкрепа към задължителната ваксинация на децата проявяват
родителите в селските райони и малките градове с население от 10 хил. до 30 хил. жители (RR =
0,74), докато сред хората, живеещи в областните градове и столицата (RR = 1,98), се наблюдава повисок дял на негативно отношение към ваксинациите на децата.
Начинът на живот има значително влияние върху отношението към имунизациите.
Родителите, които имат вредни навици и не водят здравословен начин на живот, имат негативно
отношение към имунопрофилактиките и считат, че са нецелесъобразни (RR = 3,47).

Фиг. 5 – Хронични заболявания при децата

Фиг. 6 – Алергии при децата
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При децата с хронични заболявания имунопрофилактиката е важно превантивно
средство. Честотата на постимунизационните усложнения при здрави деца и тези с хронични
заболявания няма статистически достоверно значима разлика. Според резултатите от нашето
проучване (фиг.5) по-голямата част от родителите на деца с хронични заболявания имат висок
относителен риск от негативно отношение към имунопрофилактика, тъй като смятат, че
ваксинирането може да доведе до влошаване състоянието на детето. Най-висок относителен риск от
отказ за ваксинация се наблюдава при родители на деца, които са били диагностицирани с вродено
сърдечно заболяване (RR = 3,36), хронични заболявания на храносмилателната система (RR = 2,54),
хроничен тонзилит (RR = 2,32) и бронхиална астма (RR = 2,18). Наличието на алергични реакции у
детето статистически значително понижава положителната нагласа на родителите към
имунопрофилактичните мероприятия. Относителният риск варира в зависимост от вида на
причинно-следствените алергии (фиг.6).
Нивото на информираност на родителите относно имунопрофилактиката е важен
момент в нашето изследване. Въпреки проведените кампании относно информирането на
родителите в родилните домове и ДКЦ, разяснителните дейности от страна на медицинския
персонал по отношение на имунизационния календар са твърде малко. Изследването ни показа, че
45% от респондентите не знаят за неговото съществуване (фиг.7), а 40% нямат представа, че
ваксинацията е необходима за създаването и поддържането на адекватно ниво на защитни антитела.
Всички анкетирани родители бъркат понятието „реакция от ваксини“ и „усложнения след
ваксинация“ и имат погрешни схващания за това какви състояния могат да възникнат като
усложнение в следствие на имунопрофилактика. В тази връзка 70,5% от родителите преувеличават
степента на възникналите постваксинационни усложнения. Наблюдава се ниска информираност на
родителите за опасностите от контролираните от ваксини заболявания и ефективността на
ваксинирането. Сред респондентите само 58% знаят от кое заболяване предпазва БЦЖ ваксината
(срещу туберкулоза), 43% - от кои инфекциозни заболявания предпазва DTP ваксината (срещу
дифтерия-тетанус-коклюш), а 29% знаят за MMR ваксината (срещу морбили-паротит-рубеола).

Фиг. 7 – Познания на родителите относно
имунизационния календар

Фиг. 8 – Доверие на родителите към
информацията от медицински специалисти

Нивото на доверие към информацията, получена от медицинските специалисти
относно ваксинациите, се понижава през последните години. Това е потвърдено от резултатите на
нашето изследване (фиг.8): само 37% от родителите се ръководят от съветите на медицинските
специалисти при вземане на решение относно ваксинацията на децата им. Останалите 63% от
респондентите повече се доверяват на информацията, получена от роднини, познати, интернет и
електронните и печатни медии.
На въпроса: „От къде искате да получите допълнително информация относно темата за
ваксините?“, проучването показа, че 76% от анкетираните желаят да получават допълнителни
знания от медицински специалисти.
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Социалният статус на семейството има съществена роля при формиране на позитивно
отношение, убеждение и нагласа за безспорната роля на имунизациите и ваксините за здравето и
живота на неговите членове.
ИЗВОДИ:
1.
Според данните от нашето изследване основните причини родителите да откажат
имунизация на децата си са: страх от възможни усложнения; погрешно мнение, че активната
имунизация е безполезна; ваксините отслабват имунната система; негативна информация от
електронни и печатни медии; съвет от роднини и приятели, свързан с непотвърдени и недоказани
конкретни случаи на ваксинации, завършили с усложнения или леталитет; недостатъчни съвети от
здравните специалисти относно имунопрофилактиките.
2.
Основни рискови групи с негативно отношение към активната имунизация са хората
без постоянна професия, родители с високи доходи, ниско ниво на медицинска култура, шофьори и
икономисти. Наблюдава се по-висок дял на негативно отношение на хората, живеещи в градовете, в
сравнение с родителите, живеещи в селските райони.
3.
Изследването ни показа, че информираността на родителите относно имунизационния
календар е много ниска и те нямат представа, че ваксинацията е необходима за създаването и
поддържането на адекватно ниво на защитни антитела.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
При анализа на причините, които влияят върху формирането на отношението на
родителите към имунопрофилактиките, следва да се отбележи, че трябва да има разширени
разяснителни кампании от медицински специалисти сред групите с установен висок относителен
риск от отказ за провеждане на ваксинации на техните деца. Безспорно тези кампании ще повишат
значително информираността на родителите и следователно нивото на имунизациите в детската
възраст ще нарасне.
Изключително важно е между цялата медицинска общественост и всички електронни и
печатни медии да има сътрудничество и отлично взаимодействие. По този начин, безспорно ще се
популяризира активната имунизация като безалтернативен профилактичен метод срещу основните
инфекциозни заболявания.
Предлагаме медицинските сестри и акушерките активно да участват и да предоставят
знания, свързани с ваксините, които да подкрепят и да осигурят необходимата здравна култура и
нагласи на родителите за опазване здравето на техните деца..
Медицинските специалисти са важен източник на информация относно значимата роля
на имунизациите и ваксините в борбата с инфекциозните заболявания, поради което трябва активно
да комуникират с родителите, използвайки собствения си опит, да пропагандират, да бъдат
търпеливи и човечни.
Разширеното приложение на национални, регионални или местни планове за действие и
здравни политики, насочени към подобряване на имунизационния обхват на населението, е
изключително важен компонент при опазване на общественото здраве.
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ЖИВОТ С ДИАБЕТ
Илиана Петкoва, Петя Крумова, Румяна Шерлетова
Тракийски Университет,Медицински колеж, Стара Загора
Резюме: Да живеем „Активно и без грижи „ в началото на третото хилядолетие това е
основният принцип за всички обитатели на планетата. Така вече могат да живеят и хората,
засегнати от диабет, разбира се, ако се ползват от съвременните възможности за лечение на това
често заболяване.
Свободата и гъвкавостта в живота на болните , които по рано бяха немислими, днес са
реалност, но само когато диабетиците знаят точно какво трябва да правят и какво не. Болните със
диабет се нуждаят от непрекъснати медицински грижи и мотивирано участие на добре обучен
пациент за да се превантират острите усложнения и намали риска им. Общата ни цел е повишаване
качеството на живот на хората с диабет и обогатяването им с всички съвременни познания. Ако се
погрижим за здравето си навреме чрез здравословно хранене, ежедневна двигателна активност и
успеем да придобием умения за справяне със стреса, можем сами да намалим вероятността да се
разболеем от диабет.
Ключови думи: живот, диабет, препоръки.

THEME: LIFE WITH DIABETES
Iliana Petkova, Petya Krumova, Rumyana Sharletova
Thracian University, Medical College, - Stara Zagora
SUMMARY: To live “Active life without care” in the beginning of the third millennium this is
the main principle for all the inhabitants on the planet. This is the way the people who suffer from diabetes
can live as well of course if they use the contemporary opportunities for medical treatment of this often met
disease. The freedom and flexibility in the life of the patients suffering from this disease which were not
possible some time ago are real today but only if the diabetics know exactly what they should and should
not do. The diabetes is the most popular endocrine chronic disease. It needs constant medical cares and
motivated participation of well-trained patient to prevent the severe complications and to decrease their
risk.Our common purpose is to increase the quality of life of the diabetics and to enrich them with all the
contemporary knowledge. If we take care of our health on time with healthy food and daily physical
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activity and manage to acquire abilities to maintain with the stress we ourselves can decrease the possibility
to become ill from diabetes.
Key words: life, diabetes, recommendations

Живот с Диабет
Захарния диабет /Diabetes mellitus/ - е едно от най-честото ендокринно-обменно
заболяване и засяга всички възрастови периоди. Той е хетерогенен синдром, дължащ се на пълен
или частичен инсулинов дефицит, който води до нарушение в цялостната обмяна на организма: на
въглехидрати, белтъци и мазнини. Честотата на диабет в различните райони е различна. За
България годишната заболеваемост варира от 1-2% от населението . По често заболяването се
изявява в есенно-зимния сезон. Еднакво боледуват и двата пола с връх на заболеваемостта през
пубертетната възраст. Специалистите определят диабета, като "най-сериозния здравен проблем на
XXI век„.
Инсулинът е основният хормон, който регулира усвояването на глюкозата от кръвта в
повечето клетки и има основно значение за възникването на диабет. Той се освобождава в кръвта от
бета клетки, които се намират в Лангерхансовите острови на панкреаса. Отделянето му зависи от
повишаващите се нива на глюкоза в кръвта, обикновено след хранене /има основно значение за
превръщането на глюкозата в гликоген и вътрешното му съхранение в черния дроб и мускулните
клетки/.
Най-честитите рискови фактори за възникване на диабет са : наследствено
предразположение , наднорменото тегло (затлъстяване), недостатъчна двигателна активност
(намален двигателен режим), стресови фактори (подложени на свръхнатоварване и стрес), хора с
преддиабет или метаболитен синдром, с високо кръвно налягане и такива с висок холестерол и
триглицериди, инфекции и други.
Как протича диабета?
При диабет могат да се проявят следните симптоми :
- Повишено чувство за жажда / полидипсия/ ,повишено чувство за глад, чувство на умора
през цялото време, замъглено зрение, усещане за изтръпване на крайниците, загуба на тегло без
причина, често уриниране, гадене, суха кожа сърбяща, сърцебиене, слабост, намалена
концентрация, раздразнителност, изпотяване и др.. Много често се наблюдава рязко отслабване при
болните от диабет от тип 1 и затлъстяване при болните от диабет от тип 2.
Класификация:

Инсулинозависим захарен диабет /Diabetes mellitus-тип 1/ наричан още “
младежки диабет”.- Дължи се на абсолютен инсулинов дефицит. Определена роля имат вирусните
инфекции. Проявява се у деца и младите хора унаследява се генетично. Лечението е
инсулинотерапия.

Инсулинонезависим захарен диабет (Diabetes mellitus-тип 2) - не се дължи на
инсулинов дефицит, налице е инсулинова резистентност. При инсулиновата резистентност
панкреасът реагира на повишените стойности на кръвна захар, като образува и отделя повече
инсулин. Дори повишените количества инсулин не са достатъчни, за да се преодолее /инсулиновата
резистентност/. С напредването на процеса панкреаса и по-точно неговите В-клетки губят
възможността си да произвежда дори нормалното количество инсулин. Основно значение за
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възникването на заболяването има генетичната предразположеност и начина на живот. Обикновено
е свързан със затлъстяване

Захарен диабет тип MODY ,,Maturity onset diabetes of young,, Започва като
инсулинонезависим захарен диабет в детска възраст и преминава в инсулинозависим тип с
доминантно унаследяване вроден диабет, който се дължи на генетични дефекти на секрецията на
инсулин, кистозна фиброза, свързана с диабет, стероид диабет, предизвикана от високи дози
глюкокортикоиди и други. Нарушен глюкозен толеранс. Гестационен диабет - Диабет изявен
клинично или субклинично по време на бременността ( това води до усложнения на бременността ).
При бременни жени с диабет се налага по-често изследв Диабетна кома е спешно състояние,
обратима форма на кома при пациенти с диабет поради едно от най-острите усложнения на диабета:

Вторичен диабет - Изразява се с увреждане на панкреаса при муковисцидоза,
таласемичен синдром, остър и хроничен панкреатит, травма или хирургично отстраняване на
жлезата, прием на медикаменти, глюкокортикоиди ( вторичен диабет се развива например, когато
клетките, произвеждащи инсулин в панкреаса, са унищожени от заболявания).9
Хипо- и Хипер- гликемия- как да ги разпознаваме?
Възможни и характерни симптоми и признаци
При Хипогликемия - двойно или замъглено виждане; учестено или тежко сърцебиене;
раздразнителност, нервност, агресия, тревожност; главоболие; глад; пребледняване; треперене;
нарушения на съня; обилно потене; умора; изтръпване, студенина и скованост на кожата. При потежки случаи: изтощение, припадъци, кома. Те обикновено настъпват когато мозъкът е лишен от
глюкоза; замайване, опиянено състояние, залитане . Хипергликемия - сухота в лигавиците и устата,
увеличена жажда, често уриниране особенно през ноща, суха сърбяща кожа, зле заздравяващи
рани,отпадналост, подтиснатост, загуба на тегло, дъх на ацетон и други.
Хипогликемия- е състояние при което кръвната захар се понижава и е остро усложнение
на захарен диабет. Сериозна заплаха може да бъде за живота на пациента. Причините за появата на
хипогликемии са много. Най-честото усложнение на Диабетна кома е спешно състояние, обратима
форма на кома при пациенти с диабет поради едно от най-острите усложнения на диабета:


Тежка диабетна хипогликемия


Диабетна кетоацидоза напреднала достатъчно, за да доведе до загуба на съзнание от
комбинация на тежка хипергликемия, дехидратация и шок, и изтощение

Хиперосмоларна некетотична кома, при която екстремната хипергликемия и
дехидратация сами по себе си са достатъчни, за да доведат до загуба на съзнание
Хипогликемична криза :
Диабетик на 70 години в добро общо състояние веднъж дневно си инжектира инсулин. По
невнимание при смяна на спринцовките си поставя двойно количество. Наскоро след
манипулацията му става зле - дъщеря му у дома наблюдава симптоми на изпотяване, треперене,
произволни движения с ръцете и краката, загуба на членоразделната реч. Веднага го откарва в
близкатата болница. Експресно определената глюкоза е 2 mmol (норма 3 - 6 mmol). Инжектират му
венозно две ампули глюкоза. Възвръща способността си да говори и се оправя. Всичко завършва
благополучно. Но при забавяне би могъл да умре. Поемане на нещо сладко през устата е полезно за
предотвратяване на хипогликемична криза. Разгледаният случай показва колко сериозни и тежки са
последствията от недостига на инсулин.

418

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
«СТАРЕЕНЕ, ЗДРАВЕ, ГЕРИАТРИЧНИ ГРИЖИ»
Хипергликемия- Хипергликемия е медицинският термин за повишени нива на кръвната
захар. Тя се появява, когато кръвната ви захар се покачи над допустимите стойности.
Хипергликемията самата може да увреди инсулиновата секреция, защото високите глюкозни нива
причиняват нарушение на бетаклетъчната функция (глюкозна токсичност).
Диабетната кетоацидоза е форма на метаболитна ацидоза, която настъпва при болни със
захарен диабет и абсолютен инсулинов дефицит – тя протича в няколко фази - гадене, повръщане,
болки в корема, дъх на изгнили ябълки. Ако не се окаже навременна медицинска помощ, пациентът
с кетоацидоза може бързо да изпадне в диабетна кома и дори смърт / При навлизането в кома
мускулатурата е отпусната, сухожилните рефлекси са много отслабени или липсват. Очните ябълки
са хлътнали в орбитите, зениците са разширени. Температурата спада до 36 градуса. Настъпва
колапс изразяващ се в това, че пулсът е учестен и малък, крайниците са студени, артериалното
налягане е ниско./ Най честият клиничен белег при диабет 1 е и Хипергликемията (това е
високото съдържание на кръвна захар в кръвта). Други сериозни усложнения на диабетната
кетоацидоза включват аспирационна пневмония и респираторен дистрес синдром при възрастни.
Установяването на глюкозурия е доказателство също за диабет. Размерът на глюкозурията е в
зависимост от тежестта на заболяването и от съдържанието на въглехидрати в храната на болния.
(урината, съдържаща захар е светла, но има високо относително тегло.) Лечението се осъществява
в болнично заведение и се състои във възстановяване на водно-електролитния баланс и прилагане
на инсулин по схема.
Болните от диабет следва да се водят на отчет при лекар-ендокринолог.
За диагностиката на захарния диабет се правят следните изследвания:
Кръвнозахарен профил (КЗП) - измерване на кръвната захар в няколко часове на деня
(изследва се кръвна захар преди и след хранене).
Случайно измерване на кръвна захар - измерване на кръвна захар, независимо от
храненето. Може да бъде взета по всяко време на деня. Нивото на кръвна захар при здрави хора е
сравнително постоянно през целия ден../л 11.1 м
Орален глюкозотолерантен тест - Тестът се извършва сутрин след нощен глад. Взема се
кръвната захар на гладно, след което се изпива стандартен глюкозен разтвор (75 г глюкоза,
разтворена в чаша вода) за 5 минути. Кръвната захар се изследва отново след 120 мин., а след
половин до 2 часа се определя концентрацията на глюкоза в кръвта.
Изследване на урината за глюкоза и кетонови тела/ ацетон/
• определяне на глюкозирания хемоглобин - неговото количество е значително по-високо
при болните от захарен диабет.
В зависимост от продължителността на заболяването, правилността на лечението,
коригиран ли е или не начинът на живот, настъпват т.нар. късни усложнения на диабета.
Усложненията са следните:
Диабетна ретинопатия (очни нарушения), Нефропатия и заболявания на пикочнополовият
апарат, Периферни съдови заболявания, периферна нефропатия, Заболявания на стъпалото (рани
гнойни некротирали процеси), Инфекций (различни инфекциозни нарушения), Дентални проблеми
и прочие.
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Диабетна ретинопатия - Най-честото очно заболяване, предизвикано от диабета е
диабетната ретинопатия. Това заболяване се характеризира със спукване на периферните съдове на
окото и изтичането им в пространството на ретината. Често се наблюдава усложнени състояния
като подуване на ретината в областта на макулата и значително влошаване на зрението и дори
слепота. Хората със захарен диабет имат по-голяма вероятност да страдат от глаукома, в сравнение
с тези без диабет. Рискът се увеличава с възрастта и с продължителността на болеста.

Нефропатия - Ефектът на диабета върху нервната система е много сериозен проблем.
Високите нива на глюкоза водят до невропатия – увреждане на нервите, което предизвиква
усещане на скованост, изтръпване на крайниците, забавено изпразване на стомаха или забавено
кръвообращение. Изтръпването в крайниците може да е съпроводено от болки. Продължителните
периоди на високи нива на глюкоза в кръвта могат да увредят сериозно структурата на бъбрека,
филтриращите му клетки, което води до последваща недостатъчност.

Заболявания на стъпалото – Болките в краката при диабет могат да причинят
особено опасни усложнения при пациентите. Така нареченото ,,диабетно стъпало,, е свързано с
увреждания, често водещи до усложнения в състоянието. Тези усложнения се появяват в резултат
от вече налична невропатия. Бива намалена чувствителността на краката и кръвооросяването.
Диабетното стъпало засяга около 25 процента от възрастните диабетици.

Ангиопатия - Поражение на кръвоносните съдове, причинено от нарушение на
нервната регулация. Ангиопатията се проявява с дистония и временна пареза на
съдовете.Диабетната ангиопатия ,която се проявява при липса на навременно лечение на диабет, е
разделена на два подвида:
микроангиопатия - изтъняване на стените на капилярите, провокиращи кървене в
тъканите и нарушена циркулацията на кръвта в очната ябълка
макроангиопатия - защити от по-големите съдове на окото, включително и сгъстяване
на основната мембрана и запушването.
хипотония ангиопатия на ретината - пулсираща вени и значително разширяване на
артериите, когато кръвоносните съдове стават много заплетен външен вид.
Общи препоръки към всички диабетици: Винаги да носят захар със себе си, да спазват
часовете на хранене, да имат в предвид , че при физическа активност трябва да приемат
допълнително въглехидрати (бисквити, сандвич), да носят в себе си писалка за инжектиране на
инсулин (Хипогликемия), да спазват диета, проверка на кр.захар, никога да не спират инсулина
(Хипергликемия).
Препоръки на начина на живот :

Контрол на кръвната захар преди и след нахранване

Спазване на двигатилен режим (спортна активност).

Да полагат грижи за потдържане на кожата, лигавиците, зъби, нокти, стъпала с цел
предпазване от инфекций и замърсяване.

Диетолечение (спазване на Диета№ 9), която е за цял живот

Забраняват се алкохол и тютюнопушене.

Да се следи за приема на течности и отделената урина

Да си водят дневник на пациента каква храна е приел, какви лекарства използва,
колко е кръвната захар, оплаквания какви има и какви други медикаменти приема освен за диабет.
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Да се следи редовният прием на лекарства за контрола на кръвната захар.

Обучение да изследват кръвната си захар с глюкомер.

Обучение на болния и близките му за работата с писалка и какви правила да спазва
по време на манипулиране.

Умения в разпознаването на симптомите при хипогликемичен шок и диабетна кома и
как да се справят с тях.. При хипогликемичен шок се приемат въглехидрати през устата,а след това
се следи за повторна гликемия за повръщане, наблюдение за психични прояви, пулс, кръвно
налягане и пациента да не изпадне в безсъзнание м. сп. съдейства също за спешна хоспитализация.
Човек болен от диабет може да има пълноценен и качествен живот при адекватно лечение и
коренна промяна на начина на живот
Основни моменти при лечение
Диабета е заболяване с което , човек трябва да се научи да живее. Всеки диабетно
болен се нуждае от три основни условия за провеждане на ефикасно лечение:

здравословен, редовен и добре планиран начин на живот
/физическа
активност и самоконтрол/ - промяна и подобряване качеството и начина на живот, режим,
почивка.

подходяща диета - целта на диетата е нормализиране на въглехидратния обмен
и предотвратяване на нарушения на обмяната на мазнините. Диабетиците трябва да приемат храни,
които съдържат много фибри, антиоксиданти, минерали и витамини.

медикаментозна терапия / перорални антидиабетични медикаменти , лечение с
инсулин /.
С днешните модерни методи на лечение вие можете да живеете и работите като
всички останали хора около вас. Вие трябва да решите какви цели искате да постигнете в
живота с диабета. Въпреки това е необходимо, да обогатите и систематизирате знанията и
практическите си умения за живота с диабет в структурен курс, специализирана литература
списания, от Интернет или в някои от диабетните центрове. Информираността и мотивацията
да намерите правилния и сигурен подход ви дават повече самочувствие и радост в живота.
Литература:
1.

Наръчник на Диабетика: Еберхард Щандл,Хелмут Менерт,

2.

http://download.pomagalo.com/153278/zaharen+diabet

3.

http://www.musofia.bg/book/export/html/120,

4.

www.diabetes.org.http://www.marvena.com,http://medpedia.framar.bg,

5.

m.sdabg.org/diabet,

6.
http://www.zdravni.com/organi-i-sistemi/57-zhlezi/3518-parva-pomost-prihiperglikemiya.html,
7.

http://www.puls.bg/illnes/issue_313/print.html,

8.

лекции по здравни грижи.

421

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
«СТАРЕЕНЕ, ЗДРАВЕ, ГЕРИАТРИЧНИ ГРИЖИ»

МЕНОПАУЗАТА ОЧАКВАНА, НО НЕПОЗНАТА
Секция “Здравни грижи“
Деница Георгиева - студентка III курс, специалност“Акушерка“, филиал Хасково ,
Тракийски университет Ст. Загора
Славея Атанасова - студентка III курс, специалност“Акушерка“, филиал Хасково ,
Тракийски университет Ст. Загора
Дарина Иванова – преподавател, специалност“Акушерка“ филиал Хасково Тракийски
университет Ст. Загора


Резюме
Менопаузата е физиологичен процес на стареене на женския организъм.
Тя не е болест, макар че се съпровожда с редица негативни признаци, влияещи на пълноценното
функциониране на женския организъм. Промените, които настъпват по време на менопаузата,
оказват влияние не само върху тялото и организма на жената , но повлияват и нейния личен и
социален живот и контакти, работоспособността и усещанията й за женственост и самочувствие.
Колкото повече жената знае за менопаузата, толкова по-лесно преминава през този етап от живота
си.
Ключови думи: Менопауза, физиологичен процес, период, промени.
Resume
Menopause is a physiological process of ageing of the female organism.
It is not an illness, despite the fact that it is accompanied by a number of negative symptoms, which affect
the sufficient functioning of the female organism. The changes that occur during the menopause exert
pressure not only over the body and organism of the woman, but they also influence her personal and social
life and contacts, her working capacity and the feelings, connected to femininity and self-esteem. The more
the woman knows about the menopause, the easier will be for her to go through this phase of her life
Key words: Menopause, physiological process, period, changes.
Термините „менопауза“ и „критическа възраст“ се употребяват в медицинската литература за първи
път през 1821 година.Едва ли има друга област в гинекологията с такова разнообразие в
становищата, когато става дума за различни определения и понятия. В течение на много години
термините „климактериум“ и „менопауза“ са характеризирали различни периоди от живота на
жената. И днес понятието „климактериум“ и неговите фази са обект на различно тълкуване.
Климактериумът ( от гръцката дума klimakter- стъпало на стълба) е естествен преходен период от
живота на жената, през който постепенно се преустановява функционалната активност на
яйчниците, преход от репродуктивната към старческата възраст (сениум).
Tой обхваща границите между 40 и 60- годишна възраст.
Съгласно международната федерация на акушерите и гинеколозите ( FIGO, 1976 ) в климактериума
като период се включват следните фази:

Пременопауза – обхваща периода преди менопаузата, през който се понижава
яйчниковата активност. Изявява се с нередовни менструации, дисфункционални маточни
кръвотечения, намален фертилитет и субективни оплаквания. Продължава от 4 до 10 години.

Менопауза – това наименование произлиза от гръцките думи menos – месец и payo –
спирам и обхваща периода от последното маточно кръвотечение, след което в продължение на една
година не настъпва менструация. По данни наМ.Малинова в България средната възраст за
менопауза е 48 години . Според автори в световен мащаб тя настъпва между 50.8-51.5 години .
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Постменопауза – това е фазата, свързваща последната менструация с последния
жизнен етап – сениум.
Съгласно класификацията на СЗО съществуват следните видове менопауза:

Физиологична

Изкуствено предизвикана

Преждевременна
По данни на Българската асоциация по менопауза и андропауза ( БАМА ) над един милион
български жени се намират в периода на климактериум.
Целта на настоящото изследване е да се направи анализ на физиологичните промени и
качеството на живот на жената по време на менопаузата.
Бяха анкетирани 50 жени в менопауза, подбрани на случаен принцип.
Материали и методи
Документален метод
Социологически метод - анонимна анкета с осем въпроса със стандартизирани отговори.
Проучването е проведено през месеците април и май 2017г. сред жени в менопауза.
 Статистически методи – при анализа на данните от проучването са използвани методи на
статистическо оценяване, вариационен и графичен анализ.
Резултати и обсъждане
4%
42%
под 45 г.
54%

от 45 г. до 55 г.
над 55 г.

фиг.1
Въпрос №1: На каква възраст настъпи менопаузата при вас ?
54% от анкетираните жени са навлезли в менопауза между 45 и 55 г. 42% посочват късна
менопауза-над 55 г.Само 4% от жените са навлезли преждевременно в менопауза.Обичайната
възраст за настъпване на този физиологичен период от живота на жената в България е 48-52 години.
При съвремената жена около 44% от жизненияцикъл се пада на репродуктивния период, а 33% се
покриват от годините на менопауза и след това.
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10%

да
не
90%

фиг.2
Въпрос №2: Познавахте ли симптомите на менопаузата преди тя да настъпи?
Повечето от жените-90% посочват, че са познавали симптомите на менопаузата преди тя да
настъпи. Този процент говори за тяхната висока информираност. Информираните жени изпитват в
по- малка степен стрес, свързан с климактериума.
Въпрос№3: Посочете кои от изброените симптоми на менопаузата са характерни за Вас?
а) горещи вълни, нощни изпотявания, главоболие, световъртеж, учестена сърдечна дейност;
б) раздразнителност, емоционална нестабилност, нарушени памет, концентрация и
работоспособност, депресия;
в) незадръжка на урина, вагинален дискомфорт, намалено или повишено либидо;
г) суха кожа, бръчки, наддаване на тегло;
д) чупливи кости, повишено кръвно налягане.
Симптомите на менопауза са много и разнообразни, но се открояват няколко основни. Те са
посочени в анкетата във въпрос №3. През този период възникват още сърдечно-съдови и
ендокринни заболявания, а също и психоемоционални проблеми. 44% от жените посочват, че
изпитват нервнопсихически смущения.Нощни изпотявания и горещи вълни се наблюдават при 34%

12%

да
не
88%

фиг.3
Въпрос№4: Посетихте ли гинеколог поради оплаквания свързани с климактеричния синдром?
Поради оплакванията, свързани с климактеричния синдром 88% от участниците в анкетата
са посетили гинеколог и са потърсили специализирана помощ.Лекарят определя специфичното
здравословно състояние на всяка една пациентка в климактериупа и предлага съответното
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поведение.

16%

36%

лекарствени средста

48%

хранителни добавки
и билкови продукти
хормонозаместваща
терапия

фиг.4

Въпрос№5: Какво сте склонни да приемате за да облекчите симптомите на менопаузата?
Данните от отговора на въпрос №5 сочат, че 48% от жените са склонни да приемат
хранителни добавки и билкови продукти по време на менопаузата за облекчаване на симптомите.
Особенно място сред тях заема приема на фитоестрогени. 36% биха употребявали
хормонозаместваща терапия. Назначаването на такава терапия е сериозен избор както за
пациентката, така и за лекуващия лекар. Изисква се точна преценка за конкретния случай.

34%
50%

да
не

16%

отчасти

фиг.5
Въпрос№6 :Спазване на определен хранителен режим може ли да повлияе положително
симптомите на менопауза?
По време на менопаузата здравето на жената зависи до голяма степен от това как тя се
храни. В този период правилното хранене е свързано не само с добрия външен вид, но и със
запазване на здравето и профилактика срещу различни „възрастови“ заболявания. 50% от жените
сочат, че спазването на хранителен режим повлиява положително симптомите на менопауза. 34% не
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оттдават особенно значение на хигиенно-диетичния режим, а 16% го отричат. Лекото увеличение на
теглото през този период е полезна адаптационна проява на женския организъм, чрез която се
създава възможност за допълнително производство на естрогени извън яйчниците.

40%
52%

да
8%

не
отчасти
фиг.6

Въпрос№7: Активният начин на живот и редовната физическа натовареност помагат ли за
справяне със симптомите на менопаузата?
Половината от жените са убедени, че редовната физическа активност спомага за
преодоляване на симптомите на менопауза. Физическото натоварване редуцира зависимата от
възрастта костна загуба и съхранява мускулната сила. 40% са частично убедени, че активният начин
на живот и редовното физическо натоварване помагат за справяне със симптомите.
Оптималната и дозирана физическа активност е от съществено значение за постигане на
положително въздействие (5). Двигателния режим трябва да съответства на физическите
възможности на всяка жена. Той е важна част от комплексната профилактика на остеопорозата в
климактериума.

6%

да ( посочете защо )
94%

не ( посочете защо )

фиг.7
Въпрос№8: Посрещнахте ли с облекчение менопаузата?
Почти всички анкетирани (94%) са посочили,че са посрещнали с облекчение
менопаузата.Жените приемат и свикват с промените безпроблемно, доволни са от тази своеобразна
„нова свобода“. Въпреки това, не всички жени понасят тази промяна леко. Някои се справят
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чудесно и сами, други се нуждаят от лекарска помощ. Всички жени съзнават, че менопаузата е
естествен биологичен процес, а не заболяване.
Изводи:
1.Процесът „менопауза“ е свързан с множество промени-хормонални, физически и психосоциални.
2.Анкетираните познават добре симптомите на менопауза, посещават гинеколог, търсейки
консултативна помощ.
3. Предприемат комплексни профилактични и лечебни мерки.
Заключение:
Менопаузата се проявява чрез разнообразни симптоми, вариращи от леки до тежки. Тя не е период
само на болестни прояви, дискомфорт и неблагополучие. При добра адаптация климактериумът
може да се превърне в творчески етап от живота на жената.
Литература:
1. Макгрегър А. Менопауза и хормонозаместителна терапия. Софтпрес, София,2007
2. Малинова М. Менопауза и хормонозаместителна терапия. Вити, Пловдив, 1999
3. Порожанова В. и кол. Менопауза. Неда, София, 2000
4. Рачев Е. , Д.Василев. Климактериум у жената. Медицина и физкултура, София, 1990
5. Паскалева Т., Двигателната активност като фактор за профилактика на стареенето, Варненски
медицински форум, т. 4, 2015, приложение 3, 560-563

ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО
ПЕТЪР КИРЯКОВ, БОРИСЛАВА ЧАКЪРОВА
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ - ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА
Промоция на здравето е нова област на стратегията за практически действия по
отношение на здравето на човека и обществото. Свързва елементи от много сфери и научни
дисциплини- главно социология, социална психология, медицина, педагогика, икономика и
политически науки. Постигането на консенсус за една общоприета дефиниция на промоция на
здравето, днес изглежда трудно от гледна точка на сложността и многоаспектността на нейните
концепции и стратегии, както и на многодисциплинарния подход.
„Промоция на здравето“ произлиза от две основни понятия- „промоция“ и „здраве“.
„Промоция“ се дефинира като „действие за подпомагане, съдействие, поощряване,
подкрепа на растежа или развитието на нещо“. „Здраве“, съгласно приетата в Устава на СЗО
дефиниция, е „състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не само
липса на болест или недъг“.
Здравето е състояние на равновесие (хомеостаза) между организма и неговата среда, за
разлика от болестта, при която равновесието е нарушено. Главно значение има възможността за
пълноценен социален живот.
Развитие на концепцията за промоция на здравето
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„Промоция на здравето“ като понятие е въведено за първи път от американския професор
по обществено здравеопазване Winslow през 1923г. като: „организирано усилие на обществото за
обучение на индивида по проблемите на личното здраве и развитието на обществената система,
осигуряваща на всеки стандарт на живот, адекватен за поддържане и подобряване на здравето“.
През 1974г. канадският министър на здравеопазването Lalond в своя доклад „Нова перспектива за
здравето на канадците“ (първи официален документ, в който се третира проблемът) предлага
промоцията на здравето като ключова стратегия за подобряване на здравето. Според него,
здравето е функция на начина на живот и жизнената среда и е повлияно от човешката биология и
осигуряването на здравни грижи. Той въвежда идеята, че има четири основни групи фактори,
допринасящи за причините за заболявания и умирания на хората: нездравословен стил и начин на
живот, екологични вредности, биологични фактори и пропуски в дейността на здравеопазната
система.
През 70-те години на ХХв. на международно ниво стартира нова стратегия на Световната
здравна организация за укрепване и повишаване на здравето на хората. Резолюция на Световна
асамблея на СЗО от 1977г. постановява: „Постигането на здраве за всички трябва да стане
основна социална цел на всички правителства“. Това е раждането на глобалната стратегия
„Здраве за всички до 2000 година“ (сега „Здраве за всички в 21 век“). Мерките за промоция на
здравето са от съществено значение за реализиране на нейните цели.
Концепцията за промоция на здравето се утвърждава в началото на 80-те години на ХХв.
като философска основа на движението за ново обществено здравеопазване. То приема здравето
като основен ресурс на индивида, общността и обществото и подчертава влиянието на
социалните и икономическите аспекти на здравето върху благополучието на индивида и
просперитета на обществото. И така, от 1981г. СЗО разработва стратегия за промоция на
здравето, включваща теоретичната концепция и превръщането ѝ в действена и резултатна
обществена практика.
Научната основа на теорията за промоция на здравето е холистичното разбиране за
здравето- то се възприема в неговата цялостност по отношение на измеренията му и на влиянието
на заобикалящата човека среда. Здравето на човешката общност, в която живее и работи
отделният индивид е ключ за неговото собствено здраве. Ето защо усилията при практическата
реализация на здравно-промотивните дейности са насочени както към отделния индивид, така и
към човешките общности.
Първата международна конференция по промоция на здравето се състои в гр.ОтаваКанада, през 1986г. Неин най-съществен принос е приемането на Отавската харта за промоция на
здравето. Тя е базисен докумен със следните приноси: дефинира понятието промоция на здраве;
посочва основните предпоставки за здраве; очертава три основни подхода за промоция на
здравето; поставя пет приоритетни области за дейност по ПЗ. Дефиницията на понятието от
Отава се изразява в следното: „Промоцията на здраве е процес, при който хората получават
възможност да увеличат контрола върху своето здраве и да го подобрят.“
Към тази дефиниция участниците в Конференцията в Джакарта десетилетие по-късно
добавят, че получаването на възможност за повишаване на контрола се отнася до детерминантите
на здравето.
Отавската харта определя промоцията на здравето като стратегия, която свързва здравето
с жизнената среда и поведението. Последното се разглежда като съответствие на действията,
модели на справяне, модели на консумация, профилактични умения и действия, самопомощ и
грижа. Жизнената среда- социална среда, физическа среда, икономика, политика влияе
съществено върху здравето. Освен това промоцията на здравето съчетава личния избор с
общественато отговорност. Непосредствената цел е формирането на здравословен начин на
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живот, а крайната цел е подобряване здравето на населението и постигане от всеки индивид на
максималните му здравни потенциали.
Основните механизми за осъществяване на промоцията на здравето
Създаване на равни възможности- осигуряване на еднакви възможности на
всички хора за здраве чрез осигуряване на поддържаща жизнена среда, достъп до информация,
контрол над детерминантите.
Подкрепа- комбинация между индивидуални и социални действия с цел
ангажираност, социално приемане и системно подпомагане.
Посредничество- координиране на действия на всички заинтересовани за
здравето и балансиране на различните интереси в обществото.
Включване- уважение към всички идеи, ценности и стандарти от
организационната и културна структура на обществото с цел постигане по-високо ниво на
здраве.

Уважение- уважение на човешкото достойнство, равенство, солидарност при отчитане
на разликите в потребностите, ценностите и културата на отделния индивид или група.
Фокусиране- определяне на приоритета здраве.
Здравна култура, здравно образование и възпитание
Субективната здравна култура е съвкупност от здравни знания, здравни убеждения и
здравно поведение, които са насочени към опазване на индивидуалното, груповото и
общественото здраве.
Здравното образование и възпитание е целенасочен процес на формиране на субективна
здравна култура. Те могат да се дефинират като сумарните влияния и въздействия, които
определят знанията, убежденията и поведението, свързани с повишаването, поддържането и
възстановяването на здравето на индивидите и човешките общности и обединяват формалното и
неформалното образование в семейството, училището и обществото като цяло.

429

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
«СТАРЕЕНЕ, ЗДРАВЕ, ГЕРИАТРИЧНИ ГРИЖИ»
Здравното образование и възпитание са комуникативни дейности, насочени към
подобряване на позитивното здраве и превенция на негативното здраве при индивидите и
групите, чрез повлияване на убежденията, отношението и поведението на заемащите ключови
позиции и на обществото като цяло.
Здравни убеждения и отношение към здравето
Убеждения- „...нещо, в което се вярва; убеденост за истинността на дадено твърдение
или реалното съществуване на даден феномен, особено когато се основава на проучване на
доказателства...“.
Силата на убежденията може да бъде повлияна от такива фактори като: доверието и
уважението към този, който отправя „съобщението“.
За разбирането на човешкото поведение от централно значение са отношенията
(становищата). Те се повлияват от убежденията и ценностите на личността и могат да
рефлектират върху чувствата и поведението. Те са относително стабилни, но не и фиксирани,
променят се и могат да бъдат променяни. Придобиват се чрез индивидуалния опит от
семейството и приятелите, училището и колегите, мас-медиите. Те дават възможност на човек да
пресее и преподреди своя опит, чрез изразяване на определени отношения може да се привлича
вниманието на околните и др. Отношенията могат да бъдат изследвани чрез анкетиране или
наблюдение. Могат да се променят чрез даване на знания, на ценностна база или чрез
модифициране на поведението посредством въздействие върху мотивацията.
Здравна мотивация и здравно поведение
Мотивацията на човешкото поведениe (moveo- движа на лат.) се определя като
вътрешните подбуди за действие. А мотивите представляват съвкупност от психологически
процеси, които активизират човешкото поведение, насочват го към определена цел и го
поддържат стабилно във времето. Те са тясно обвързани с ценностната система на индивида и
йерархията на неговите потребности. Те обосновават избора на определено поведение. Според
модела на Маслоу мотивацията се основава на човешките потребности, които той обособява на
пет нива- базови, сигурност, принадлежност, его-статус и самореализация.
Здравното образование и възпитание като комуникация
Съдържанието на комуникацията е необходимо да се регулира по следната схема- какво
се иска да се каже, какво се казва, какво се чува, какво се разбира, какво се запомня, какво се
възпроизвежда. В процеса на комуникация се преминава през определяне на реалната цел на
съобщението; преценяване на представата за приеманото съобщение; използване на подходящ
канал за изразяване; получаване на обратна връзка за проверка на взаимното разбиране;
постоянно упражняване на комуникативните навици; използване на възможностите за
практикуване; насърчаване и възнаграждаване за добрата комуникация. Върху комуникацията
оказват влияние фактори като пол, възраст, образование, социален произход, интелигентност, тип
личност, здраве, интереси, националност, професия, религия и др.
За да бъде комуникацията успешна от особено значение са качествата на комуникторада е симпатичен, да има добър външен вид, да прилича на „клиента“ (аудиторията), да се
асоциира с посланието, което предава. За да се възприеме добре посланието трябва да е полезно
и уместно, позитивно заредено, да се предаде по прост и разбираем начин, да представлява
новост, да се съобрази представянето с аудиторията. Начинът за предаване на информацията
също не е маловажен. Дали е писмен, аудиозапис, аудио-визуален метод, чрез комбиниран метод,
комбиниран метод с директен контакт между комуникатора и аудиторията.
Здравно образование и възпитание: модели и методи
Теоретичен модел за промоция на здравето
Включва следните елементи:
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1.Здравно възпитание- целенасочен метод за създаване на положително лично поведение
и подпомагане на индивида, групата и обществото като цяло, чрез придобиване необходимата
информация за развитие на позитивни здравни характеристики, здравна мотивация и
утвърждаване на положителни здравни навици и жизнени умения.
2.Здравна защита- съвкупност от мерки, целящи повишаване на позитивното здраве и
създаване на благоприятна за здравето жизнена среда.
3.Здравна профилактика- всички мерки, предприемани от здравните специалисти и
обществото по предотвратяване разпространението на рисковите фактори и заболяванията и
техните усложнения сред населението.
В своя учебник „Промоция на здравето“ Св. Димитрова прави следното разделение:
Модели на здравно възпитание.

Традиционен (инструктивно-директивен, авторитарен);

съпричастен (споделен);

промотивен (еволютивен).

Фиг. 1. Модели (методи) на целенасочена здравна интервенция

Методи - класически: словесен; печатен; нагледен; комбиниран. Модерни: социално
заучаване; социална имунизация; дифузия на нововъденията; игрови методи за повишаване на
жизнените и здравно-значимите умения; методи от поведенческата медицина- контрол на
дистреса, кризисни интервенции и др.
Рискови фактори и здравословен начин на живот в контекста на здравното
образование
Според природата на рисковите фактори те биват: биологични, генетични, психологични,
поведенчески, социални, екологични, метеорологични и др.
Рисковите фактори могат да се представят в четири основни групи:
1.
Стил на живот- включва социални и поведенчески фактори, които са потенциално
управляеми и предотвратими по принцип, без да е нужно да се очакват радикални научни
открития (тютюнопушене, злоубоптреба с алкохол, наркотици и лекарствени вещества, адинамия
и хиподинамия, нерационално хранене, психо-социален стрес, нестабилност на семейството,
самотност, ниско образование и култура и др.). На тях се дължат 49-53% от най-честите
увреждания на здравето и 70-80% от умиранията в развитите страни.
2.
Генетични и биологични фактори- най-вече предразположение към наследствени и
дегенеративни заболявания. Те обуславят 18-22% от уврежданията на здравето. Имат отношение
към атеросклерозата, исхемичната болест на сърцето, рака, диабета и др.

431

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
«СТАРЕЕНЕ, ЗДРАВЕ, ГЕРИАТРИЧНИ ГРИЖИ»
3.
Рискови фактори от околната среда- неблагоприятни въздействия от общата и
трудова среда (замърсяване на въздуха, водата, почвата, работната среда) и социалноикономически фактори (доходи, заетост, безработица, разходи, потребление). Те обуславят 1720% от уврежданията на здравето.
4.
Рискови фактори, свързани с дейността на здравната служба- те са отговорни за 810% от уврежданията на здравето.
Здравословен начин на живот
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 поддържането 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 постоянно мониториране.
Всяка популационна интервенционна програма завършва с оценка на крайните резултати.
Заслужава да се отбележи фактът, че включването на нашата държава в ЕС и изобщо
засиленото международно сътрудничество от по-ново време доведоха 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, всяко общество се нуждае
от способни да се грижат, интересуват и подобряват своето здраве членове.
Използвана литература:
Димитрова, Св., Промоция на здравето, Ст. Загора, 2013
Ивков, Б., Промоция на здравето- основни понятия и дефиниции, в:
http://bojidarivkov.wordpress.com/2012/11/01/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1
%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8/
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АНАЛИЗ НА ЗДРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ ПРИ ОКАЗВАНЕ НА
СПЕШНА ПОМОЩ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА В ГРАД ХАСКОВО
Анелия Недялкова, Таня Паскалева
Тракийски университет, Филиал Хасково, Катедра „Здравни грижи“
Резюме
С напредването на възрастта нивото на заболеваемост бележи възходяща градация.
Следствие на това нараства нивото на потребление, както на първична медицинска, така и на
стационарна помощ – обща и специализирана - сред групата на възрастните хора. Затова, днес
повече от всякога, здравеопазването е изправено пред предизвикателството свързано с осигуряване
на гериатрични грижи за възрастната популация, която се разраства с безпрецедентна скорост.
Цел на настоящото проучване е анализ на здравното състояние при оказване на спешна
медицинска помощ за възрастни хора в гр. Хасково.
Материали и методи: Използван е документален метод – анализ на документи и набиране
на първична информация от годишни отчети за 2015 и 2016 година на спешно отделение към
МБАЛ-Хасково АД. Извършен е анализ на преминалите пациенти във възрастов диапазон на и над
60 години.
Изводи: Нараства делът на нуждаещите се възрастни и стари хора от спешна помощ в гр.
Хасково. Водещи са заболяванията на органите на кръвообращението – хипертонична болест,
мозъчен инфаркт, сърдечни аритмии, исхемична болест на сърцето и сърдечна недостатъчност. От
всички възрастни пациенти, преминали през спешно отделение за 2016г., по-голям е броят на
хоспитализираните случаи.
Ключови думи: възрастни хора, спешна медицинска помощ, здравно състояние

ANALYSIS OF THE STATE OF HEALTH IN EMERGENCY RELIEF FOR
THE ELDERLY IN HASKOVO
Aneliya Nedyalkova, Tanya Paskaleva
Trakia University, Branch Haskovo, Department “Healthcares”
Summary
As the age progresses, the sick rate is rising. As a consequence, the level of consumption of both
primary and inpatient care - general and specialized among the elderly - is increasing. Therefore today,
healthcare is more than ever before facing the challenge of providing geriatric care for the aging population
that is growing at an unprecedented rate.
The aim of the present study is an analysis of the healthstate in providing emergency medical
care for the elderly in Haskovo.
Materials and Methods: There was used a documentary method - document analysis and primary
information collection from the annual reports for 2015 and 2016 of emergency department at "Haskovo"
Hospital. It was performed an analysis of the patients undergoing an age range over 60 years .
Conclusions: The part of the needy emergency help for elderly people in Haskovo has increased.
Leading are the diseases of the circulatory organs include hypertension, cerebral infarction, cardiac
arrhythmias, ischemic heart disease and heart failure. Of all adult patients, they went through an emergency
room for 2016. There is a larger number of hospitalized cases.
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Световната демографска панорама през последните години отчетливо демонстрира
задълбочаващи се процеси на демографско застаряване, които са валидни и за нашата страна.
Нарастващият брой и дял на старите хора поставя и ще поставя сериозни
предизвикателства пред социално-осигурителната система, системата за социално подпомагане и
здравеопазването. Прогнозите на ООН предвиждат през 2025 г. делът им сред възрастното
население да достигне до 26.2% в Източна Европа. Това поражда необходимостта от изграждане и
ефективно функциониране на адекватна мрежа от специализирани институции, както и от оказване
на разнообразни социални услуги и медицински грижи [4].
Основна цел на здравната помощ за стари хора е съхраняването на добро ниво на физическо
и психическо функциониране, позволяващо автономен и независим от чужда помощ живот, за
колкото е възможно по-дълго време [3].
С увеличаването на средната продължителност на живота, медицинските специалисти се
изправят пред поколение пациенти с комбинирана патология, характеризираща се с наличието на
няколко заболявания, увреждащи драстично общото състояние на пациента. Възрастните хора
приемат голям брой медикаменти, често са с отслабен имунитет и влошено общо състояние от
развитието на заболяванията си. Осигуряването на подходящи гериатрични грижи е наложително за
справянето с това ново и все по-голямо търсене на специфична медицинска помощ.
Водещи принципи при осъществяване на здравна помощ за стари хора са:

Идивидуализиране на здравните грижи.

Уважение към автономността на стария човек, със зачитане на неговите
предпочитания и ценности.

Отчитане на био-психо-социалните аспекти на здравето на стария човек и комплексно
оценяване и разрешаване на свързаните със здравето проблеми.

Прилагане на функционален подход при оценяване на здравните потребности.

Прилагане на рисков подход при организиране на грижите за разнородната по своите
нужди старческа популация.

Използване на подходи за промоция на здравето и профилактика на основни
заболявания, ограничаващи възможностите за независим живот.

Мултидисциплинарен подход и работа в екип при разрешаване на комплексни
здравни проблеми [3].
Развитието на грижите за стари хора трябва да съблюдава три основни критерия:
гарантирана достъпност, качество и финансова обезпеченост на здравните системи [2].
Проблемите в системата на здравеопазването свързани с ограничените финансови и
човешки ресурси, пряко кореспондират с организацията и качеството на гериатричните грижи.
Редица проучвания посочват като значими проблеми свързани с грижите за стари хора:
Неотложната необходимост от организиране на превантивно ориентирана система за здравна и
психосоциална гериатрична помощ; Недостиг на специализирани познания и умения за работа с
възрастни хора, който създава значителни трудности на медицинския персонал и влошава
качеството на оказваната гериатрична помощ и стратегията [1,2].
Съществуват пречки и пред оказването на навременна медицинска помощ, като те могат да
бъдат разделени на такива от страна на търсещия и на предлагащия здравна помощ.
Неравномерното разпределение на лечебните заведения и концентрирането им в областните
центрове ограничава и затруднява живеещите в по-отдалечените населени места, създава им
допълнителни разходи, а това от своя страна е предпоставка за ненавременно посещение на
медицински специалист, допълнително усложняване на здравословното им състояние, по-високи
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медицински разходи за възстановяването им и предпоставка към необратими усложнения на
заболяването.
Голяма част от възрастните хора се обръщат за медицинска помощ едва при влошаване на
здравето, което се обяснява с факта, че се оплакват по-рядко от здравето си и 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 поголям риск от усложнения.
Ролята на спешната помощ в тези случаи често е жизнено важна. Спешната медицинска
помощ на територията на гр. Хасково се осъществява чрез Център за спешна медицинска помощ,
създаден по ПМС № 211/06.10.1994год. и спешно отделение към МБАЛ-Хасково АД. Оказват се
грижи и спешна медицинска помощ на пострадали в дома, при произшествия и транспортиране до
болнично заведение. В отделението се извършва денонощен прием на пациенти за спешна помощ.
Цел на настоящото проучване е анализ на здравното състояние при оказване на спешна
медицинска помощ за възрастни хора в гр. Хасково.
Материали и методи: Използван е документален метод – анализ на документи и набиране
на първична информация от годишни отчети за 2015 и 2016 година на спешно отделение към
МБАЛ-Хасково АД. Извършен е анализ на преминалите пациенти във възрастов диапазон на и над
60 години.
Резултати и обсъждане
На таблица 1 е представено възрастовото разпределение на преминалите през спешно
отделение за две поредни години във възрастов диапазон на/над 60 год.
Обхванати са три възрастови групи: 60-74г., 75-89г. и над 90г. Прави впечатление, че и за
двете поредни години най-голям е броят на възрастовата група от 60-74г., следващ по значимост е
възрастовия интервал от 75-89г., значително по-малко с 4% (2015г.) и 4% (2016г.) са преминалите
на възраст над 90г.
Таблица 1. Разпределение на старите хора по възраст

година

60-74г.
% n
5
4388

75-89г.
%

n

над 90г.
%

общо
n %
7
100

n
2
2015г.
40%
3130
4%
6%
90
808
5
2
8
2016г.
5003
39%
3322
2%
100
9%
13
538
Резултатите от проучването показват, че броят на преминалите и потърсили спешна
медицинска помощ пациенти на/над 60 години с всяка изминала година се увеличава.
За 2016 година общият брой е с близо 730 повече от 2015г.
Таблица 2. Разпределение на възрастните и стари хора по пол

година
2015г.

%
49%

мъже
n
3803

%
51%

жени
n
4002

n
7808

общо
%
100

2016г.

50%

4241

50%

4297

8538

100

От разпределението по пол е видно (табл.2, че за 2015г. спешна медицинска помощ са
потърсили повече жени 51%, отколкото мъже 49%, а при резултатите за 2016 няма съществени
различия по пол.
Таблица 3. Разпределение на амбулаторни и хоспитализирани на възраст на/над 60г.
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Година

амбулаторни

хоспитализирани

общо преминали на
възраст на/над 60 г.

2015г.

4381

3427

7808

2016г.

4142

4396

8538

За 2016г. значително нараства и броят на хоспитализираните (n=730). За амбулаторните
случаи 2016г. показва с 239 по-малко от тези за 2015г.
Нашето проучване показва, че водещи причини за хоспитализация са: сърдечна
недостатъчност (n=289), мозъчен инфаркт (n=263), остро белодробно сърце (n=237) и аритмия
(n=190). Водещи причини за амбулаторно обслужване в групата на възрастните и стари хора са
артериална хипертония, ухапване от насекоми и нарушения във вестибуларния апарат.
Пиковите месеци на ОРЗ и грип са януари и февруари. Поетапно честотата на тези
заболявания спада през пролетно-летните месеци и започва да се увеличава през есенно-зимните.
Съпоставката между двете години показва, че характера на заболеваемостта се запазва по сезонност
и брой на потърсилите спешна помощ (фиг.1)

2015

2016

Фиг.1. Честота на заболеваемост при ОРЗ и грип за 2015г. и 2016г.

Резултатите ни показват, че заболяването с най-голяма честота е исхемичен инсулт (лято
n=97) и (зима n=80). Месец май е с най-голям брой преминали възрастни пациенти през спешно
приемно отделение, както за 2015г (n=736), а също и за 2016г.(n=842). През месец август на 2016г.
са регистрирани най-голям брой хоспитализирани пациенти (n=456), a месец декември е с найголям брой амбулаторно обслужени пациенти (n=505). Натовареността в тези месеци не е случайна,
а се свързва с големите температурни колебания, които влияят неблагоприятно върху здравето на
болшинството от възрастните хора.
Изводи:

Настоящото прочуване показа, че най-голям е броят на възрастовата група от 60-74г.
преминали през спешно приемно отделение.

Броят на преминалите и потърсили спешна медицинска помощ пациенти на/над 60
години с всяка изминала година се увеличава.

Значително нараства и броят на хоспитализираните.

Водещи причини за хоспитализация са: сърдечна недостатъчност, мозъчен инфаркт,
остро белодробно сърце и аритмия.

Водещи причини за амбулаторно обслужване в групата на възрастните и стари хора са
артериална хипертония, ухапване от насекоми и нарушения във вестибуларния апарат.

През месец май са преминали най-голям брой възрастни пациенти през спешно
приемно отделение.
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Заключение:
Демографското застаряване е явлението на 21 век, което отваря пред себе си нуждата от
развитието на гериатричните грижи, популяризирането и индивидуализирането им. Разширяването
на достъпа на старите хора до този вид грижи, повишаването на качеството им и гарантирането на
финансовата им обезпеченост са заложбите, върху които трябва да се насочат усилията на
компетентните и заетите в сферите на финансовата, социалната и здравната политика.
Преодоляването на проблема демографско застаряване, от гледна точка на осигуряването на
достойни старини, е съвременният казус, който поражда все повече трудности и проблеми за
изпълнението си, но решаването му е наша отговорност.
Библиография:
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ПРОУЧВАНЕ МОТИВАЦИЯТА ЗА УЧЕНЕ НА СТУДЕНТИТЕ
РЕНТГЕНОВИ ЛАБОРАНТИ В МК „Й. ФИЛАРЕТОВА”- СОФИЯ
Автори: Невенка Бонинска, Вяра Рахнева, Камелия Богданова
МУ, МК „Й. Филаретова” – София, спец. „Рентгенов лаборант”
Резюме: Мотивацията е градивна сила, която мобилизира дори и неподозирани
възможности във всеки от нас. Тя е съвкупност от вътрешни сили, активиращи човека и
управляващи неговото поведение. Мотивацията за учене може да бъде определена като система от
подбуди, предизвикващи учебна активност. Целта на обзара е да се проучи мотивизацията на
студентите рентгенови лаборанти за учене, предвид посещаемостта и отношението им към учебния
процес. Използвани са документален, социологически и статистически методи. Направено е анкетно
проучване между 88 бр. студенти рентгенови лаборанти от I, II и III курс на МК „Й. Филаретова”.
Получените резултати са обработени и представени в таблици и диаграми. Анализа на резултатите
показва, че анкетираните редовно посещават лекционни занятия /87%/ и учебна практика /93%/,
защото всички те – 100% се стремят да получат трайни знания и професионални умения. Само 8%
пропускат лекции и упражнения, защото не им е интересно. Анкетираните студенти споделят, че
търсят допълнителна литература /66%/ и ако една лекция или упражнение са безинтересни, то
причината е в начина на представяне. По-голяма част от респондентите /60%/ не смятат да
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променят нещо в мотивацията си за учене. От значение за повишаване на мотивацията е личният
стремеж към самоусъвършенстване на всеки студент. Дейност без мотивация или не се осъществява
изобщо, или се оказва крайно неустойчива.
Ключови думи: мотивация, учене, студент, рентгенов лаборант.

STUDY MOTIVATION FOR LEARNING STUDENTS X-RAY TECHNICIANS
IN MC "J. FILARETOVA " - SOFIA
Authors: Nevenka Boninska, Viara Rahneva, Kamelia Bogdanova
MU, MC "J. Filaretova "- Sofia, spec." X-ray technician"
Summary: Motivation is a creative force that mobilizes even unsuspected possibilities in each of
us. It is a combination of internal forces activating human and control his behavior. The motivation for
learning can be defined as a system of incentives causing learning activity. The purpose of the survey is to
examine student motivation ray laboratory for learning, given the attendance and attitude towards learning
process. Used documentary, sociological and statistical methods. Made a survey among 88 pcs. X-ray
technicians students of I, II and III course of MC "J. Filaretova". The results are processed and presented in
tables and charts. Analysis of the results shows that respondents regularly attend lectures /87%/ and
Trainee /93%/ because they all - 100% are looking to get lasting knowledge and skills. Only 8% miss
lectures and exercises, because not interested. Students surveyed say they seek additional literature / 66% /
and if a lecture or exercise are uninteresting, the reason is in the presentation. Most of the respondents /
60% / do not intend to change something in their motivation to learn. Important to increase motivation is
the personal quest for self-improvement of each student. Activity without motivation or not performed at
all, or it appears extremely unstable.
Keywords: motivation, learning, student, X-ray technician

Начин на живот при пациенти с диабет тип 2
Автори: Ина Иванова, Кристияна Келифарова
Институция: Медицински университет – София, ФОЗ, катедра ”Здравни грижи”, студенти
2 курс по специалност медицинска сестра
Научен ръководител: Анушка Димитрова
Въведение. Захарният диабет е група от метаболитни заболявания, които се
характеризират с повишена кръвна захар (глюкоза), която се дължи на нарушение в инсулиновата
секреция или действие, или и двете. Диабетът се счита за едно от най-сериозните социално-значими
заболявания в световен мащаб. Диабет тип 2 или наричан още възрастов диабет е най-често
срещаната форма на диабет, която представлява 90-95 % от всички случаи. В съвременното
общество болестта заема едно от челни места по усложнения в резултат на затлъстяването и
заседналия начин на живот.
Цел. Да се даде информация за правилния хранителен и двигателен режим на пациенти със
захарен диабет тип 2, съобразно спецификата на лечебния процес на заболяването.
Материал и методи. За събиране на първичната информация се приложи документален
метод – проучване на нормативни и литературни източници за определяне на мащабите и
значимостта на проблема. Използвани са статистически данни на Национален статистически
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институт, относно смъртността на населението от болести на ендокринната система, разстройства
на храненето и на обмяната на веществата за периода 2005–2015 година.
Резултати и обсъждане. По данни от НСИ през 2015 година диабета е на една от
челните позиции по причини за смъртност. Данните от проучения материал сочат, че смъртността
при пациенти с болести на ендокринната система, разстройства на храненето и обмяната на
веществата (E00-E90) през годините варира. Смъртността при мъжете е по-голяма в сравнение с
жени на еднаква възраст. Правилният начин за хранене и двигателният режим на пациенти със
захарен диабет тип 2 са важна част от лечебният процес.[3]
В България според статистиката от това заболяване страдат около 500 000 души. Диабет
тип 2 най-често се среща при хора над 30-годишна възраст, но е възможно да се установи и при
тийнейджъри и дори в ранна детска възраст. Инсулиновата резистентност се появява, когато се
наруши нормалното взаимодействие на инсулина с инсулиновите рецептори, в следствие на което
глюкозата не може да навлезе в клетките. Първоначално се предполага, че възниква инсулиновата
резистентност, а като следствие намалява инсулиновата продукция. Хората с диабет тип 2 често
имат родственици със същия проблем, а това предполага наличието на наследствена компонента.
Повечето пациенти обикновено са с наднормено телесно тегло. Затлъстяването играе важна роля в
"отключването" или "маскирането" на това състояние. Прехранването също така подсилва
проблема, тъй като тялото не може да се справи с усвояваневто на големи количества храна.
Основното средство за предотвратяване е правилното и диетично хранене. Освен повишено тегло,
възможно е наличие на повишени нива на холестерола в кръвта, както и сърдечни проблеми (найчесто повишено кръвно налягане), като тези проблеми се обединяват в т.нар. “метаболитен
синдром”. [5]
Клиничната картина на заболяването се характеризира с дълъг безсимптомен период и
често се открива по случайност по друг повод. В някои случаи започва с упорити кожни инфекции,
сърбеж по гениталиите, възпалителни процеси, гнойни инфекции, трудно зарастващи рани.
Понякога може да се прояви с полидипсополиурия.
Диагноза се поставя при един от следните критерий:
1. Случайна стойност на плазмена глюкоза над 11,1 mmol/l в проба, взета по всяко време на
денонощието, без оглед на интервал от последното хранене, е показателна за диабет при пациенти с
характерни за диабета клинични признаци - повишено отделяне на урина, увеличен прием на
течности, необяснима загуба на тегло.
2. Плазмена глюкоза на гладно над 7,0 mmol/l. Да е спазен 8 часов интервал без прием на
храна.
3. Плазмена глюкоза на 2-я час от орален глюкозотолерансен тест (ОГТТ - известен като
тест с обременяване с глюкоза), проведен съобразно изискванията на СЗО със 75 g глюкоза – над
11,1 mmol/l.
4. Резултат за гликиран хемоглобин (HbA1c) над 6,5%. Резултат над посочените стойности
изисква повторение, освен в случаите, когато има налице класически клинични симптоми на
хипергликемия.
При съмнение за захарен диабет или при доказан такъв кръвна захар се изследва с кръвнозахарен профил (може да 3,4,5 кратен и т.н). При трикратен профил се взима кръвна захар
сутрин,обед и вечер,при 4-кратен-в 7,12,15 и 18 часа. [1]
Остро протичащи усложнения при диабетно болните са хипогликемичната и
кетоацидозната кома. Първата настъпва често при предозиране или неадекватен прием на храна или
повишена физическа активност при ниски нива на кръвната захар. При кетоацидозната кома е
налице хипергликемия и повишаване на т.нар. кетотела в кръвта и урината. Кетоацидоза настъпва
при диетични грешки, инфекции, спиране на терапията.
Хроничните усложнения при захарен диабет се дължат на засягане на малките и големи
кръвоносни съдове, както и на нервите. Диабетната ретинопатия е най-честата причина за засягане
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на зрението и може да доведе до слепота. Диабетната нефропатия засяга бъбреците и води до
развитие на бъбречна недостатъчност при диабетиците. Развитието на т.нар. диабетно стъпало е
честа причина за ампутация на крайниците при диабетно болни. Наличието на диабет значително
ускорява процесът на атеросклероза и повишава риска от сърдечно-съдови инциденти.[6]
Лечението на захарния диабет тип 2 е консервативно и включва медикаментозна
терапия, строга диета и физическата активност. Съществуват няколко основни групи лекарства:
сулфонилурейни препарати, бигваниди (метформин), тиазолидиндиони, гликозидазни инхибитори,
DPP-4 инхибитори, GLP – аналози. Изборът на медикамент е индивидуален в зависимост от
конкретния пациент.
При изчерпване на ефекта от лекарствената терапия се преминава към инсулинолечение. Инсулиновите препарати са с различна продължителност на действие, като могат да се
прилагат: половин час преди всяко хранене, непосредствено преди хранене (аналогови инсулини)
или в началото на деня или преди лягане (базални инсулини). Инсулинът се въвежда със специални
устройства (писалки) или с инсулинови помпи. Писалките са удобни и лесни за използване в
домашни условия.
Медицинската сестра обучава пациента за правилното дозиране на инсулина и техниката
на приложение в домашни условия.
В зависимост от стойностите на кръвната захар към момента на поставяне на
диагнозата, подходът е различен, но най-общо се спазва следната последователност:

хранителен режим за редуциране на телесното тегло с подходяща двигателна
активност. Този подход при лечението дава резултати при малка част от пациентите, които успяват
да поддържат оптимални стойности на кръвната захар.

медикаментозна терапия с перорални медикаменти (таблетки, понижаващи нивата на
глюкозата). В зависимост от стойностите на кръвната захар се прилагат един или няколко
медикамента от различни групи.

приложение на инсулин по схема - самостоятелно или в съчетание с перорални
антидиабетни медикаменти.
За пациенти, при които оптимизирането на начина на живот не може да доведе до
корекция на кръвната захар в срок от 4 до 12 седмици, се обсъжда евентуално лечение с перорални
медикаменти (лекарства под таблетна форма), като монотерапия или комбинирана терапия. При
започване на перорална терапия под внимание се взимат следните показатели: кръвна захар на
гладно и след нахранване, индекс на телесната маса (ИТМ), данни за хронични усложнения. [7]
Медицинската сестра обучава болния и неговите близки в доболничната и болничната
помощ за разпознаване на състояние на хипо- / хипергликимия и овладяване на състоянието в
домашни условия.
Хипогликимията протичат със проява на повишен глад, обилно изпотяване,
разтреперване, световъртеж, сърцебиене, повишена нервна напрегнатост, умора, разсеяност,
главоболие, разширени зеници, ускорена сърдечна дейност. Няма ацетонов дъх, езика е влажен,
дишането е нормално. При пациенти в съзнание трябва да приемат бучка захар, сладки сокове. При
нарушено съзнание се поставя в легнало положение, задна флексия на главата за проходими ГДП и
измерване на кръвната захар.
Хипергликимия е тежко метаболитно усложнение на захарния диабет, породено от
недостиг на инсулин. Най- честите грешки за достигане до това състояние са ненавременно
диагностициране на заболяването, неспазване на диетата, недостатъчно инсулино лечение или
неговото спиране, инфекции или интоксикации. В зависимост от тежестта на проявите се
различават четири стадия: химична кетоацитоза, клинична кетоацидоза, диабетна прекома,
диабетна кома. Симптомите настъпват постепенно и се изразяват главно в обща отпадналост,
сухота в устата, често уриниране, болки в корема, гадене и повръщане. Появява се ацетонов дъх,
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дишането е шумно и дълбоко, тонусът на очните ябилки - понижен. Кожата е суха и гладка, езика е
сух. Артериалното налягане-ниско, пулс - учестен, може да премине в сопор и кома. [2]
Лечението е свързано с изграждането на един цялостен режим включващ хранене,
медикаменти и физическа активност, целящи подобряване качеството на живот на болните,
намаляване на риска от инциденти и диабетни усложнения. Балансът между тези три компонента е
ключов за оптималната ефективност на терапията при диабет. Една от най-важните стъпки в
лечението е промяната в начина на живот, което включва хранене, двигателната активност,
оценка на стресовите нива и механизми за понижаването им. Може да се добави и прием на билки
и микроелементи, които значително облекчават симптомите и подобряват състоянието. Такива са
птерокарпус, момордика, канела, гимнема, хром, цинк (пряко понижават нивата на кръвната захар),
а гинко билобата, гроздовото семе - подобряват кръвообращението и предотвратяват появата или
прогресията на честите усложнения.
Последните изследвания сочат, че мултифакторният подход включващ контрол на
кръвната захар, хранителен режим, физическа активност, контрол на нивото на триглицеридите,
преустановяване на тютюнопушенето, редуцирането на алкохола в много голяма степен могат да
намалят тежестта на микро- и макросъдовите усложнения.
Физическата активност, планирана и правилно дозираната играе важна роля в
регулирането на състоянието на пациентите с диабет. В зависимост от общото състояние се
определя вида и интензивността на физическа активност с цел подпомагане на ролята на инсулина.
Въздействие на физическата активност:

изгаря калориите, което спомага за поддържането на здравословни нива на теглото и
намалява холестерола и триглицеридите в кръвта.

понижава риска от усложнения, като хипертония и сърдечносъдови заболявания;

повишава ефективността на инсулина, като подобряват чувствителността на клетките
към него.

намалява нивото на глюкоза в кръвта, което може да ограничи нуждата от лекарства

подобрява кръвообращението на крайниците, които са проблеми зони

намалява стреса, който може да е причина за високо нивото на кръвната захар.
Общи препоръки за физическата активност. При пациенти с диабет се започва постепенно
с лека до умерена физическа активност, като ходене, плуване или колоездене. Времето за
тренировка се увеличава постепенно, като се започва с 5-10 мин. и постепенно продължителността
се увеличава всеки ден. Упражненията за загряване целят плавно натоварване на тялото. Силови
упражнения трябва да се избягват при наличие на проблеми с артериалното налягане. Носенето на
удобни обувки и памучни чорапи ще избегнат наранявания по краката. След тренировка трябва да
се следи за мазоли, натъртвания и рани. Изготвянето на план за физическата активност трябва да е
съобразен с храненето и приема на медикаменти. Ежедневно се проследява нивото на кръвната
захар преди и след физическо натоварване. Възможно е проява на признаци за хипогликемия, дори
един час след тренировка, което изисква осигуряване на захар или плодова напитка. Физическа
активност се допуска при нива на кръвната захар между 3,5 - 8 mmol/l.
Хранителният режим е друг основен аспект за правилен и пълноценен начин на живот
при диабет тип 2. Правилното хранене намалява проявите на диабета и допринася за избягване на
усложненията. Основно правило в хранителния режим е редовното петкратно хранене - три основни
и две междинни закуски. Включва Диета № 9, която нормализира нивата на въглехидратния обмен
и предотвратява нарушенията на обмяната на мазнините.
Хранителният режим цели предотвратяване на натрупване на глюкоза в кръвта при храни с
въглехидрати, мазнина, протеин и фибри.
Въглехидратите са два основни типа - прости и сложни с висока важност, защото се
превръщат в глюкоза. Простите въглехидрати са захари, а сложните - нишесте. В хранителният план
по – добре е да се включат сложни въглехидрати, защото стоят по – дълго в храносмилателната
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система за обработка. Прости въглехидрати има в плодовете и много преработени храни,
съдържащи рафинирана захар ( захар, лактоза, фруктоза, глюкоза, плодове,тестени изделия от бяло
брашно). Сложните въглехидрати са нишестета, които естествено се срещат в много храни
(зеленчуци, боб, ядки, пълнозърнестите храни). Необходимо е да се балансират въглехидратите
(прости или сложни) с протеини или мазнини, за да забави разграждането на въглехидратите, като
глюкозата в кръвта.
Мазнините в голяма количество не се препоръчват и дори са много опасени за хора
страдащи от диабет. Трябва да се избягват храни, съдържащи наситени мазнини и транс мазнини,
които водят да сърдечно – съдови заболявания. Здравословни мазнини трябва да се приемат в
умерени количества. Те се намират в ядки, авокадо, зехтин, тъмен шоколад, маслини.
Протеинът е градивен елемент и основен компонент в изграждането на тъканите и
мускулите в тялото. Съдържа се в обезмаслено сирене, обезмаслено прясно и кисело мляко, крехко
червено месо, домашни птици, риба, яйца.
Фибрите са особено важни за диабетици. Те помагат на храносмилането, усвояването им
изиска по – дълго време, което не позволява едновременното усвояване на захарите в кръвта.
Съдържат се в зеленчуци, плодове, пълнозърнестите храни, боб, трици, кафяв ориз.
Разрешени хранителни продукти.

консумиране на зеленчуци: домати, краставици, зеле, спанак, салати, лук, моркови.
Зеленчуците са богати на фибри и доставят необходими за организма витамини.

приемане на чай, кафе, доматен сок, напитки с изкуствени подсладители (захарит),
които съдържат малко или не съдържат калории.

плодове

обезмаслено сирене, обезмаслено прясно и кисело мляко, крехко червено месо,
домашни птици, риба, яйца.

подправки за придаване на приятен вкус на храната.
Хранителни продукти с ограничена консумация.

хляб, картофи, ориз, зърнени храни, тестени продукти, варива, плодове.

нетлъсти меса, риби, мляко и млечни произведения (сирене).

масло, зехтин, олио,

колбаси, овче сирене, тлъсти меса и риби, консервирани меса и риби, пържени
картофи, сосове, ядки) и алкохола.

храните „за диабетици“, съдържащи фруктоза и сорбитол,, т.н.„скрити“ захари.

употребата на сол, особено ако имате високо артериално налягане.
Забранени хранителни продукти са: захар и захарни изделия под формата на шоколад,
сладки, мед, бонбони, кока-кола, безалкохолни със захар, натурални сокове
Ключов елемент в цялостната терапия на захарната болест е обучението на диабетно
болните за домашни условия, включващо: обучение за самоконтрол на кръвната захар, чрез
използване на индивидуални глюкомери; изследване на урината за наличие на глюкоза и кетони
чрез тест-ленти; обучение за правилно приложение на инсулин и коригиране на дозата, съобразно
стойностите на кръвната захар; обучение за грижа и поддържане на хигиена. От изключително
значение е обучението за разпознаване на острите и животозастрашаващи усложнения при диабета
(хипогликемия и хипергликимия).
Заключение. Усложненията при пациенти с диабет водят до инвалидизиране на болните, а
острите усложнения могат да доведат и до смърт. Правилното лечение на захарния диабет изисква
профилактика, ранно откриване и лечение на най-честите усложнения. Осигуряването на
информация относно вида, количеството и честотата на хранене в дома допринася за подобрение на
състоянието и предотвратяване на усложненията при пациенти от захарен диабет тип 2.
Литературни източници:
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АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА В
ЗДРАВЕН И СОЦИАЛЕН АСПЕКТ
Мартина Топалова*, Деница Добрева*, Диана Кирева
Медицински колеж към Медицински университет Пловдив
Специалност „Инструктор по хранене и безопасност на храните”
*Студенти специалност “Инструктор по хранене и безопасност на храните”
Резюме: Политиката за подкрепа на активния живот на възрастните хора е част от
демографската политика и част от цялостната политика за устойчиво културно,
икономическо и социално развитие на страната. Тя е насочена към подобряване на уменията на
възрастните хора за водене на самостоятелен и здравословен живот, насочени към промоция на
здравето и намаляване на нивото на поведенческите, биологичните и социални фактори на риска.
Голяма част от възрастните хора страдат от сериозни хронични заболявания, съпътствани
от множество здравословни проблеми.
Целта на настоящото проучване е да направи анализ на качеството на живот на възрастните
хора през призмата на доходите и отчитане на потребностите на възрастните хора като специфична
група потребители.
За целите на проучването проведохме пряко индивидуално интервю по предварително
подготвена анкетна карта. Обект на проучването бяха 115 души- 43-ма мъже и 72 жени в пенсионна
възраст. Оценихме поведенческите рискови фактори - хранене, двигателна активност,
тютюнопушене. Анализирахме ежедневния прием на основните групи храни. Само 40,7% от
анкетираните смятат, че водят здравословен начин на живот, спят достатъчно, приемат достатъчно
течности, използват здравословни кулинарни технологии при приготвяне на храната.
Ключови думи:активен живот, възрастни хора, здравословен живот
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ANALYSIS OF THE QUALITY OF LIFE OF THE ELDERLY FROM
HEALTH AND SOCIAL ASPECT
Martina Topalova*, Denica Dobreva*, Diana Kireva
Medical College, Medical University Plovdiv
Specialization: “Nutrition Instructor and Safety of the Foods”
*Students’ Specialization: “Nutrition Instructor and Safety of the Foods”
The policy supporting the active life of the elderly is part of the demographic and overall politics
for stable cultural, economic and social development of the country. It is pointed to improve the elderly’s
skills in terms of living independent and healthy life, to promote the health and to reduce the level of
behavioral, biological and social risk’s factors.
Many elderly suffer serious chronical diseases accompanied by variety of health problems.
The purpose of this study is to analyze the quality of life of the elderly, as a specific group of
consumers, taking into consideration their income and their needs.
For the purposes of this study we conducted direct individual interview using prepared in advance
questionnaire. The object of this study were 115 people – 43 men and 72 women in their age of retirement.
We evaluated their behavioral risks’ factors – nutrition, physical activity and smoking. We analyzed the
daily intake of the main group of nutrition. Only 40, 7% of the interviewed think that they lead a heathy
life, sleep enough, take enough liquids, and use healthy culinary technologies when preparing their meals.
Key words: active life, elderly, healthy life
В целият свят относителният дял и абсолютният брой на възрастните и старите хора
нараства стремително, а проблемите на старостта и стареенето се превръщат в глобални. През 1990
година СЗО развива концепцията за активно стареене като възможен отговор на
предизвикателството от глобалното стареене. Активното стареене е процес на оптимизиране на
възможностите за здраве, безопасност и активен начин на живот, с цел подобряване качеството на
живот при възрастните и старите хора.
Политиката за подкрепа на активния живот на възрастните хора е част от демографската
политика и част от цялостната политика за устойчиво културно, икономическо и социално развитие
на страната. Тя е насочена към подобряване на уменията на възрастните хора за водене на
самостоятелен и здравословен живот, насочени към промоция на здравето и намаляване на нивото
на поведенческите, биологичните и социални фактори на риска. Голяма част от възрастните хора
страдат от сериозни хронични заболявания, съпътствани от множество здравословни проблеми.
Целта на настоящото проучване е да направи анализ на качеството на живот на
възрастните хора през призмата на доходите и отчитане на потребностите на възрастните хора като
специфична група потребители.
Материал и методи: За целите на нашето проучване проведохме пряко индивидуално
интервю по предварително подготвена анкетна карта сред 115 души в пенсионна възраст от гр.
Пловдив и региона., от тях 43-ма мъже и 72 жени. Анкетното проучване проведохме в периода
януари-март 2017г. на открити и закрити обществени места - паркове, големи хранителни вериги,
кафенета. Потърсихме мнението на възрастните хора по проблемите на храненето и поведенческите
рискови фактори - хранене, тютюнопушене, употреба на алкохол, двигателна активност, модел на
хранене. Анализирахме проучваните фактори през призмата на доходите и качеството на живот на
възрастните хора.
Резултати и обсъждания: Анкетното ни проучване бе проведено сред 115 души на възраст
68 – 75 години. Разпределихме анкетираните по среден месечен доход. Резултатите представяме на
фигура 1.

444

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
«СТАРЕЕНЕ, ЗДРАВЕ, ГЕРИАТРИЧНИ ГРИЖИ»
Разпределение на анкетираните по
среден месечен доход

19%

от 150 до 200лв
59%

22%

над 200лв
над 300лв

Фиг.1
Най-висок е процентът на тези с месечен доход над 300лв., следвани от тези с над 200
лв. и накрая се нареждат тези с доход от 150 до 200лв.
41% от анкетираните смятат, че водят здравословен начин на живот.
55% от анкетираните страдат от някакво заболяване или имат здравословен проблем.
На фигура 2 представяме разпределението на анкетираните по наличие и разпределение
на най- разпространените социално- значими заболявания, които са честа причина за смъртност
сред населението.

Сърдечно съдови
заболявания
12%

Заболеваемост сред анкетираните
Артериална
хипертония
41%

ОДА и костноставни
заболявания
14%

Диабет
33%

Фиг.2
Нашето проучване установи, че най-честите здравословни проблеми сред възрастните
хора са артериална хипертония, диабет, заболявания на ОДА и сърдечно-съдови заболявания. Някои
от анкетираните споделят и проблеми с дъвкателният апарат и стомаха.
82% от анкетираните приемат лекарствени средства.
Анализирайки факторите на риск, попитахме анкетираните Колко часа спят дневно?
Приемат ли достатъчно вода - колко литра дневно? И имат ли двигателна активност в рамките на
денонощието.
Установихме, че на денонощие спят между 4 и 7 или 8 и 12часа.
Дневният им прием на вода е между 1 и 2 литра.
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След 60 години, и особено 70-75 години, физическата активност намалява значително,
което допълнително допринася за влошаване на функциите на всички органи и системи в човешкия
организъм. Физическата активност на анкетираните е между 2 и 5 часа дневно.
Храненето е сред онези рискови фактори, които имат отношение за влошаване или
подобряване на здравословното състояние сред възрастните хора. След 60- годишна възраст е
необходимо да се спазват някои специфични изисквания към храненето, които се определят от
настъпващите по времето на стареенето значителни изменения в целия организъм, включително в
храносмилателната система и метаболизма. На фигура 3 представяме модела на хранене на
възрастните хора.
Режим на хранене
11%

22%

двукратен

21%

трикратен
четирикратен

46%

петкратен
Фиг.3
Прави впечатление, че преобладаващ е броят на хората, които имат трикратен режим на
хранене и почти равен е броят на хората с дву- и четирикратен режим. Относително нисък е броят
на хората с петкратен режим на хранене.
Примерно меню от анкетните карти (таблица)
ЗАКУСКА

10ч.

1-2 филии
бял хляб с масло, Кисело мляко
кашкавал
и колбас
Билков
чай

ОБЯД
Салата каставица
2. Боб - яхния
1-2 филии
бял хляб

17ч.

Ябълка

ВЕЧЕР
Я
Салата
- домат
Пилешка супа
1
филия хляб

Прави впечатление високата консумация на хляб. Висок е относителният дял на
консумиращите колбаси и безалкохолни напитки. На база примерното меню на възрастните хора
направихме оценка на прием на основните групи храни.
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Прием по групи храни
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Няколко пъти на
ден
Плодове и зеленчуци

По един път на
ден

През ден

Мляко и млечни продукти

2-3 пъти на
седмица
Месо и месни продукти

Без прием

Риба и морски дарове

Фиг.4
Получените резултати от проучването сочат, че финансовите ограничения
възпрепядстват приема на разнообразна храна. Поради тази причина менюто на възрастните хора е
доста еднообразно, както е показано на фигура 4.
Прави впечатление, че 90% от анкетираните използват здравословни технологии на
приготвяне на храната - варене и печене. Останалите 10% използват и пърженето за кулинарна
обработка на храната.
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Поведенчески рискови фактори
70%
60%
50%
40%

Употребяват

30%
20%

Понякога

10%
0%

Употребяват

Тютюноп
ушене

Употреба
на
алкохол

Консумац
ия на
кафе

43%

30%
23%
47%

Понякога
Не употребяват

57%

Консумац
ия на сол

Консумац
ия на
захар

47%

Консумац
ия на
газирани
напитки,с
окове и
боза
56%

66%

58%

13%

17%

29%

12%

40%

27%

5%

30%

Не употребяват

Фиг.5
Изводи: Почти половината от анкетиране смятат, че водят здравословен начин на живот.
Използват здравословни технологии за приготвяне на храната. Основният модел на хранене
е трикратният. В менюто на възрастните хора всеки ден преобладават плодове и зеленчуци, мляко,
месо. Тревога буди факта за относително високите проценти на поведенческите рискови фактори
като тютюнопушене, консумацията на сол, захар и газирани напитки.
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КАК ДА НАДХИТРИМ ОСТЕОПОРОЗАТА
Румяна Шерлетова, Петя Крумова, Катя Моллова, Веджие Осман
Тракийски университет – Медицински колеж, Стара Загора

Резюме:Профилактиката на остеопорозата се състой в пълноценния начин на живот преди
настъпването на заболяването. Здравословния начин на хранене е от изключително важно значение
за осигуряването на силни и здрави кости във всеки етап от живота на човека и за намаляване на
риска от остеопороза. За развиване на основните качества на костите,като: якост, гъвкавост,
устойчивост и издръжливост допринася ежедневното движение, както и достатъчно пребиваване на
открито през слънчевите дни. За да имаме здрави кости е необходимо да ограничим до минимум
нездравословните навици и привички,а хормонална профилактика на жените в менопауза е
задължително да се провежда след лекарска консултация.
Ключови думи:Остеопороза,профилактика, пълноценен начин на живот.

HOW TO OUTWIT OSTEOPOROSIS
Rumyana Sherletova, Petya Krumova, Katya Mollova, Vedgie Osman
Thracian University – Medical College, Stara Zagora

Abstract: Prevention of osteoporosis consists in the healthy lifestyle before the onset of the
disease. Healthy eating habits are of great importance in providing strong and healthy bones in every stage
of human life and in decreasing the risk of osteoporosis. Having an active lifestyle and spending enough
time outside on sunny days helps the development of the primary traits of bones, like: strength, flexibility,
resilience and toughness. In order to have strong bones we have to decrease unhealthy habits to a minimum
and the hormonal prophylaxis of women must be done only after medical consultation.
Keywords: Osteoporosis, prophylaxis, healthy lifestyle
Изложение:
I.Остеопорозата (гр. osteo-кост и poros-пора) е прогресивно заболяване на скелета,
характеризиращо се с намалена костна маса и структурни изменения на костната тъкан, които водят
до повишена чупливост и последващ риск от счупвания. В резултат от намаленото усвояване на
калций, костите изтъняват и губят плътността си. Нарушава се равновесието между процесите на
изграждане и разграждане (резорбция) на костната тъкан в полза на резорбцията. Костите стават
крехки, което води до по-чести счупвания-особено в областта на китките, гръбнака и тазобедрените
кости.
Костта е изградена от минерална компонента (хидроксиапатит), органична част
(основно колаген) и клетки. Костите се променят през живота на човека. В тях непрекъснато
протичат процеси на изграждане и разграждане (костно ремоделиране). При млади хора процесите
на формирането на нова кост са по-активни, затова до 30-35 годишна възраст се увеличава
постепенно костната плътност. След това скоростта на резорбцията изпреварва тази на образуване и
костната плътност бавно намалява. С настъпването на менопаузата, костните загуби се увеличават.
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Налице е дисбаланс между процесите на костно изграждане и костно разграждане, в резултат на
което надмощие взема разграждането. Така костта изтънява, става по-крехка и чуплива.
Остеопорозата е често заболяване. Една от всеки 3 жени на възраст над 50 години ще има
остеопорозна фрактура, както и 1 на 5 мъже. 200 млн. жени са засегнатите от болестта в света.
Всяка трета жена и всеки пети мъж във възрастта над 50 г. са застрашени от остеопороза.
Предполага се, че в България 317 000 жени са с остеопороза, а тези с остеопения са 504 000. Това
означава, че общо около 820 000 българки имат повишен риск от фрактури.
Смъртността и тежката инвалидност, до които води остеопорозата, са основните причини
да бъде призната за масово, социално-значимо заболяване. Така тя се нарежда на трето място след
сърдечно-съдовите и онкологичните заболявания.
II.Видове остеопороза
1.Първична остеопороза( резултат от възрастово - обусловени причини):
На първичната остеопороза се пада над 95% от случаите при жените и повече от 80%
при мъже над 70 години. Тя се дели на:
*Постменопаузална е остеопорозата, която настъпва вследствие на отпадането на
яйчниковата функция. Основна причина е бързото намаляване на естрогените при менопаузата.
Постменопаузалната остеопороза се среща при жени на възраст 50-65 години. Характеризира се с
ускорена костна загуба, особенно в ранните години на климакса. Чести са фрактурите на китка и
прешлени.
*Сенилната остеопороза възниква при жените и мъжете на възраст над 70 години. Тази
форма на остеопорозата е свързана с промени, свързани със стареенето. Освен дефицитът на
хормони, значение има и намаления прием на калций и витамин D, дължащ се на намаленото им
усвояване. Освен фрактурите на прешлени и китка са чести и тези на бедрената кост.
*Ювенилната остеопороза е рядка и се среща при деца и млади хора от двата пола.
. Вторичната остеопороза(причинена e от друго заболяване или прием на лекарства):
Тя е причинена от подлежащо заболяване, дефицитни състояния или прием на
медикаменти.
Причините за вторична остеопороза могат да бъдат много - хронична бъбречна
недостатъчност, хормонални нарушения (синдром на Кушинг, хиперпаратиреоидизъм,
хипертиреоидизъм, хипогонадизъм и захарен диабет), стомашно-чревни заболявания, ревматоиден
артрит, лупус еритематодес, левкемии/лимфоми, множествен миелом и др.
Продължителен прием на някои лекарства може да доведе до вторична остеопороза кортикостероиди, успокоителни и антиконвулсанти. Злоупотреба с алкохол или консумацията на
кофеин и пушене на цигари може да влоши съществуваща остеопорозата.
III.Рискови фактори за остеопороза
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Познаването на рисковите фактори е първата стъпка в успешната борба и превенция на
остеопорозата. Някои рискови фактори могат да бъдат повлияни чрез промени в начина на живот,
други не могат да бъдат променени, като възраст, семейна история и т.н.
1.Непроменливи рискови фактори:
* ПОЛ - Жените, поради своята ниска костна маса, особено след настъпване на
менопаузата, е по-вероятно да развият остеопороза, отколкото мъжете;
* ВЪЗРАСТ - С възрастта се увеличава рискът от остеопороза;
* СТРУКТУРА НА ТЯЛОТО - Дребните, слаби, грацилни хора са с по-голям риск от
развитие на остеопороза. Те имат по-ниска костна маса;
* ЕТНОС - Кавказки и азиатски жени са с по-висок риск от развитие на остеопороза;
* НАСЛЕДСТВЕНОСТ - Хората, чиито родители са имали фрактури на костите,
(особено на бедрената кост), могат също да имат намалена костна маса и са с по-висок риск за
фрактури;
* РАННА МЕНОПАУЗА - Намаляването на нивата на естроген по време на
менопаузата е един от най-силните рискови фактори за развиване на остеопороза;
* ДЪЛГОСРОЧНО ЛЕЧЕНИЕ С КОРТИКОСТЕРОИДИ - Продължителната им
употреба води до загуба на костно вещество;
* ХИПОГОНАДИЗЪМ - Намалена или липсваща продукция на полови хормони.
* ЗАБОЛЯВАНИЯ - астма, ревматоиден артрит, стомашно-чревни заболявания (болест
на Крон, цьолиакия и т.н.), хематологични нарушения или злокачествени заболявания.
2. Променливи рискови фактори
* НАРУШЕНИЯ В ХРАНЕНЕТО - Хората, които страдат от анорексия, са изложени на
по-висок риск от остеопороза. Нисък прием на храна може да намали количеството на погълнатия
калций. При жените анорексията може да спре менструацията, което също води до костни загуби;
* ПРИЕМ НА ВИТАМИН D И КАЛЦИЙ - липсата на витамин D играе важна роля в
развитието на остеопороза. Нисък прием на витамин D и калций допринася за намаляване на
костната плътност, ранна загуба на костна тъкан и повишен риск от фрактури;
* СТИЛ НА ЖИВОТ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ - Хората, които водят заседнал
начин на живот, имат по-висок риск от остеопороза. Физическите упражнения натоварват костите и
засилват обменните процеси в тях, като повишават тяхната здравина;
* ТЮТЮНОПУШЕНЕ - Пушачите имат повишена склонност към развитие на
остеопороза;
* ПРИЕМ НА АЛКОХОЛ - Редовната консумация на алкохол увеличава риска от
остеопороза. Алкохолът намалява способността на организма да усвоява калций.
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* ЛЕКАРСТВА - приемът на глюкокортикоиди, някои имуносупресори, лечението с
хормони на щитовидната жлеза, някои стероидни хормони, някои антипсихотици, антиконвулсанти,
или антиепилептичните лекарства, литий, метотрексат, антиациди и инхибитори на протонната
помпа могат да намалят костната плътност или да увеличи риска от счупване на костите.
IV.Симптоми при остеопороза
Остеопорозата е наречена “тихият крадец”, защото костната загуба протича без
оплаквания. Болките се появяват, когато са налице микрофрактури на прешленните тела. Става
въпрос за болки в гърба, които се усилват при стоене прав и се успокояват в легнало положение.
Намаляването на костната маса на прешлените може да доведе до смачкването им (компресионни
фрактури), спонтанно или след лека травма.
Установено е, че 40% от пациентите, които са все още без фрактура, имат костна болка
средно 170 дни годишно. Останалите 60% нямат никакви оплаквания до настъпване на първата
фрактура. Първата фрактура обикновено е в областта на гръден прешлен или на ръката/радиуса/.
Близо 70 % от прешленните фрактури са безсимптомни, което затруднява ранната им диагноза, а
повечето остават недиагностицирани до момента, в който се появят силните болки в гърба. Около
90 % от болните с прешленни фрактури са с болки целогодишно.
Най-честите фрактури са в областта на прешлените и лъчевата кост на ръката,а найтежката е в областта на бедрената шийка. От 5 жени, с бедрена фрактура една загива до края на
първата година след инцидента. От преживелите бедрена фрактура около 60% никога не възвръщат
способността си за ходене, а 30% остават инвалиди с нужда от чужда помощ до края на дните си.
Социалната значимост на остеопорозата е отразена в приетата от Министерството на
здравеопазването „Национална програма за ограничаване на остеопорозата в Република България
2006-2010 г.” Със заповед на министъра на здравеопазването от 25.04.2007 г., въз основа на тази
програма, на територията на България са обособени около 60 лечебни центрове по остеопорозата,
разполагащи с необходимата апаратура и най-вече с подготвени специалисти за диагноза и лечение
на болестта.
Диагнозата и назначаването на лечение за остеопороза трябва да се извършва в
лицензиран Център по остеопороза.
V.Кой трябва да бъде изследван за остеопороза?
1.Всички жени >65-годишна възраст, независимо от рисковите фактори.
2.Всички постменопаузални жени под 65-годишна възраст, които имат поне един
рисков фактор за остеопороза, различен от естествената менопауза.
3. Мъже >70-годишна възраст.
4. Всички възрастни, които са получили счупвания при минимална травма.
5. Всички лица със заболявания, причиняващи вторична остеопороза.
6. Всички лица, приемащи медикаменти, причиняващи вторична остеопороза или
повишена костна загуба, например глюкокортикоиди в доза >7,5 преднизон дневно за период над 3
месеца, супресионни дози щитовидни хормони, антиконвулсанти, хипнотици.
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7. Всички жени, които смятат да провеждат фармакологично лечение.
8. Всички жени, които провеждат фармакологично лечение с цел мониториране на
терапевтичния ефект.
9. Нелекувани лица, при които установяването на повишена костна загуба би улеснило
вземането на решение за започване на лечение.
VI.Профилактика на остеопорозата
Остеопорозата може да бъде ужасяващо заболяване, но добрата новина е, че е
предотвратимо. За щастие, превантивните лечения могат да помогнат за поддържане или
увеличаване на костната плътност. За хора, които вече са засегнати от остеопороза, бързата
диагностика на загуба и оценката на риска от фрактури на костите са от съществено значение, тъй
като са на разположение терапии, които могат да забавят по-нататъшна загуба на кост или
увеличаване на костната плътност.
Някои от най-важните похвати за превенция на остеопорозата, включват правилен
хранителен режим, физически упражнения и въздържание от тютюнопушене.
Няколко стъпки, които могат да се предприемат, за да се намали риска от и да се
предотврати развитие на остеопороза, включват:
1.Здравословно хранене
* ежедневна употреба на мляко и млечни продукти, които доставят на организма лесно
усвоим калций;
Препоръчва се прием на калций за жени преди менопауза и мъже най-малко 1000 мг на ден
- това включва калция от храните и напитките плюс калциеви добавки. Жените след менопауза
трябва да консумират 1200 мг калций на ден (общо количество от диетата плюс добавки). Не бива
да се приемат повече от 2000 мг калций на ден поради възможността от нежелани реакции
* консумация на риба, плодове и зеленчуци, зелени подправки, ядки, минерална вода;
Плодовете и зеленчуците са богати на няколко хранителни вещества, които играят важна
роля в здравето на костите, включително калий, магнезий и витамин К. Няколко епидемиологични
проучвания са установил, че по-висок прием на плодове и зеленчуци, особено тези, които са богати
на калий, е свързан с по-висока костна плътност и по-нисък риск от фрактури при по-възрастните
хора. Плодовете и зеленчуците са богати на прекурсори на бикарбонатни йони, които могат да
запазят калция в костите чрез буфериране на органични киселини, консумирани чрез диетата или
генерирани метаболитно
* консумация на храни, богати на фитоестрогени - соя, бобови растения и зърнени
храни, които са особено подходящи за жени в напреднала възраст;
* приемане с храната на калций, фосфор, витамини (С, В6, К, фолиева киселина),
минерални вещества (магнезий, бор, цинк, мед, манган, силиций), които спомагат за изграждането и
поддържането на нормална костна тъкан.
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Витамин D се образува в кожата на човека при излагането му на слънце (излагането на
ръцете, лицето и раменете за 10-15 минути на слънце през деня е достатъчно за по-голямата част от
хората). Витамин D също може да бъде приеман с храната и хранителните добавки - сьомга,
сардина и скумрия; яйца; черен дроб; обогатени на витамин D маргарин, млечни продукти и
зърнени храни. Смята се, че ниските нива на този витамин в организма са основна предпоставка за
развитие на остеопороза. Затова е необходим и допълнителен прием на витамин D във вид на
капсули, особенно в месеците с ниско слънчево греене.
* Ограничаването на приема на сол и кофеин е препоръчително, тъй като консумация
на голямо количество сол и / или кофеин увеличава загубата на калций чрез уринната екскреция
2. Активен двигателен режим.
* ежедневни физически упражнения с умерено натоварване;
* ходене пеша над 5 - 6 км дневно. Всекидневната двигателна активност помага на
костите много повече, отколкото един час активно спортуване 2-3 пъти седмично.
3. Достатъчно пребиваване на открито през слънчевите дни:
* излагане на слънце в продължение на 10 - 15 минути през деня е достатъчно, за да се
образува витамин D в организма, който е абсолютно необходим за изграждането на костната тъкан.
4. Ограничаване и намаляване до минимум на нездравословните навици и привички:
тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, прекомерна консумация на кафе, захар, готварска сол.
5. Хормонална профилактика на жените в менопауза, която се провежда задължително
след лекарска консултация и гинекологичен преглед.
6. Падания - Паданията значително увеличават риска от остеопоротични фрактури при
възрастните хора. Предприемане на мерки за предотвратяване на паданията могат да намалят риска
от фрактури. Такива мерки могат да включват следното:
* Премахване на опасни килими и електрически кабели или други разхлабени елементи в
дома, които могат да доведат до спъване, подхлъзване и падане.
* Осигуряване на адекватно осветление във всички области в и около дома,
включително стълбищни клетки и изходи.
* Избягване на ходене върху хлъзгави повърхности, като лед или мокри, или полирани
подове.
* Избягване на ходене в непознати места.
* При необходимост посещение на офталмолог за предписване на оптималния диоптър
очила.
7. Медикаменти - Продължително лечение с и / или високи дози на някои лекарства
могат да увеличат костната загуба. Използването на тези медикаменти трябва да се проследява от
лекуващия лекар и да се намали или прекрати приемът, когато е възможно. Тези лекарства
включват:
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* Глюкокортикостероиди (например преднизон)
* Антикоагуланти (хепарин)
* Определени антиепилептични лекарства (например фенитоин, карбамазепин,
примидон, фенобарбитал и валпроат).
VII.Лечение на остеопорозата
При вече установена остеопороза е задължително да се проведе своевременно лечение.
То е през целия живот и не бива да бъде прекъсвано. Ефектът от лечението се контролира
периодично от лекуващия лекар с назначаване на контролни остеоденситометрии.
В България се лекуват не повече от 3 до 5 % от болните, въпреки че се прилага
модерно и утвърдено лечение.
Според изискванията на НЗОК лечението се назначава от ревматолог или
ендокринолог. На лечение към НЗОК са само пациенти с T-score с или под /-2,5/, измерен на DXA
на централни места - прешлени или бедрена шийка. Най-общо лекарствата за остеопороза се делят
на антирезорбтивни /бифосфонати, денозумаб, SERMs/, костоизграждащи и такива с комбиниран
ефект/стронциев ранелат/.
За всеки пациент изборът на медикамент е строго индивидуален.
Библиография:
www.nsoplb.com/.../izsledvane-na-kostna-plytnost-koga-imate-nuzhda-ot-nego-i-kog.
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http://www.nsoplb.com/uploads/article_documents/osteoporosis.pdf
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www.spine-center.bg/about/diseases/оsteoporosis/

455

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
«СТАРЕЕНЕ, ЗДРАВЕ, ГЕРИАТРИЧНИ ГРИЖИ»

ЗНАНИЯ И МОТИВАЦИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ
П. Крумова , Р.Шерлетова, И.Добрева, И. Ангелова
Резюме: Здравословният начин на живот е система от жизнени дейности съобразени със
запазването и увеличаване на здравето на отделния човек и обществото. Като субекти на здравето личността и социалната група, притежават здравен потенциал, който обуславя здравословния начин
на живот. Съдържанието на здравния потенциал на личността включва качествата отговорност,
инициативност, лично достойнство, сила на характера и самоконтрол, способност за самопознание,
себеизграждане и самопомощ за свободен избор на здравето, като социална ценност и за поведение
мотивирано от личните и обществени здравни интереси. Здравният потенциал на личността
включва също така и нейните отговорности да цени и формира здравето – своето и на другите, чрез
здравословен начин на живот.
Начинът на живот е конкретна изява и синтез на многообразни социални фактори, като той е
най-близко действащия фактор на здравето.
Цел: Целта на обзора е да запознае аудиторията с основните критерии и рискови фактори
за здравословен начин на живот, както и да мотивира аудиторията да живее здравословно.
Метод: Документален метод- проучване на литературни и интернет източници.
Ключови думи: здраве, живот, начин на живот,мотивация.

KNOWLEDGE AND MOTIVATION FOR HEALTHY WAY OF LIFE
P.Krumova,R.Sherletova, I.Dobreva, I.Angelova

SUMMARY: A healthy lifestyle is a system of vital activities tailored to the preservation and
enhancement of the health of the individual and society. As subjects of health - the person and the social
group have the health potential that determines the healthy way of life. The content of the person's health
potential includes the qualities of responsibility, initiative, personal dignity, strength of character and selfcontrol, ability to self-knowledge, self-build and self-help for free choice of health as social value and
behavior motivated by personal and public health interests. The person's health potential also includes its
responsibilities to value and shape the health of one's own and others through a healthy lifestyle.
The way of life is a concrete manifestation and synthesis of various social factors, and it is the closest
factor of health.
Aim: The aim of the survey is to familiarize the audience with the main criteria and risk factors for a
healthy lifestyle, as well as to motivate the audience to live healthy.
Method: Documentary method - study of literary and internet sources.
Key words: health, life, lifestyle, motivation.
Здравето не е всичко,
но без здраве всичко е нищо !
Артур Шопенхауе
I. Въведение: Здравословният начин на живот е конкретен тип, система, структура на
човешките дейности, насочени към подобряване здравето на отделната личност, социалната група
и обществото като цяло.
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Това е система от жизнени дейности съобразени със запазването и увеличаване на здравето на
отделния човек и обществото. Като субекти на здравето - личността и социалната група, притежават
здравен потенциал, който абуславя здравословния начин на живот. Съдържанието на здравния
потенциял на личността включва качествата отговорност, инициативност, лично достойнство, сила
на характера и самоконтрол, способност за самопознание, себеизграждане и самопомощ за свободен
избор на здравето като социална ценност и за поведение мотивирано от личните и обществени
здравни интереси. Здравният потенциал на личността включва също така и нейните отговорности,
да цени и формира здравето – своето и на другите, чрез здравословен начин на живот.
Начинът на живот е конкретна изява и синтез на многообразни социални фактори, като той е
най-близко действащия фактор на здравето. Здравната активност включва:
Социален фактор 1 
Социален фактор 2  начин на живот  здраве
Социален фактор 3 
Многообразните социални фактори на здравето кумулират и намират конкретна изява в
ежедневния живот на всяка отделна личност.Начинът, по който живее индивидът, може да
индуцира 2 вида поведение:

Позитивен, съдействащ за укрепване на здравето, вкл. балансирано хранене,
адекватна физическа активност, здравословна сексуалност и умение за разпознаване и справяне със
стресови ситуации;

Негативен, нанасящ вреда върху здравето, включващ рисковите фактори за здравето.
Начинът на живот може да бъде сериозен рисков фактор за здравето. С най-голяма сила това
важи за н.тар. социално – значими заболявания: сърдечно-съдови заболявания ( хронична
исхемична болест, хипертонична болест, мозъчно-съдова болест), злокачествени заболявания,
захарен диабет, язвена болест, затлъстяване, травматизъм, алкохолизъм и токсикомании.
II. Здравословен начин на живот.
За да бъде един начин на живот здравословен, решаващ е не обемът на дейностите, а дали
типичната цел, посока и структура на тези дейности, в тяхната системна цялост са ориентирани към
укрепване на здравето.
За формирането на здравословен начин на живот от съществено значение са:

Здравната информираност - какъв е обемът от здравни знания, които личността е
придобила.

Място на здравето в ценностната и система

Степента на осъзнаване на потребностите от здраве .

Отношението на личността към собственото си здраве и към здравето на другите

Семейна, училищна, обществена среда, която стимулира към здравословен начин на
живот.
Всички изброени фактори са взаимносвързани и подценяването на който и да е от тях би се
отразило негативно върху формирането на здравословен стил на живот.
Крайната, генералната цел на изучаването и регулирането на здравната мотивация е
формирането на здравословен начин на живот на отделната личност, социална група или
общество.
Здравословният начин на живот се определя като конкретен тип, система от жизнени
дейности, целенасочени към съхранение и подобряване на здравето на отделния човек и на
обществото. Здравословният стил е основен израз на позитивно здравно поведение.
Здравословният начин на живот зависи от: личната здравна култура, ценностната ориентация и
здравната мотивация. Формирането на здравословен стил на живот е една от главните цели на
съвременната стратегия за промоция на здравето.
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Начинът на живот на личността и социалната група е здравословен ако отговаря на
критериите на здравната активност, антирисковото поведение, самопомощ, взаимопомощ,
партньорство и обществена ангажираност с проблемите на здравето
1. Критерии за здравословен начин на живот са:

Антирисково поведение – наличие на позитивни здравни навици при отсъствие на
такава поведенчески рискови фактори като стрес, тютюнопушене, алкохолизъм, нерационално
хранене и др.

Здравна активност основана на адекватна здравна информираност - активно
отношение към усвояване на здравни знания и умения, системен контрол на собственото здраве.
Здравето е сред приоритетните ценности на личността. Налице е позитивна здравна мотивация.

Здравна самопомощ и взаимопомощ – основни умения за оказване на първа
медицинска помощ, за обслужване на болни членове на семейството за диетично хранене, воля за
преодоляване на вредни привички (тютюнопушене) у себе си и околните.

Психологическа нагласа за обществена ангажираност и партнъорство по
проблемине на здравето, за участие в оздравителни програми, участие в неформални организации с
дейност насочена към здравословен стил на живот и др.
2. Социално- рискови фактори
Поведенческите рискови фактори са едни или други елементи в личното поведение, които
повишават вероятността за влошаване на здравето изобщо или засилват податливостта към
определени заболявания. Сред многобройните поведенчески фактори като водещи в съвременното
общество се очертават следните:

Тютюнопушене. Според СЗО всяка година умират преждевременно над 2,5 млн.
души от болести дължащи се на тютюнопушене. Най-силна причинна връзка се наблюдава между
тютюнопушенето и следните социално-значими заболявания: рак на белия дроб (20% от
смъртността), заболявания на дихателната система (80%), сърдечно-съдови заболявания (20%),
артериосклероза, хроничен гастрит и др. Като причина за високата честота на тютюнопушенето с
голяма достоверност може да се смята дефектния начин за възпитание в семейството, училището,
като и пренебрегнатото противодействие на негативни влияния от улицата и масовата култура.
Подценяването на тютюнопушенето от много хора се дължи на дългия период (около 20-30
години) от началото на пушенето на цигари до възникване на заболяване.
Понастоящем се публикуват доста разнообразни данни за разпространението на тази социална
злина по света. Страните, които първи демонстрираха национални политики и съответни програми
в тази насока са САЩ и Англия, Канада, Финландия, Холандия и др. Активна е дейността и на СЗО.
По-ефективно е да се предпазят децата от приобщаване към цигарите, отколкото да де призовават
след това към отказ. Това е главният приоритет на антиникотиновото възпитание.

Алкохолизъм. Алкохолът се отнася към хранителните продукти. В литературата се
отчита благоприятно влияние на алкохола по отношение на сърдечно-съдови заболявания /ССЗ/ ,
когато е приет в рамките на праговата доза:
o
За мъже дневно концентрат 75 мл или 600 мл вино или бира
o
За жени – 50 мл концентрат или 400-500 мл вино или бира
Доказано е, че посочените дози при здрав черен дроб намаляват оксидацията на липидите,
повишават НDL – холестерола, подобряват инсулиновата чувствителност на клетъчните мембрани и
намаляват риска от ССЗ с около 20-25%.
Вредни последици за здравето има при повишена консумация на алкохол, водещи до:
o
Соматични увреждания – цироза на черния дроб, рак на устната кухина, фаринкса,
хранопровода, рак на стомаха, дебелото черво, мозъчен инсулт и др.
o
Психологични и социални промени пораждащи насилие, самоубийства, престъпления и
др.

458

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
«СТАРЕЕНЕ, ЗДРАВЕ, ГЕРИАТРИЧНИ ГРИЖИ»
Консумацията на алкохол през последните години е нарастнала значително. Водещи в това
отношение са страни като Франция, Португалия, Испания, Италия, Германия, Австрия.Подходът
към алкохолният проблем несъмнено трябва да бъде комплексен с включване на
здравновъзпитателни, социални, психологически, морални и др. елементи.

Ниска физическа активност. Обездвижването е съществен рисков фактор за ССЗ,
захарен диабет тип ІІ, остеопороза, метаболитни и злокачествени заболявания. То води до
намаляване на :
o
Притока на кръв към сърцето, мозъка, бъбреците;
o
Продукциата на червени кръвни клетки и имунни тела;
o
Концентрация на хемоглобин в кръвта;
o
Анаеробния капацитет;
o
Глюкозния толеранс;
o
Резистентност към инфекции и др.
Ниската физическа активност е от голямо значение за развитие на
затлъстяване.Проучвания в нашата страна установяват, че при системна двигателна активност до
известна степен се отслабва действието на важни рискови фактори:
 Намалява потреблението на тютюневи изделия и алкохолни напитки;
 Намалява обилното хранене;
 Увеличава се устойчивостта на стресови въздействия.

Нездравословно хранене. Повишен риск по отношение на диабет, онкологични
заболявания, сърдечно-съдови, заболявания на храносмилателнияя тракт, на опорно-двигателната
система се установяват при хранене, което се характеризира с:

Висока консумация на въглехидрати, сол, животински мазнини, което води до
атеросклеротични промени на съдовете и последващите ги редица заболявания;

Недостатъчно количество на полиненаситените мастни киселини, нисък относителен
прием на сложните въглехидрати, на хранителни влакнини, витамини и минерални вещества
В нашата страна е ниско потреблението на храни, съдържащи натурални антиоксидантни вит. А и С и Е, както и храни богати на минерални вещества
Като адекватен хранителен режим се препоръчва:
 Общото количество липиди да бъде до 30% от дневния енергиен внос, като наситените
мастни киселини са до 10%
 Консумация на храни богати на полиненаситени мастни киселини – растителни и рибни
продукти;
 Повишена консумация на влакнини и на природни антиоксиданти, получавани чрез пресни
плодове и зеленчуци;
 Повишена консумация на храни богати на минерални вещества- мед, цинк, калий, магнезий;
 Умерена употреба на готварска сол.

Психо-социален стрес. В редица случаи възникването и развитието на артериалната
хипертония , атеросклерозата, коронаросклерозата и миокардната исхемия, диабета, внезапната
сърдечна смърт, астмата и редица психосоматични заболявания стават под въздействието на
стресови фактори. Стресовото въздействие е един от най-сериозните изследователски обекти и
изисква сериозно внимание в практиката.

Сексуално поведение. Сексуалното поведение при определени условия може да
играе ролята на рисков фактор за разпространение на т.нар. болести, предавани по полов път
(сифилис, гонорея, трихомонас, хламидия. Тук се отнася и синдрома на придобитата имунна
недостатъчност (СПИН). Генерална задача на здравното възпитание е интегрирането на здравото
сексуално поведение в общия контекс на здравословния стил на живот.
3. Влияние на социално-рисковите фактори
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Все още се подценява здравното значение на социалните фактори.
Влиянието на социалните фактори най-често е „скрито” и дългосрочно, в голям времеви
период. Напр. хроничният семеен дистрес може да се изяви в конкретно заболяване едва след 5, 10
и повече години.
Съществуват два главни механизма на влияние на социалните фактори върху здравето:

Индиректно влияние. Например епидемичният хепатит възниква не толкова и не
само поради наличие на вируси, но главно поради влиянието на социални фактори – здравна
култура, здравно поведение, жилищни условия и др.

Директно влияние. Все още не е достатъчно проучено. Вероятният механизъм на
действие е чрез стреса и дистреса. Например хроничният дистрес е главна причина за съвременните
болести на цивилизацията – психоневрозите, безсънието, исхемичната болест на сърцето, някои
боледсти на храносмилателната система и др.
ІІІ. ИЗВОДИ
1.
Делът на пушачите в нашата страна никак не е малък, но с предстоящата забрана - да
не се пуши в затворени помещения може би ще намалее.
2.
Над 60% от населението на възраст 25-65 г. е с ниска и средна физическа
активност, като ниската физическа активност е в чести комбинации с други фактори на риска –
хипертония, повишено телесно тегло, повиешен холестерол и тютюнопушене.
3.
С проблемна употреба на алкохол в страната са 280-300 хиляди души, като се
разширява кръгa на консумиращите алкохол сред подрастващите.
4.
Нездравословно е храненето на българина - висока консумация на въглехидрати, сол,
животински мазнини и ниска консумация на природни антиоксиданти (получавани чрез пресни
плодове и зеленчуци) и на храни богати на минерални вещества ( мед, цинк, калий, магнезий).
Посочените фактори на риска за здравето се срещат най-често в комбинации помежду
си и с други фактори като се очаква, че натовареността с тях ще нараства. Това обуславя
необходимостта от неотложни и широки профилактични дейности.
В общество, където човешкото здраве е сред приоритетните ценности закономерно може
да се срещне позитивна лична здравна мотивация.
ІV. ПРЕПОРЪКИ
Да се наспим – шест, седем,...., девет часа сън, всеки организъм има различна
потребност. Доказано, е че лошия сън намалява продължителността на живота и то повече при
жените, отколкото при мъжете. Но не по-малко вредно е и прекалено дългото време сън, така че
важно е да се намери златната среда.
Да започнем деня с чаша гореща вода с лимон – ако придобиете този полезен навик
бъдете сигурни, че ще бъдете по – здрави и млади, отколкото подозирате. Комбинацията от гореща
вода с лимон засилва обмяната на веществата, помага по лесно да се отиде до тоалетна, унищожава
токсините.
Да правим упражнения всеки ден – всички знаем, че спортът е здраве, но колко от нас му
отделят необходимото внимание в забързаното ежедневие.... Ако искате да удължите живота си, да
задържите за по – дълго младостта и да подобрите имунната си система задължително трябва да
спортувате редовно. Дори да нямате любим спорт, може да правите гимнастика у дома, като
наблягате на раздвижването на ставите и умерено стягане на мускулите, а може да пробвате и
нашумелите,
напоследък,
уроци
по
различни
на
вид
танци.
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Да ядем повече плодове и зеленчуци – подбирайте ги според сезона и вкуса си, важното е да
присъстват в менюто ви всеки ден, чрез тях се пречистваме, снабдяваме се с витамини и минерали.
Те
са
и
перфектен
антиоксидант.
Да ядем и повече риба – морската храна е източник на витамин В1, В2, В12, А, Д, Е, калций,
фосфор, омега – 3 мастни киселини. Всеобщо известно, е че в страните, в които консумацията на
риба е по – висока, като например средиземноморските страни, населението страда значително по –
малко от сърдечно съдови заболявания. Златното правило е два пъти риба седмично!
Да спрем цигарите – след спиране на цигарите на организма са му нужни няколко години, в
зависимост от периода, в които сте пушили, за да се възстанови и изчисти от натрупаните вредни
вещества. Няколко месеца след спиране на цигарите, бившите пушачи започват да усещат
положителните
резултати
върху
здравословното
си
състояние.
Да пием умерено – има се в предвид да се откажем от системното напиване, защото то води до
необратими последици за здравето, като състаряване и надебеляване. Тук златното правило е –
алкохол
с
мярка
и
качество.
Да пазим кожата си – необходимо е да я обгрижваме, за да нямаме нездравословен тен и
състарен
вид.
Да се грижим редовно за зъбите си – необходимо е да посещаваме зъболекар поне два пъти в
годината, с което ще си спестютим много усложнения, проблеми и средства.
Да мислим положително и да прогоним напрежението – приятните емоции ни зареждат с
енергия и ни карат да се чустваме добре, като активизират определени участъци от мозъка ни, които
влият върху цялостното състояние на ораганизма ни.
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ОБРАЗОВАТЕЛЕН ДЕФИЦИТ В ОБЛАСТТА
НА ГЕРИАТРИЧНИТЕ ГРИЖИ
Никола Георгиев, Полина Балканска, Теодор Попов
Медицински университет-София, Факултет по обществено здраве,
Катедра по медицинска педагогика
РЕЗЮМЕ: Представени са обобщени данни от проведени изследвания на специфичните
проблеми и образователни потребности в областта на геронтологията и гериатричната практика
сред здравни специалисти от 10 града в България. Използвани са следните методи на изследване:
критичен анализ и синтез на научната литература по проблема; документален метод - национални и
европейски документи, анкетен метод. Резултати: Определени са актуални професионални
трудности и образователни потребности на респондентите в следните области: специфични прояви
на болестта при възрастни пациенти; възрастови ментални и поведенчески промени; комуникативни
умения за работа с възрастни пациенти; обучение по здравни грижи за хронично болни и техните
семейства. За да се преодолее този образователен дефицит осъществихме провеждане на "учене на
работното място" в медицински и социални заведения. Постига се постепенно преодоляване на
дистанцията учебен процес – практика чрез използване на иновативния подход учене чрез опит.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: стареене, гериатрични грижи, здравни специалисти, образователни
потребности, учене на работното място

EDUCATIONAL DEFICIT IN THE FIELD OF GERIATRIC CARE
Nikola Georgiev, Polina Balkanska, Teodor Popov
Medical University of Sofia, Faculty of Public Health,
Department of Medical Education

SUMMARY: Presented are summarized details from studies of the specific problems and
educational needs in the field of gerontology and geriatric practice among health professionals from 10
cities in Bulgaria. We used the following test methods: a critical analysis and synthesis of the scientific
literature on the problem; documentary method - national and European documents questionnaire method.
Results: Certain difficulties are current professional and educational needs of the respondents in the
following areas: specific manifestations in adult patients; age mental and behavioural changes;
communication skills to work with adult patients; training health care for the chronically ill and their
families. To overcome this educational deficit implemented a conduct "workplace learning" in medical and
social institutions. Achieved gradually overcome the distance learning process - practice using innovative
experiential learning approach.
KEY WORDS: aging, geriatric care, health professionals, educational needs, learning in the
workplace
Въведение
Една от основните характеристики и на 21 век е демографското застаряване на населението
на Земята. Наблюдава се глобална демографска трансформация с нарастване на възрастното
население, която ще има дълбоки последствия за всеки аспект на индивидуалния, обществения,
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националния и международния живот. България не прави изключение от тази обща световна
тенденция, особено като се вземе предвид намаляването на раждаемостта през последните години,
както и увеличаване на мигрантския поток главно от млади хора. Да не забравяме, че българската
нация е втората най-бързо застаряваща в целия Източен регион след Украйна [3]. Старите хора
представляват най-голямата и прогресивно увеличаваща се група от населението, ползваща здравни
грижи. Управленският отговор на демографския срив в нашата страна е изготвената Национална
стратегия за демографско развитие на Република България за периода 2006–2020 г. [4]. Тя отразява
и доразвива в национален контекст предложенията на Европейската комисия за предприемане на
политики в отговор на демографската промяна [7].
Един от основните приоритети на демографската стратегия на България е свързан с
необходимостта от адаптиране на системата от здравни услуги към остаряването на населението и
към необходимостта от повишаване на качеството на живот на възрастните хора посредством:
 Финансиране и развитие на допълнителни здравни услуги, насочени към възрастни хора;
 Въвеждане на многопрофилна здравна услуга за възрастни.
 Повишаване на здравната информираност сред възрастните хора;
 Насърчаване на здравословен начин на живот през целия жизнен цикъл на човешкия
живот и със специален акцент за хората над 50 годишна възраст;
 Изграждане на по-тясно сътрудничество между системата за здравни услуги и системата
за социална закрила в предоставянето на социални услуги за възрастните [4].
Липсата на специализирани познания и умения за работа с възрастни хора създава
значителни трудности на медицинския персонал и влошава качеството на оказваната гериатрична
помощ. Този проблем може да се задълбочи, ако не се предприемат спешни мерки за адаптиране на
здравната, социалната и образователната системи към специфичните нужди на лицата в напреднала
и старческа възраст от компетентна професионална грижа [1, 6].
В тази връзка логично следва въпросът имат ли готовност здравните специалисти да
отговорят на предизвикателствата на демографското застаряване? Какви действия трябва да се
предприемат в сферата на медико-социалната помощ за възрастни и стари хора, съпоставими с
европейските тенденции в областта на геронтологичната подготовка и гериатричната практика?
Резултати от проведени собствени проучвания
В търсене на отговори на тези въпроси екип от Факултета по обществено здраве към
Медицинския университет в София проведе проучвания сред специалистите по здравни грижи с цел
да установи техните специфични професионални трудности и образователни потребности при
осигуряване на медико-социална помощ за възрастни и стари хора с оглед определяне на
необходимите стъпки за тяхното преодоляване в съответствие с европейските изисквания за добра
геронтологична практика. В настоящата статия представяме част от резултатите от осъществени
наши проучвания в тази насока.
В базовото изследване участват 940 здравни специалисти от 10 града в страната.
Използвани методи са: критичен анализ на научна литература по изследвания проблем;
документален метод – проучени са национални и Европейски документи; наблюдение; анкетен
метод. Анкетирането се проведе въз основа на предварително изработена анкетна карта, която
представлява съвкупност от въпроси, насочени към събиране на необходимата за изследването
информация. Основен критерий при подбора на изследваните лица в това проучване е доброволно
изявеното им желание за участие [1].
Определени са основните причини за трудностите на здравните специалисти при
осъществяване на грижи за възрастни пациенти. Установени са проблеми в няколко основни
етични, образователни и психосоциални посоки:
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 Липса или недостатъчни знания в областта на геронтологията и личностно-центрираната
грижа към стари пациенти /при половината от респондентите/;
 Неглижиране на здравните потребности на възрастните пациенти поради организационни
и личностни причини;
 Дефицит на емпатично отношение при провеждане на необходимите грижи;
 Липса или недостатъчни стимули за повишаване на професионалната квалификация на
медицинските специалисти в областта на гериатричната практика, което оказва негативно влияние
върху качеството на предоставяните грижи;
 Неотложна необходимост от адаптиране на здравните услуги към демографските промени
с фокус към обучението на повече гериатрични специалисти, снижаване на институционализма и
стимулиране на алтернативни форми за предоставяне на грижи в амбулаторни и домашни условия
за старите хора.
Близо ½ от здравните специалисти, включени в изследването, определят липса или
недостатъчност на необходимата им подготовка по отношение спецификата на грижите за стари
хора. Значителна част от тях изразяват готовност да получат повече информация и знания за
съвременните подходи в професионалното обгрижване на възрастните пациенти.
Анкетираните специалисти по здравни грижи проявяват себекритичност по отношение на
познанията, които притежават по медицинска геронтология, и в тази връзка – за възможностите,
които тези знания им предоставят за осъществяване на компетентна гериатрична помощ (фиг.№ 1).
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Фиг.1. Самооценка на познанията по геронтология и възможности (в %)
Източник: [1]

Значителна част от тях изразяват готовност да получат повече информация и знания за
съвременните подходи в професионалното обгрижване на възрастни пациенти. (фиг.№ 2).
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Фиг.2. Готовност за участие в следдипломно обучение в областта на приложната геронтология (в %)
Източник: [1]

Стремежът на здравните специалисти да увеличават професионалната си подготовка и да
участват във формите за продължаващо обучение е явен, стига да бъдат приложени съответни
подходи за тяхното стимулиране, каквато е и практиката в много други страни.
Образователните потребности по медицинска геронтология на респондентите – здравни
професионалисти са в следните основни области: специфика в проявите на заболяванията при
възрастните пациенти; възрастови промени в психиката и поведението им; комуникативни умения
за работа с възрастни пациенти; обучение в здравни грижи на хронично болните и техните
семейства; профилактика на стареенето.
В условията на финансов недоимък, текучество на персонал и все по-явен недостиг на
професионалисти по здравни грижи е наложително да се търсят възможности за мотивиране на тези
специалисти за успешна реализация. Една от тези възможности е да се създадат подходящи
стимулиращи условия за повишаване на тяхната професионална компетентност [5] .
Към преодоляване на образователния дефицит в гериатричните грижи
Факултетът по обществено здраве (ФОЗ) към Медицински университет – София предоставя
компетентна геронтологична подготовка в курсовете за следдипломно обучение на
професионалисти по здравни грижи. Тази подготовка се осъществява от квалифицирани
преподаватели от ФОЗ, в чиято структура е включено и единственото звено по геронтология в
България. Екип от това звено разработи програми по геронтология и гериатрични грижи, в които се
представят съществени и актуални теми, свързани с медицински, социални, поведенчески,
психологични и икономически проблеми на остаряването. Акцентира се върху придобиването на
специфични компетенции, необходими за осъществяването на професионална здравна помощ за
възрастни клиенти, пациенти и потребители на здравни услуги, съобразно съвременните критерии
за обслужване и качество на гериатричните грижи. [5]. Въпреки изброените по-горе форми за
обучение по геронтология и гериатрични грижи, съществува остра нужда от разширяване на
образователните възможности в тези научни направления за всички здравни специалисти, които
оказват медико-социална помощ на лица в напреднала и старческа възраст.
С цел преодоляване на установения образователен дефицит и необходимостта от
повишаване на професионалната компетентност на здравните специалисти в областта на
геронтологията и личностно-центрираната грижа за стари хора осъществихме пилотно „учене на
работното място” в медицински и медико-социални заведения на територията на България.
Проведохме дискусии с образователни презентации и интерактивни активности. Разработената
програма се основава на ясни ориентири за необходимите професионални умения на здравните
специалисти, базирани на оценка спрямо модели от добрата практика в грижите за стари хора.
Важен елемент са практическите задания, при които от участниците се изисква да приложат
наученото през призмата на конкретни примери от тяхната работа. Включват се дейности, базирани
на опит и конкретно преживяване, насочени както към формиране на подходящи нагласи, така и
към развитие на умения за оказване на компетентни и емпатични гериатрични грижи. Близо 75% от
здравните професионалисти, взели участие в семинарите, изразяват голямо удовлетворение от
прилаганата методика и отчитат ползите от тези работни срещи [2].
Изнесеното обучение и дискусиите по актуални проблеми на здравните грижи за стари
хора, свързани със спецификата на работното място, имат редица предимства, като: обсъждане на
конкретни въпроси и казуси, касаещи гериатричните грижи по места; рефлексия и споделяне на
собствен опит; пестене на време и средства на здравните специалисти. Съществени резерви
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предлагат процесите на неформално и епизодично учене на работното място и съчетаването им с
формалното обучение. Преодолява се дистанцията учебен процес – практика чрез използване на
иновативния подход учене чрез опит.
Заключение
Предоставянето на съвременна образователна геронтологична подготовка на здравните
специалисти, осигуряващи грижи за стари хора, адаптирана към техните специфични
професионални потребности и стандартите за добра гериатрична практика, обуславя постигането на
необходимата им компетентност при осъществяване на качествени здравни грижи за лицата в
напреднала и старческа възраст.
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НАТРИУРЕТИЧЕН ПЕПТИД (N-TERMINAL PRO-BNP) ПРИ
ХОСПИТАЛИЗИРАНИ ВЪЗРАСТНИ И СТАРИ ХОРА СЪС СЪРДЕЧНА
НЕДОСТАТЪЧНОСТ
Фредерик Григоров*, Ирена Генчева**, Румяна Григорова***
І-ва Кардиологична клиника*,Централна клинична лаборатория**
МУ-Плевен,УМБАЛ-Плевен
МУ-София, Факултет Медицина***
Резюме
Въведение: Независимо от успехите в лечението на сърдечната недостатъчност (СН),
заболеваемостта и смъртността остават високи, особено при възрастни и стари хора. N-terminal
proBnP се очертава като важен показател за диагностициране на болни със СН, но ролята му за
стратификация на риска и за прогностична оценка при възрастни и стари хора не е достатъчно
проучена.
Цел: Да се проучи връзката на нивото на N-terminal proBnP с краткосрочната прогноза и
продължителността на болничния престой при възрастни и стари хора, хоспитализирани по повод
на прояви на сърдечна недостатъчност.
Материал и методи: Проведено е проспективно проучване при 67 болни на възраст над 60
години, хоспитализирани по повод на прояви на сърдечна недостатъчност. При всички болни е
изследвано нивото на NT-proBNP през първите 2 дни след хоспитализацията. Отчитани са
промяната в клиничните прояви, продължителността на хоспитализацията и краткосрочната
прогноза. При анализа на данните са използвани параметричен, корелационен и регресионни
анализи. Статистическа значимост е приета при p<0.05.
Резултати: Нивото на NT-proBNP показва значима връзка с ФК на СН и леталитета.
Установена е положителна и висока корелационна зависимост между нивото на N-terminal proBnP и
продължителността на хоспитализацията(r =0.67).

Изводи: Това проучване предоставя окуражаващи резултати, които показват, че
изследването на нивото на N-terminal proBnP може да е надежден прогностичен маркер при
възрастни и стари хора, хоспитализирани по повод на СН.
Ключови думи: възраст, сърдечно-съдови заболявания, натриуретичен пептид
NATRIURETIC PEPTIDE (N-TERMINAL PRO-BNP) IN HOSPITALIZED ELDERLY
PEOPLE WITH HEART FAILURE
Frederik Grigorov*,Irena Gencheva**,Roumiana Grigorova***
Clinic of Cardiology* Central Clinical Laboratory**
MU-Pleven, Pleven University Hospital
*** MU-Sofia, Faculty of Medicine
Summary
Introduction: In spite of the success in the treatment of heart failure(HF), morbidity and mortality
rates remain high, particularly in elderly. N-terminal proBnP emerged as an important indicator for the
diagnosis of HF, but its role in risk stratification and prognostic assessment in elderly people is not
sufficiently studied.
Objective: To examine the relationship of the level of N-terminal proBnP with short-term
prognosis and length of hospital stay in adult and elderly hospitalized with signs of HF.
Material and Methods: 67 elderly patients with worsening of HF were involved in a prospective
study. The levels of NT-proBNP were measured in the first two days after hospitalization. The patients
were evaluated for changes in clinical signs and symptoms of HF. The length of hospital stay and the short-
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term prognosis were also analyzed. For processing the data are used parametric, correlation and regression
analysis. Statistical significance was accepted at p<0.05.
Results: A significant association between the levels of NT-proBNP and FC of HF and also with
the mortality was established. We found a positive and a high correlation between the level of N-terminal
proBnP and the length of hospital stay(r=0.67).
Conclusions: This study provides encouraging results that show that the measurement of the
levels of N-terminal proBnP can be a reliable prognostic marker in elderly people hospitalized for HF.
Key words: elderly, cardiovascular diseases, natriuretic peptide
Въведение: Сърдечната недостатъчност е значим проблем за съвременното здравеопазване,
свързан със значителен финансов натиск върху здравеопазните системи. И понастоящем честотата и
заболеваемостта от сърдечна недостатъчност(СН) са високи и значително нарастват с възрастта.
Значимо се увеличава броя на хоспитализациите и рехоспитализациите по повод на СН, а
прогнозата на СН остава неблагоприятна. Въпреки че се наблюдава като цяло подобрение в грижите
за болните със СН, независимо от успехите в лечението и през последните години прогнозата на СН
остава неблагоприятна, а ежедневния контрол при отделните пациенти остава
предизвикателство(6). През последното десетилетие разбирането за СН се измести от
хемодинамичната концепция към ролята на невроендокринните патофизиологични промени за
прогресията на СН(5). Имайки предвид тези данни, напълно обяснимо е защо предотвратяването на
развитието и прогресията на СН се превръщат в основна цел, а хипотезата, че биологични маркери
могат точно да определят риска за развитие и прогнозата на СН, става твърде привлекателна за
изследователите. Обръща се внимание, че са необходими допълнителни инструменти, които да
улеснят индивидуализирането на контрола на СН, да подпомогнат избора и дозирането на
лекарствата(5). При това проучванията насочени специално към възрастните и стари хора са твърде
малко. Нивото на NT-proBNP е един от най-силните и независими прогностични фактори за летален
изход и хоспитализация при болни със СН (1,2,10,11,15,22,23). Предполага се, че NT-proBNP е
сумарен маркер за тежестта на СН, за исхемия, артериална хипертония с левокамерна хипертрофия,
предсърдно мъждене(4,11), изследването на който може да е полезно при болни със СН и
множествени патология и рискови фактори. При това включването в анализа на NT-proBNP
отслабва прогностичната значимост на много други фактори, като например на възрастта и класа
СН по NYHA (25). Изследването на нивото на В-тип натриуретичния пептид е не само полезно
допълнение за диагностициране и мониториране на пациентите със сърдечна недостатъчност, но
изследвания сочат, че NT-proBNP предоставя независими прогностична информация по отношение
на риска от смърт и рехоспитализация. Изследването на NT-proBNP може да играе роля в скрининга
на високо рисови пациенти за наличие на подлежаща сърдечна дисфункция, може да е полезен
инструмент за подпомагане на диагностиката и стратификация на риска на пациенти със сърдечна
недостатъчност. Същевременно обаче, популационни проучвания показват, че нивата на BNP и NTproBNP не само нарастват с възрастта, но също са значимо по-високи при жените в сравнение с
мъжете (16,24). Потенциала за използване на NT-proBNP за скрининг, мониториране, контрол на
лечението и като терапевтична цел продължава да се изучава(3,7,8,9,12,13,1417,18,19,20,21). В
процес на активно проучване е прицелно ниво за NT-proBNP при лечение на СН.
България е страна със застаряващо население, а сърдечната недостатъчност при възрастни и
стари хора е един от най-честите проблеми в кардиологичната практика. Предвид трудностите в
диагностиката и лечението на СН, свързани с полиморбидитета и повишения риск за ятрогенни
усложнения, характерни за възрастните и стари хора и при ограничените ресурси за здравеопазване,
маркер подходящ за диагностициране, прогностична оценка, контрол на лечението е особено ценен.
NT proBnP се очертава като важен показател за диагностициране на болни със СН, но ролята му за
стратификация на риска, за прогностична оценка и контрол на СН конкретно при възрастни и стари
хора не е достатъчно проучена.
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Цел: Да се проучи връзката на нивото на NT-proBNP с краткосрочната прогноза и
продължителността на болничния престой при възрастни и стари хора, хоспитализирани по повод
на прояви на сърдечна недостатъчност.
Материал и методи: Проведено е проспективно проучване при 67 болни(29 мъже и 38
жени) на възраст над 60 години, хоспитализирани по повод на прояви на сърдечна недостатъчност.
Включените в проучването болни са с ІІ-ІV ФК СН. ФК на СН е определян според критериите на
NYHA. При всички болни е изследвано нивото на NT-proBNP през първите 2 дни след
хоспитализацията. Изследването на NT-proBNP е осъществено чрез имунен анализ предназначен за
in vitro количествено определяне на разположения в N – края В – тип натриуретичен пептид (NTproBNP) в човешки серум и плазма. При всички болни е осъществена ехокардиографска оценка на
състоянието на сърдечните структури и функции при хоспитализацията. Отчитани са промяната в
клиничните прояви (промяна на ФК СН), продължителността на хоспитализацията и
краткосрочната прогноза (болничен леталитет). При анализа на данните са използвани
параметричен, корелационен и регресионни анализи. Статистическа значимост е приета при p<0.05.
Резултати: Сред проучваните пациенти с нарастване на ФК СН нараства значимо нивото
на NT-proBNP (р<0.001) (Табл.1). Средната продължителност на болничния престой при
проучваната група болни е 7.67+2.96 дни. При приложение на ANOVA анализ се установява
значима връзка както между ФК СН и фракцията на сърдечно изтласкване(ФИ)(F=53.57, р=0.000),
така и между ФК СН и нивото на NT-proBNP (F=44.774, р=0.000). Не се установява значима връзка
между пола и възрастта с нивото на NT-proBNP, ФИ и ФК на СН при проучваната от нас група
болни.
Табл.1 Ниво на NT-proBNP

Ф

ФИ
Продълж.
(%)
N на хоспитализацията
ъзраст
(Teichholz) T-proBNP
(дни)
7
56.7
8
5.26
4
41.8
6.74
1
1
9
19
9
19
в

К СН
ІІри ФК СН йност

според ФК СН

Ср.сто
N

Станд
артно
отклонение
ІІІ
Ср.сто
-ти ФК СН йност
N

6
.17
7
5.054
3
9

39

9
09.07
4
649.19
3
9

6
.13
7
2.44

7.42
24.3
33

5
036.61
2
3742.89

9

9

9

9.31
46.0
1

2.58
7.64
39

Станд
артно
отклонение
ІV
Ср.сто
-ти ФК СН йност
N

2.37
9.78
9

Станд
артно
6
1
отклонение
.52
4.58
3364.41
4.38
Въпреки значимо по-високата средна възраст на проучваните пациенти във възрастовата
група над 75г. спрямо средната възраст на пациентите на възраст равна или по-малка от 74г., както
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ФИ, така и средната стойност на NT-proBNP са незначимо различни при двете възрастови групи
(Фиг.1).
Фиг.1 Средна стойност на NT-pro BNP според възрастта

7000
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4000
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2000
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0

до 74г.

над 75г.

средна възраст (години)
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NT-proBNP

6561

5369
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ФИ (%) (Teichholz)

NT-proBNP

Незначимо различна е средната възраст на дехоспитализираните(74.58+6.39г.) от средната
възраст на починалите(74.29+6.18г.), но средната стойност на NT-proBNP е значимо по-висока
(р<0.001) при починалите (29829.86+6009.61) в сравнение със средната стойност при
дехоспитализираните (3230+4087.44). По-ниска е средната стойност на ФИ при починалите спрямо
средната стойност на ФИ при дехоспитализираните проучвани пациенти, но различието е
незначимо(Фиг.2).
Фиг.2 Средна стойност на NT-pro BNP при
дехоспитализираните и починалите пациенти
35000
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Установена е значима, положителна и висока корелационна зависимост (Pearson
Correlation) както между нивото на NT-proBNP и леталитета (r=0.873, р=0.000), така и между нивото на
NT- proBNP и продължителността на хоспитализацията. Положителна и значима е корелационната връзка
между ФК СН и леталитета, но корелационния коефициент е по-нисък(r=0.473,р=0.000). Подобна, но негативна
зависимост се установява между ФИ с леталитета (r= -0.471,р=0.000). Положителна, значима, но слаба корелационна
зависимост се установява между ФК СН и продължителността на хоспитализация (r=0.264,р=0.038) и негативна между
ФИ и продължителността на хоспитализация (r=-0.298,р=0.008). Значима, висока и негативна е корелационната
зависимост между нивото на NT-proBNP и ФИ (r= -0.67,р=0.000).

Нивото на NT-proBNP е значим и независим фактор за леталитета сред проучваната група
възрастни и стари хора хоспитализирани по повод на прояви на СН (табл. 2).
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Табл. 2 Оценка на връзката на NT-proBNP с леталитета сред проучваната група болни със
СН (Сох регресионен анализ)
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S
B
възрас
т

0.061

ФИ
(%) (Teichholz)
NTproBNP
пол

-0.02

E
0
.091
0
.081

W
ald

E
df

Sig.

0
.454

1

0.5

1

0.809

1

0.041

1

0.184

0
.059

xp(B)
1
.063
0
.981

4
0
1.281

0
0
.965

.193
1
.760

1
0
.277

Изводи и заключение: Това проучване предоставя окуражаващи резултати, които
показват, че изследването на нивото на N-terminal proBnP може да е надежден прогностичен маркер
при възрастни и стари хора, хоспитализирани по повод на СН. Получените резултати са основание
да считаме, че проучвания на ролята на изследването на нивото на NT-proBNP при възрастните и
стари хора, хоспитализирани по повод на декомпенсирана СН, може да са полезни с оглед нуждата
за оптимизиране на общите разходи (болнични и извънболнични) за контрол на СН, при съхранено
или с по-добро качество на оказваната медицинска помощ при възрастни и стари хора.
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ЛЕЧЕНИЕ НА СЪРДЕЧНАТА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ПРИ
ХОСПИТАЛИЗИРАНИ ВЪЗРАСТНИ И СТАРИ ХОРА И НИВО НА
НАТРИУРЕТИЧНИЯ ПЕПТИД (N-TERMINAL PROBNP)
Фредерик Григоров*,Ирена Генчева**,Румяна Григорова***
*Кардиологична клиника,**Централна клинична лаборатория
МУ-Плевен,УМБАЛ-Плевен
*** МУ-София, Факултет Медицина
Резюме:
Въведение: Контрола на сърдечната недостатъчност(СН) при възрастни и стари хора е
предизвикателство. Нивото на N-terminal proBnP се очертава като възможен маркер за
мониториране на ефекта от лечнието на СН.
Цел: Да се проучи връзката между нивото на N-terminal proBnP и ефекта от лечението на
СН при възрастни и стари хора.
Материал и методи: Проведено е проспективно проучване на 67 болни на възраст над 60
години, хоспитализирани по повод на прояви на СН. При всички болни са изследвани нивата на
hsCRP и на NT-proBNP през първите 2 дни след хоспитализацията, а при 21 от болните
изследването е повторено преди дехоспитализацията, след проведено стандартно лечение на СН.
При анализа на данните са използвани параметричен, корелационен и регресионни анализи.
Статистическа значимост е приета при P<0.05.
Резултати: След проведено лечение на СН нивото на NT-proBNP значимо се снижава,
докато нивото на hsCRP не се повлиява от проведеното лечение по време на болничния престой.
Както нивата на NT-proBNP, така и нивата на hsCRP имат значима корелационна зависимост с
продължителността на хоспитализацията, но само нивото на NT-proBNP показва връзка с
изразеността на проявите на СН .
Изводи: Повторното изследване на нивото на N-terminal proBnP предоставя допълнително
прогностична информация и е уместно да се използва за оценка на ефекта от лечението на СН при
възрастни и стари хора.
Ключови думи: възраст, сърдечно-съдови заболявания, натриуретичен пептид

TREATMENT OF HEART FAILURE IN HOSPITALIZED ELDERLY
PEOPLE, AND THE LEVEL OF NATRIURETIC PEPTIDE (N-TERMINAL
PROBNP)
Frederik Grigorov*,Irena Gencheva**,Roumiana Grigorova***
Clinic of Cardiology* Central Clinical Laboratory**
MU-Pleven, Pleven University Hospital
***MU-Sofia, Faculty of Medicine
Abstract:
Introduction: Control of heart failure (HF) in the elderly is a challenge. The levels of N-terminal
proBnP has emerged as a possible marker for monitoring the effect of treatment of HF.
Objective: To examine the relationship between the level of N-terminal proBnP and the effect of
treatment of heart failure in the elderly.
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Material and Methods: 67 elderly patients with worsening of HF were involved in a prospective
study. At all this patients the levels of hsCRP and NT-proBNP were measured in the first 2 days of
hospitalization, and at 21 of the patients the measurements were repeated before hospital discharge, after
standard treatment of HF. For processing the data are used parametric, correlation and regression analysis.
Statistical significance was accepted at p <0.05.
Results: Following a treatment of HF the levels of NT-proBNP were significantly decreased,
while the levels of hsCRP were not affected by the treatment performed during the hospital stay. The levels
of NT-proBNP, and also hsCRP levels have a significant correlation with the lenght of hospital stay, but
only the levels of NT-proBNP indicates relationship with the severity of HF.
Conclusions: Repeated measurements of the level of N-terminal proBnP provide additional
prognostic information and should be used to evaluate the effect of treatment of HF in elderly people.
Key words: elderly, cardiovascular diseases, natriuretic peptide
Въведение: Сърдечната недостатъчност (СН) остава една от водещите причини за
заболеваемост и смъртност и предизвикателство по отношение на контрола и, особено при
възрастни и стари хора. Предвид трудностите в диагностиката и лечението на СН, свързани с
полиморбидитета, характерен за възрастните и стари хора и ограничените ресурси за
здравеопазване, маркер даващ възможност за комплексна оценка – както в диагностичния процес,
така и за прогностична оценка, така и за провежданото лечение е особено ценен. Хипотезата, че
биологични маркери могат точно да определят риска за развитие и прогнозата на СН, става твърде
привлекателна за изследователите. Обръща се внимание, че са необходими допълнителни
инструменти, които да улеснят индивидуализирането на контрола на СН. Нивото на NT-proBNP се
очертава като подходящ маркер за мониториране на ефекта от лечнието на СН(2, 7, 10). Потенциала
за използване на В-тип натриуретичния пептид за скрининг, мониториране, контрол на лечението и
като терапевтична цел продължава да се изучава от изследователите и през последните години(1, 3,
4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15). Подчертава се, че са нужни още проучвания за да се прецени дали
прогностичното значение на нивата на NT-proBNP се влияе от възрастта, пола и оценявания
времеви период (8), а също, че ролята на нивата на NT-proBNP за контрол при терапията на СН не е
достатъчно ясна и серийните измервания трябва да се интерпретират внимателно(1). Известно е, че
възрастните и стари хора по-често имат множествена патология и са с повишен риск за ятрогенни
усложнения, но въпреки многото проучвания и през последните години на значението на NTproBNP и на hsCRP (5, 6) при СН, влиянието на лечението върху нивото на NT-proBNP и hsCRP, а
също ефекта от лечение на СН съобразно международните препоръки при стари хора не са
достатъчно проучени.
Цел: Да се проучи връзката между нивото на N-terminal proBnP и ефекта от лечението на
СН при възрастни и стари хора.
Материал и методи: Проведено е проспективно проучване на 67 болни на възраст над 60
години, хоспитализирани по повод на прояви на СН. При всички болни са изследвани нивата на
hsCRP и на NT-proBNP през първите 2 дни след хоспитализацията, а при 21 от болните
изследването е повторено преди дехоспитализацията, след проведено стандартно лечение на СН.
Изследването на NT-proBNP (pg/mL) е осъществено чрез имунен анализ предназначен за in vitro
количествено определяне на разположения в N – края В – тип натриуретичен пептид (proBNP) в
човешки серум и плазма. Изследване на hsCRP е осъществено чрез латекс имунотурбидиметричен
метод, определян с биохимичен анализатор, при граница на чувствителност 0.10 мг/л, горна граница
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160 мг/л, референтен ранг до 5мг/л. На всички болни е осъществена ехокардиографска оценка на
състоянието на сърдечните структури и функции при хоспитализацията и преди
дехоспитализацията, отчитани са промяната в клиничните прояви, продължителността на
хоспитализацията и краткосрочната прогноза. При всички болни е провеждано лечение съобразно
препоръките за лечение на СН. Функционалния клас (ФК) на СН е определян съгласно критериите
на NYHA. При анализа на данните са използвани параметричен, корелационен и регресионни
анализи. Статистическа значимост е приета при P<0.05.
Резултати: След проведено лечение на СН нивото на NT-proBNP се снижава значимо
(p<0.01) (6572+3308.6 към 3888.9+2914.3 съответно при хоспитализацията и преди
дехоспитализацията), докато нивото на hsCRP не се променя значимо (7.42+1.98 към 6.86+1.63
съответно при хоспитализацията и преди дехоспитализацията) (Фиг.1).
Фиг.1 Средни стойности на NT-proBNP и hsCRP при
хоспитализацията и преди дехоспитализацията
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Снижение на средните стойности на NT-proBNP се установява както във всички възрастови
групи (Фиг.2) (подобни са данните и за възрастовите групи до 74г. и над 75г.) след проведеното
лечение на СН, докато подобна зависимост не се установява по отношение на hsCRP. Най-изразено
е снижението във възрастовата група над 80 години.
Фиг.2 Средни стойности на NT proBNP при
хоспитализацията и преди
дехоспитализацията според възрастта
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С нарастване на ФК СН нарастват и средните стойности на NT-proBNP. Най-високи са
нивата на NT-proBNP в група болни със СН ІV ФК. Както при ІІ-ри ФК СН, така и при високите ФК
СН се снижават средните стойности на NT-proBNP (Фиг.3). Установява се обаче нееднопосочност
на промяната в нивата на NT-proBNP след проведеното лечение на СН. Процентното снижение на
средното ниво на NT-proBNP е най-изразено при ІІ-ри клас СН (53%) и най-ниско при ІV-ти ФК СН
(23%).
Фиг.3 Средни стойности на NT-proBNP според
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Както нивата на NT-proBNP (r=0.87,p=0.000 и r=0.89,p=0.000 съответно при
хоспитализацията и преди дехоспитализацията), така и нивата на hsCRP (r=0.57, p=0.05 и r=0.58,
p=0.049 съответно при хоспитализацията и преди дехоспитализацията) показват положителна и
значима корелационна зависимост (коеф.Pearson) с продължителността на хоспитализацията, но
само нивото на NT-proBNP показва значима корелационна връзка (r=0.66, p=0.002 и r=0.80, p=0.000
съответно при хоспитализацията и преди дехоспитализацията) с изразеността на проявите на СН
(ФК СН).
Изводи и заключение: Нивото на NT-proBNP показва връзка с тежестта на СН и
промяната след лечение в тежестта на СН при възрастни и стари хора. Необходимо е да се разшири
проучването за да се оцени прогностичното значение и на нееднопосочността в промяната на
нивото на NT-proBNP при лечение на СН. В проучването са обхванати относително малък брой
лица, но повторното изследване (преди дехоспитализацията) на нивото на NT-proBNP предоставя
допълнително прогностична информация и считаме е уместно да се използва за оценка на ефекта от
лечението на СН при възрастни и стари хора. Резултатите от проучването показват, че
повторното(серийното) изследване на NT-proBNP при пациенти хоспитализирани по повод на
декомпенсирана СН може да е полезно за контрола и оптимизиране лечението на СН. За да се
прецени основателността на съобразено с резултатите от серийното изследване на NT-proBNP
лечение на СН при възрастни и стари хора, хоспитализирани по повод на декомпенсирана СН, е
необходимо разширяване обхвата на проучването с включване на по-голям брой лица и
проспективно наблюдение за по-дълъг период.
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СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ В ГЕРИАТРИЯТА
Десислава Нейчева, Мариана Балджийска, Марийка Иванова, Милена Аргирова
Медицински институт МВР-София, МС ОД МВР – Пловдив

Цел: Гериатриата да се разглежда като интердисциплинарна наука
Увод: Гериатрия (от гръцки: geron - старец и iatreia - лечение) Наука за болестите на
възрастните и старите хора: диагностициране, характерно протичане, лечение, методи за социална
рехабилитация. Предмет на гериатрията са както болести, започващи в по-ранни възрастови
периоди, така и специфичните геронтологични заболявания. Гериатрията се занимава с проблеми
най-вече от областта на вътрешната медицина, ортопедията, неврологията и психиатрията
(геронтопсихиатрия).
Изложение:В съвременната гериатрия широко се акцентира върху безсимптомното
протичане на много от измененията в стареещия организъмбезсимптомни възрастови изменения,
безсимптомни болести с хроничен ход, усложнения или вторични заболявания. Най-характерни са
асимптомността, ареактивността и атипичността на клиничните прояви на фона на значително
снижени компенсаторноприспособителни реакции и имунитет. При старите хора се наблюдава:
промени във водната хомеостаза, промени в обонянието, рефлексите,речта, слуха, кожата губи
способността си на бариера, става по ранима, наблюдават се психологични промени на стареенето.
Заключение:Най-често срещаният проблем при възрастните хора /пенсионери / в
системата на МВР е неподвижността или ограничения двигателен режим. Това следва от естеството
на работа, системните физически натоварвания, честите травми на опорно-двигателния апарат и
покриването на нормативи за физическа активност. Грижите, които се полагат за служители на
МВР с проблеми на стареенето са комплексни и се извършват от мултидисциплинарен екип.
Ключови думи: гериатрия, неподвижност, служители

NURSE CARE IN GERIATRICS
Desislava Neytcheva ,Mariyana Baldjiiska , Marijka Ivanova, Milena Argirova
Medical University MVR – Sofiya; MS OD MVR- Plovdiv
Aim: Geriatrics will be a subject of interdisciplinary science
Introduction: Geriatrics (Greek: geron - old man and iatreia - medication) is a science about the
diseases of matured and old people: diagnostics, course of development of the disease, medication,
methods of social rehabilitation. The aim of the geriatrics is the diseases that are developing in earlier age,
as well as specific geriatric diseases. Geriatrics is the science that mainly emphasizes on the internal
organs medicine, orthopedics, neurology and psychiatry. (geriatrics psychiatry).
Exhibition: In modern geriatrics it is widely spread that diseases go without any symptoms in the
aging organisms without many of the ages changes, chronic diseases without symptoms, complications or
secondary diseases. Most typical symptoms are the Asymptomatic, the reactivity, the atypical of clinical
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manifestations and considerably lowering compensatory adaptive reactions and immunity. You can see
changes in the water homeostasis, changes in the sense of smell, in their reflections, speech and hearing,
the skin becomes more vulnerable, it can be easily wounded, psychological changes can be noticed as well
because of the aging.
Conclusion: The most popular problem with the old people in the MVR system is the immobility
or the limited motive regime. This is because of the nature of the work, the permanent physical load, the
frequent traumatization of the musculoskeletal system and the aim of reaching the standard for physical
activity. Multidisciplinary team is taking complex care of the MVR older employees with special needs
because of the ageing.
Keywords: geriatrics, immobility, employees

ПАСИВНИ ДВИЖЕНИЯ. ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. ПРОБИ
В ГЕРИАТРИАТА.
Милена Аргирова, Десислава Нейчева, Мариана Балджийска, Марийка Иванова
Медицински институт МВР – София, МС ОД МВР- Пловдив
Цел: Активно участие на служителите на МВР над 65 год.в лечебния, кинезитерапевтичен
и физиотерапевтичен процес.
Увод: При прилагането на физиотерапевтични и кинезитерапевтични процедури човешкият
организъм се разглежда като едно цяло. Лекува се болният човек, а не само конкретното заболяване.
От друга страна подобряването на общото състояние на организма се отразява благоприятно и на
възстановяването на болния от конкретното заболяване.
Изложение: При много заболявания се получават рецидиви или повторно
заболяване.Заедно с това могат и да се развият някои усложнения. Прилагането на кинезитерапията
трябва да е насочено не само за възстановяването на болните,но и за предпазване от понататъшните прояви на заболяването или неговите усложнения. При възрастни и стари хора
например ежедневните или през ден процедури по кинезитерапия трябва да станат част от
ежедневния им режим, независимо дали се изпълняват в домашна или в друга обстановка. При
прилагането на физиотерапия кинезитярапия се променят реакциите на болните към приложеното
натоварване и това е важен ориентир за терапевта дали методиката е построена правилно. Това се
установява с някои изследвания, измервания, анкети и др.
Заключение: Важно за ефективната работа на кинезитерапевта е постоянното
проследяване и отчитане състоянието на болните, независимо от характера и вида на болничното
заведение. Това се осъществява чрез практически и целенасочени научни наблюдения, изследвания
и общуване с болните, което има своя психосоциален ефект.
Ключови думи: кинезитерапия, възстановяване, режим
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PASSIVE MOVEMENTS. FUNCTIONAL EXAMINATIONS. GERIATRIC
TRIALS.
Milena Argirova, Desislava Neycheva, Mariana Baldzhiyska, Mariyka Ivanova
Medical Institute of the Ministry of Interior – Sofia, Medical Service at the Regional Directorate
of the Ministry of Interior – Plovdiv
Aim: Active participation of employees from the Ministry of Interior aged 65+ in the healing,
kinesitherapeutic and physiotherapeutic process.
Introduction: When physiotherapeutic and kinesitherapeutic procedures are applied, the human
body is regarded as a whole. The person is treated and not just the specific disease. On the other hand,
improvement of the general condition of the body also has a beneficial effect on the recovery of the patient
from the specific disease.
Statement: Many diseases are accompanied by periods of relapse or recurrence of the disease.
Moreover, they can develop some complications. Kinesitherapy should aim not only at the patient recovery
but also prevention of further occurrence of the disease or its complications. For example, with adults or
elderly people kinesitherapeutic procedures held daily or every other day should become part of their daily
routine, regardless whether they are done at home or at a different place. Physiotherapy and kinesiotherapy
change the reactions of the patients to the applied pressure and this is an important reference point for the
therapist if the methodology is built correctly. This can be established with some research, measurements,
surveys, etc.
Conclusion: It is important for the effective work of the kinesiotherapist to constantly track and
report the condition of the patients, regardless of the nature and type of the health establishment. This is
accomplished through practical and directed scientific observations, research and communication with the
patients, which has its psychosocial effect.
Key words: kinesitherapy, recovery, regime
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УПОТРЕБА НА СТАТИНИ – ПОЛЗИ И РИСКОВЕ
Петя Колева, Анна Михайлова
Медицински колеж, Медицински Университет Пловдив

USE OF STATINS - BENEFITS AND RISKS
Petya Koleva, Anna Mihaylova
Medical College, Medical University Plovdiv
РЕЗЮМЕ
Статините са инхибитори на 3-хидрокси-3-метилглутарил-коензим А (HMG-CoA)
редуктаза, този клас лекарства обикновено се използва за намаляване на серумните нива на
холестерола, като ефективността на статините за предотвратяване на инфаркт и инсулт, е
документирано в редица изследвания. Тази статия има за цел да очертае познанията по отношение
на потенциалните механизми на действие на статините върху случаи на злокачествен рак, както и да
представи и сравни заключенията от клинични изследвания, които насърчават по-нататъшно
проучване. В следствие на проучванията, представени в тази статия, резултатите ще бъдат
ограничени до обобщаване на последните кохортни и мета-анализи относно връзката между статин
употреба и рак на простатата, рак на дебелото черво, рак на белия дроб и на гърдата развитието на
рака. Има доказателства, че статините в допълнение към оснсовното им действие имат
допълнителен ефект върху мозъка и може да са полезни при неврологични и психиатрични
заболявания.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: статини, употреба, риск, полза.

ABSTRACT
Statins are competitive inhibitors of 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A (HMG-CoA)
reductase; this class of drug is commonly used to reduce serum cholesterol levels, and the effectiveness of
statins in preventing heart attack and stroke was documented. This paper is intended to outline the current
state of knowledge concerning the potential mechanisms of action of statins on cases of malignant cancer,
as well as to present conclusions of clinical research that encourage further exploration. Due to a huge
amount of observational studies, the results presented in this paper will be restricted to the presentation of
the results of the latest cohort studies and meta-analysis concerning the relation between statin use and
prostate cancer, colorectal cancer, lung cancer and breast cancer development. More recently, several lines
of evidence demonstrate that statins, in addition to their peripheral effects, produce a wide variety of effects
in the brain and may be beneficial in neurological and psychiatric conditions.
KEY WORDS: statins, use, risk, benefit.
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АНГАЖИРАНОСТ НА ПАЦИЕНТИ В НАПРЕДНАЛА И СТАРЧЕСКА
ВЪЗРАСТ ВЪВ ВЗИМАНЕТО НА МЕДИЦИНСКИ РЕШЕНИЯ- ПРОУЧВАНЕ
В СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОН
д-р Радка Горанова- Спасова, дм1, д-р Калина Пейчева 1, Миглена Димитрова 2 , проф. д-р
Вихрен Петков, дм 1, 2
1

2

Факултет по обществено здраве, МУ- София
Медицински колеж „Йорданка Филаретова“- София

Тенденцията за застаряване на населението в голяма част от страните в световен мащаб е
отчетлива. За България продължава процесът на демографско застаряване на населението, при
който броят на пациентите в напреднала и старческа възраст расте. В края на 2015 г. относителният
дял на лицата на възраст над 65 години е 20.4%, докато относителният дял на младото население от
0 до 17 години е 16.6%. За Северозападния регион отношението на населението на възраст 65 и
повече години към населението на възраст от 15 до 64 години (т.е. трудоспособното население) е
41.2%.
Промяната във възрастовата структура обуславя някои особености при медицинското
обслужване на старите хора. Характерна за тях е полиморбидността и наличието на зрителни,
слухови, двигателни, координационни и комуникативни дефицити. Еднаквото отношение към
възрастта (независимо от нея) е залегнало в „Женевската декларация“ на Световната медицинска
асоциация. Потенциалът на старите хора трябва да бъде съхранен и влизайки в ролята на пациенти,
тяхната автономност да бъде утвърждавана.
Проведено е анонимно социологическо изследване на пациенти в напреднала и старческа
възраст (според дефинициите на СЗО) с цел да се проучи тяхната ангажираност във взимането на
решения, касаещи тяхното здраве, лечение и медицински грижи.
Ключови думи: стари хора, пациенти, Северозападен регион, автономност, решения

COMMITMENT OF ELDERLY PATIENTS IN MEDICAL DECISION
MAKING - RESEARCH IN NORTHWEST REGION OF BULGARIA
Radka Goranova- Spasova, MD,PhD1, Kalina Peycheva, MD1, Miglena Dimitrova2, Prof. V.
Petkov, MD, PhD1, 2
Faculty of Public Health, Medical University- Sofia
Medical college “Jordanka Filaretova”- Sofia
Abstract: The trend of an aging population in many countries in the world is obvious. In Bulgaria
the process of demographic aging of the population continues and the number of elderly patients is
growing. At the end of 2015 the proportion of people aged over 65 years is 20.4%, while the share of
young population from 0 to 17 years was 16.6%. For North West region the ratio of the population aged 65
or older to population aged 15 to 64 years (i.e. working population) was 41.2%.
The change in the age structure determines some specifics in the medical care of older people.
Typical for them is polymorbidity and the presence of visual, hearing, mobility, coordination and
communication deficiencies. Equal treatment of elderly is ensured in the Declaration of Geneva adopted by
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the World Medical Association. The potential of older people should be preserved and when they are in the
role of the patients, their autonomy should be promoted.
An anonymous survey of patients in the elderly (as defined by WHO) was conducted to
investigate their involvement in decisions making process regarding their health, treatment and medical
care.
Key words: elderly, patients, north west region, autonomy, medical decision making

СРАВНИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЕТОДИ ЗА
КРИОКОНСЕРВАЦИЯ НА ЧОВЕШКИ МЕЗЕНХИМНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ
ИЗОЛИРАНИ ОТ МАСТНА ТЪКАН
Марина Христова, Елена Христова, Надя Петрова, Пламен Тодоров
Институт по биология и имунология на размножаването
Българска академия на науките
бул. „Цариградско шосе“ 73
1113, София, България
Абстракт:
В областта на регенеративната медицина все по-големи надежди се възлагат на
мезенхимните стволови клетки, поради
имуносупресивните им свойства, потенциал за
диференциация и способност за миграция. Тяхното дълготрайно съхранение с оглед на
последващото им клинично приложение е от важно значение за медицинската практика. Целта на
настоящото проучване е да се изследва ефектът на четири метода за криоконсервация
(конвенционално замразяване, програмно замразяване и витрификация по два протокола) върху
мезенхимни стволови клетки, получени от мастна тъкан. Изолираните култури притежават всички
морфологични характеристики на мезенхимните стволови клетки, както и потенциал за
диференциация до адипоцити и остеобласти. Чрез имунофенотипен анализ бе установена
положителна експресия за CD73, CD90, CD105 и отрицателни сигнали за маркерите от
хемопоетичната линия CD34 и CD45. Резултатите от криобиологичните експерименти
демонстрираха, че изследваните клетки са криотолерантни и запазват свойствата си , както и
потенциала си за диференциация след размразяване. Програмното замразяване се оказа найефективният метод за криоконсервация на мезенхимни стволови клетки от мастна тъкан.
Ключови думи: Мезенхимни стволови клетки, криоконсервация, витрификация.
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COMPARATIVE STUDIES OF CRYOPRESERVATION METHODS FOR
HUMAN ADIPOSE TISSUE DERIVED MESENCHYMAL STEM CELLS
Marina Hristovа, Elena Hristova, Nadia Petrova, Plamen Todorov
Institute of Biology and Immunology of Reproduction
Bulgarian Academy of Sciences
73 “Tzarigradsko shosse” blvd.
1113 Sofia, Bulgaria
Mesenchymal stem cells are a promising tool for the development of new clinical concepts in
supporting cellular therapy due to their immunosuppressive properties, differentiation capacity and
migratory ability. Their long-term storage, with the aim of subsequent clinical usage, is essential for good
medical practice. The purpose of the present study is to investigate the effect of four different methods for
cryopreservation (conventional slow freezing, program freezing and two vitrification protocols) of adipose
tissue derived mesenchymal stem cells. Тhe isolated cultures possessed all the morphological
characteristics of mesenchymal stem cells, as well as the potential to differentiate into adipocyte and
osteoblast lineages. The immunophenotypic analysis showed positive expression CD73, CD90 and CD105
and absence of the hematopoiеtic lineage markers CD34 and CD45. The obtained results from the
cryobiological experiments demonstrated that the cells were cryotolerant and maintained their properties
and differentiation potential after thawing. Program freezing showed to be the most efficient method for
cryopreservation of the investigated cells.
Acknowledgments:
The current research was partially supported by the “Programme for career development of young
scientists, BAS”, project DFNP – 173.
Keywords: Mesenchymal stem cells, cryopreservation, vitrification
Въведение:
Създаването на криобанки за дългосрочно съхранение на мезенхимни стволови клетки
(МСК) дава възможност за повишаване ефективността от тяхното приложение в клиничната
практика. Разработването и внедряването на ефективен метод за замразяване на стволови клетки е
от изключителна важност не само за медицината, но и за нуждите на научния обмен между
лабораториите и съхраняването на ценни клетъчни линии.Това изисква оптимизиране на
протоколите за криоконсервация на МСК. Известно е, че стресът, като осмотичен и студов шок,
възникващ в резултат на процеса на замразяване, може да предизвика необратими увреждания на
клетките (Kim et al., 2016). Hе е достатъчно проучено в каква степен стволовите клетки запазват
характеристиките си след размразяване. Има данни, че процесът на криоконсервация води до загуба
на някои плурипотентни маркери (Yuan et al. 2016) и повлиява потенциалът им за диференциация
(Qi et al.,2008;Wang et al., 2007).
Целта на нашите изследвания бе да сравним ефектът от различните методи за
криоконсервация (конвенционално и програмно замразяване, витрификация) върху виталитета,
растежа и потенциала за диференциация на човешки МСК, изолирани от мастна тъкан (АТ-МСК).
Методи и материали:
Като източник на МСК използвахме мастна тъкан, получена при липосукция от 18
пациента. Изолирането на клетките извършихме по модифициран протокол на Yu G et. аl.(2011).
МСК бяха култивирани в Dulbecco`s modified Eagle`s medium (DMEM) с 10% fetal bovine serum
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(FBS), 1% penicillin/streptomycin и инкубирани на 37 oC, 5% CO2. Експресията на специфични за
МСК маркери бе определена чрез флоуцитометричен анализ с Human Mesenchymal Stem Cells
Analysis Kit (BD Stemflow). За установяване потенциала за адипогенна и остеогенна диференциация
на получените клетки използвахме съответно Complete MesenCult Adipogenic Medium ( 2015, Stem
Cell Technologies Catalog #05412) и Complete MesenCult Osteogenic Medium (2015, Stem Cell
Technologies Catalog #05404).
Изледвано бе влиянието на четири метода за криоконсервация върху АТ-МСК :

конвенционално замразяване, под защитата на 10% ДМСО (диметилсулфоксид) –
поетапно прехвърляне на пробата на по-ниска температур;

програмно замразяване, под защитата на 10% ДМСО – с помощта на програмен
замразител с режим на охлаждане както следва: от 4oC до -20oC (1oC/мин); от -20oC до -43oC (2oC
/мин); от -43oC до -120oC (4oC /мин) и прехвърлени в течен азот. Пре-сийдинг, сийдинг и постсийдинг бе извършен при 6oC;

два протокола за витрификация – Първият включва двустъпково разреждне на
клетъчната суспензия (при стайна температура) със среда за еквилибрация (ЕС) (20% етиленгликол)
и за витрификация (ВС) (40% етилен гликол, 18% Фикол-70 и 0,3М захароза). За втория протокол
използвахме ЕС съдържаща 10% ДМСО, 10% етилен гликол и 0,1М захароза и ВС с 20% ДМСО,
20% етилен гликол и 0,5М захароза. Пробите бяха директно потопени в течен азот.
При конвенционалния и програмeн метод за криоконсервация пробите бяха разпределени в
2ml криовиалки. При витрификацията използвахме 0,25µl пайети.
След размразяване процента виталност на клетките бе определен чрез оцветяване с 0.4%
Трипаново синьо.
Резултати и обсъждане:
Установено бе, че изолираните клетки
се характеризират с фибробластоподобна
морфология (Фиг.1) и отговарят на всички минимални критерии за МСК : да адхезират към
повърхността на лабораторния съд; да експресират CD73, CD90 и CD105; да се диференцират до
адипоцити, остеобласти и хондроцити (Dominici et al., 2006). Първичната култура притежаваше
добра пролиферативна активност, като клетките се прикрепиха към субстрата през първите 24 часа
и достигнаха плътен монослой за 8-10 дена. След пасажиране бе наблюдавано ускоряване на
растежа и плътен монослой бе достигнат след 5-6 дни. Подобни характеристики са описани и за
МСК изолирани от костен мозък (Cai et al. 2015).

Фигура 1:Нативна култура от чAT-МСК (10х)
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Резултатите от флоуцитометричния анализ на клетките показаха положителна експресия за
CD73, CD90 и CD105 (Фиг. 2) и негативни сигнали за хемопоетичните маркери CD34 и CD45,
както и за CD11b, CD19 и HLA-DR. Липсата на експресия на HLA-DR антигена ограничава
имунното разпознаване, на което се дължи имуносупресиращия ефект на МСК (Gotherstrom et al.,
2004; Panchalingam et al., 2015).
CD90

CD105

CD73

Фигура 2: Имунофенотипен анализ на АТ-МСК. Положителна експресия за CD90, CD105и CD73.

При инкубиране на АТ-МСК със среда за индуциране на адипогенна диференциация
наблюдавахме образуване на липидни вакуоли в цитоплазмата след оцветяване с Oil Red O (Фиг.3).
Насочената остеогенна диференциация на клетките бе доказана чрез оцветяване по Von Kossa за
минерални отлагания (Фиг.4).Установено бе, че свежи и замразени АТ-МСК притежават сходен
потенциал за диференциация. Подобни данни са докладвани за МСК от плацента (Pogozhykh et al,
2017).

Фигура 3: Адипогенна диференциация на АТ-МСК. Оцветяване с Oil Red O. A- АТ–МСК след адипогенна
индукция (400х); В- отрицателна контрола за адипогенна диференциация (400х).

Фигура 4: Остеогенна диференциация на АТ-МСК. Оцветяване по Von Kossa. A- АТ–МСК след остеогенна
индукция (5х); В- отрицателна контрола за адипогенна диференциация (5х).

С цел да се подбере най-ефективния подход за ниско-температурно съхранение на АТ-МСК
бяха тествани четири метода за криоконсервация. Конвенционалния подход е широко използван в
лабораториите, тъй като не изсиква специално оборудване, но не е подходящ за по-чувствителни
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биообекти (яйцеклетки, ембриони и др). Програмното замразяване дава възможност за
контролирано понижаване на температурата, което води до намаляване степентта на вътреклетъчно
кристалообразуване и до запазване на висок процент жизненос след размразяване. За разлика от
бавното замразяване при процеса витрификация пробата замръзва в стъклоподобен вид чрез
директно потапяне в течен азот (Rienzi L et al. ,2017).
Получените от нас резултати представени на фигура 5 показват, че АТ-МСК са
криотолерантни и запазват сравнително висок процент виталност след всички изпитани методи за
замразяване. Най-висок процент жизненост наблюдавахме след програмно замразяване –
90,7±1,25%. Преживяемостта на клетките след използване на конвенционалния протокол
(88,3±1,85%), както и след първия (83,1±2,04%) и втория (86,1±1,72) витрификационен протокол бе
достоверно по- ниска от тази на контролните проби (92,8±1,16%)(p<0.05)(Фиг.3). В допълнение не
бяха отчетени морфологични промени на АТ-МСК преди и след криоконсервация, но бе установено
леко повишаване на пролиферативната активност на размразените клетки и те достигаха по-бързо
до плътен монослой в сравнение със свежи култури.
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Фигура 5: Виталитет на АТ-МСК след различни методи за криоконсервация (оцветяване с Трипаново синьо).
С – контрола, SF – конвенционално замразяване, PF – програмно замразяване, V1 и V2 – първи и втори протокол за
витрификация. (*достоверна разлика в сравнение с контролите при
р<0,05).

В заключение, резултатите от настоящото изследване показват, че изолираните от нас
клетки притежават всички морфологични и имунофенотипни характеристики на МСК, както и
потенциал да се диференцират в адипоцити и остеобласти. АТ-МСК са криотолерантни и запазват
свойствата си, и експресията на специфичните за тях клетъчноповърхностни маркери след
размразяване. От използваните техники за криоконсервация бе установено, че програмното
замразяване е най-ефективният метод за дългосрочно съхранение на АТ-МСК.
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НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПОДОБРЯВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА
БОЛНИЧНИЯ ПЕРСОНАЛ
Ралица Златанова-Великова1, Стайко Спиридонов1, Стефан Великов1, Невен Енчев2
1
Факултет по Обществено здраве, Медицински университет – София
2
МБАЛ „Медлайн клиник” АД – гр. Пловдив

NEED FOR IMPROVING THE COMPETENCE OF HOSPITAL STAFF
Ralica Zlatanova-Velikova1, Stayko Spiridonov1, Stefan Velikov1, Neven Enchev2
1
Medical University of Sofia, Faculty of Public Health
2
Medline Clinic Hospital - Plovdiv

Резюме: Компетентността е следствие от три компонента: придобити знания, натрупан опит
и развити умения. Повишаването на компетентността е непрекъснат процес, движен от вътрешния
мотив на човека да се справя все по-добре в областта, в която работи. Целта на настоящата статия е
да проучи и анализира мнението на лекарите и професионалистите по здравни грижи относно
необходимостта от подобряване на компетентността на болничния персонал. Проведено е анкетно
проучване сред лекарите и професионалистите по здравни грижи. Резултатите показват, че
значителен дял от анкетираните лекари (78%) и професионалисти по здравни грижи (65,4%), са на
мнение, че се нуждаят от подобряване и устойчиво развитие на професионалните си знания и
компетенции, в по-малка степен това важи за подобряване на комуникационните им умения (40.7%
при лекарите и 57.7% при професионалистите по здравни грижи) и уменията за социални дейности
(40.7% от лекарите и 44.2% от професионалистите по здравни грижи). Основният извод от
проучването е необходимостта от разработването на програма за периодично подобряване на
компетентността на болничния персонал.
Abstract: The competence is a consequence of three components: acquired knowledge, experience
and developed skills. Increasing the competency is a continuous process, driven by internal motivation of
people to cope better and better. The purpose of this article is to examine and analyze the opinion of
doctors and health care professionals concerning the need to improve the competence of hospital staff. An
survey among physicians and health care professionals has been carried. The results show that a significant
proportion of surveyed physicians (78%) and health care professionals (65.4%) are of the opinion that need
improvement and sustainable development of professional knowledge and skills, for less of them this
applies to improve their communication skills (40.7% physicians and 57.7% for health care professionals)
and skills for social work (40.7% of physicians and 44.2% of health care professionals). The main
conclusion of the study is the need to develop a program to periodically improve the competence of
hospital staff.
Ключови думи: компетентност, болничен персонал, комуникационни умения, социални
дейности
Keywords: competence, hospital staff, communication skills, social activities
Компетентността е следствие от три компонента: придобити знания, натрупан опит и
развити умения. Повишаването на компетентността е непрекъснат процес, движен от вътрешния
мотив на човека да се справя все по-добре в областта, в която работи. И опита и знанието не бива да
се натрупват самоцелно. Те трябва да съответстват на професионалните цели, които човек си
поставя, и да подпомагат постигането на конкретни резултати в пътя към целта.
Целта на настоящата статия е да проучи мнението на лекарите относно необходимостта от
подобряване на компетентността на болничния персонал.
За постигането на тази цел си поставихме следните задачи:

489

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
«СТАРЕЕНЕ, ЗДРАВЕ, ГЕРИАТРИЧНИ ГРИЖИ»
1.
Проучване и анализ на вижданията на анкетираните лекари относно потребността от
подобряване и устойчиво развитие на професионалните им знания и компетенции.
2.
Изследване на мнението на респондентите за необходимостта от подобряване на
комуникативните им умения.
3.
Проучване на мнението на респондентите за необходимостта от подобряване на
уменията им за социални дейности.
4.
Формулиране на изводи и препоръки относно подобряване на компетентността на
болничния персонал.
Методи: За обективизиране на наблюдаваните резултати е използван анкетен метод.
Проведено е анкетно проучване от от 01.07.2016г. до 31.12.2016 година на мозаичен (лотариен)
принцип в МБАЛ „Медлайн клиник” АД – гр. Пловдив, Първа МБАЛ – София ЕАД, МБАЛ
„Доверие” гр. София, МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали.
В проучването са анкетирани 270 лекари и 416 професионалисти по здравни грижи.
Количествените анализи са правени със статистически пакет приложни програми - SPSS
17.0. За таблична и графична обработка и презентация са използвани продуктите на MICROSOFT
OFFICE.
Резултати и обсъждане: От анкетираните общо 270 лекари 120 са мъже и 150 жени. Наймного са анкетираните на възраст до 35г. (44.5%), следвани от респондентите на възраст между 35 и
50 г (37.0%) и тези над 50 г. (18.5%). /Фигура 1./
Фигура 1. Разпределение на анкетираните лекари по възраст
(абсолютен брой)
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Най-много са анкетираните професионалисти по здравни грижи във възрастовата група 2645 години (63.5%), следвани от специалистите по здравни грижи под 25 години (23.0%) и тези над
45 години (13.5%) /Фигура 2/.

Фигура 2. Разпределение на анкетираните професионалисти по здравни
грижи по възраст (абсолютен брой)
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Резултатите са обнадеждаващи и показват наличието на млади кадри в здравеопазването,
което се дължи, както на адекватната мотивация на персонала от ръководството на лечебните
заведения, така и на предоставянето на възможност за продължаващо обучение, квалификация и
израстване в кариерата.
Разпределението на анкетираните лекари по трудов стаж е представено на фигура 3. Сто и
десет от анкетираните лекари (40.7%) са с трудов стаж до 10 години, сто лекари (37%) са със стаж
над 20 години и шестдесет (22.2%) – между 11 и 20 години.
Фигура 3. Разпределение на анкетираните лекари по трудов стаж (абсолютен брой)
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При професионалистите по здравни грижи най-многобройна е групата с трудов стаж между
6 и 20 години (248 на брой – 59.6%). Сто и дванадесет анкетирани (26.9%) са с трудов стаж под 5
години и петдесет и шест (13.5%)- над 20 години /Фигура 4/.

Фигура 4. Разпределение на анкетираните професионалисти по здравни грижи по
трудов стаж (абсолютен брой)
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Проведеното анкетно проучване сред лекарите от четирите болници установи, че
значителен дял от анкетираните лекари са на мнение, че се нуждаят от подобряване и устойчиво
развитие на професионалните си знания и компетенции (78%), в по-малка степен това важи за
подобряване на комуникационните им умения (40.7%) и уменията за социални дейности (40.7%).
/Фигура 5./
Фигура 5. Честота на разпределение на анкетираните лекари относно необходимостта
от подобряване на компетентността на болничния персонал
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Повече от половината /57.7%/ от анкетираните професионалисти по здравни грижи смятат,
че се нуждаят от подобряване и устойчиво развитие на уменията си за комуникации и 65.4% - от
подобряване на професионалните си знания и компетенции и не малка част 44.2% - от подобряване
на уменията им за социални дейности /Фигура 6/.

Фигура 6. Честота на разпределение на анкетираните професионалисти по здравни
грижи относно необходимостта от подобряване на компетентността им
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Социалните дейности изпълнявани от професионалистите по здравни грижи за много важен
компонент в комплексното обслужване на пациентите. Те включват умения за:

общуване с хора от различни възрасти, социални слоеве и културно-етнически
общности;

провеждане на социални проучвания;

съставяне на социални прогнози;

решаване на конкретни социални проблеми.
Комуникацията между отделните индивиди е неотменна част от социума. Нещо повече,
комуникацията заема съществена част от цялостната организационна култура. Комуникирайки,
индивидите в организацията обменят не само информация, но и чувства, емоции, преживявания,
което понякога представлява и фактор за нарушаване на междуличностната комуникация в
системата на организационно поведение и е предпоставка за конфликт или създаване на конфликтна
ситуация. Комуникацията е важна за всяка организация, включително и за лечебните заведения за
болнична помощ, най–малко поради следните причини:
• за да се разберат целите на организацията и ролята на всеки в постигането им;
• да се допринесе със знания и информация, така че да се вземат правилните решения;
• да се дават и получават инструкции.
На базата на направения анализ на мнението на лекарите за необходимостта от подобряване
на компетентността на болничния персонал, могат да бъдат направени следните изводи:
1.
Голям е относителният дял от анкетираните лекари (78%) и професионалисти по
здравни грижи (65,4%), които са на мнение, че се нуждаят от подобряване и устойчиво развитие на
професионалните си знания и компетенции.
2.
Необходимост от усъвършенстване на комуникационните си умения посочват 40.7%
от лекарите и 57.7% от професионалистите по здравни грижи.
3.
Потребност от повишаване на уменията за социални дейности изразяват 40.7% от
лекарите и 44.2% от професионалистите по здравни грижи.
4.
Болничните мениджъри е необходимо да разработят програма за периодично
подобряване на компетентността на болничния персонал.
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НОВОПОЯВИЛА СЕ ХРОНИЧНА УРТИКАРИЯ ПРИ
ПАЦИЕНТКА НА 72 ГОДИНИ СЛЕД ИМПЛАНТИРАНИ 2
МЕДИКАМЕНТ-ИЗЛЪЧВАЩИ СТЕНТА
Т.Григорова*, Р. Григорова**
*Медицински Институт на МВР-София
**МУ-Факултет медицина – София
Резюме
Представяме случай на новопоявила се хронична уртикария при 72 годишна жена, без
данни за атопия в анамнезата. Август 2016г по повод новопоявила се гръдна болка и ЕКГ
промени е хоспитализирана, проведена СКАГ, диагностицирана е едноклонова коранарна болест и
установена високостепенна стеноза на ЛАД. Осъществена ПКИ и имплантирани два стента (DES)
на ЛАД. Стентовете са медикамент-излъчващи, съдържат Сиролимус, а времето на освобождаване
на медикамента е 3-4 месеца. Провежда лечение на артериалната хипертония с бизопролол и
рамиприл, на фона на които не е имала уртикариален обрив. Няколко дни след започване на
назначеното антиагрегантно лечение с Аспирин и Клопидогрел, пациентката получава
уртикариален обрив, необичаен еритем и сухота на кожата. Провежданото първоначално лечение
със стандартни дози антихистаминови препарати от втора генерация имаше незадоволителен
ефект. Приложените високи дози антихистаминови втора генерация, без да се спира
антикоагулантното лечение, не доведоха до редукция на кожните ерупции. Уртикариалният обрив
се повлияваше незначително от приложението на кортикостероиди. Провеждането на КАП се
осъществи в болнична обстановка, при краткотрайно спиране на антихистаминовото лечение.
Проведените КАП със стандартни алергени са отрицателни, но ASST е позитивен. Медикаментите
за антиагрегантното лечение са изключвани постепенно и многократно, като практически се стигна
до пълната им смяната, но това не доведе до промяна в кожните ерупции. При проследяване на
пациентката, в рамките на 6 месеца кожните промени показаха тенденция за постепенно обратно
развитие, което свързваме с изчерпване медикаментите от стентовете.
Ключови думи: хронична уртикария, медикамент-излъчващи стентове

A NEW CASE OF CHRONIC URTICARIA IN A 72 YEARS
PATIENT AFTER IMPLANTATION OF 2 DRUG-RELEASING
STENTS
T.Grigorova *, R. Grigorova **
* Medical Institute of Ministry of Interior- Sofia
** MU Faculty of Medicine – Sofia
Abstract
We present a case of new onset chronic urticaria in a 72 year old woman with no evidence of
atopy in history. August 2016 the patient was hospitalized because of new onset chest pain and ECG
changes. She undergo a selective coronarography and was diagnosed with one vessel disease and
established high-grade stenosis of LAD. PCI was implemented and two stents drug- eluting stents (DES)
of LAD were implanted. The stents are drug-eluting and the stent specification shows Sirolimus as
estentand drug with releasing time 3-4 months. The patient was treated for high blood pressure with
Concor and Vivace and she had no hives. A few days after starting appointed anti-aggregation treatment
with Aspirin and Clopidogrel, the patient gets hives, unusual erythema and dryness of the skin.
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The first line of therapy were a second generation antihistamine drug and an emollient and have
an unsatisfactory effect. The high doses of second-generation antihistamines were administered without
stopping anti-aggregation treatment, but it did not result in a reduction in skin eruption. Hives are affected
insignificantly by the application of corticosteroids. Skin prick tests (SPT) has taken place in a hospital
setting.Skin prick tests were performed with standard allergens were negative, but ASST was positive.
Medications for anti-aggregation treatment have been phased out and repeatedly, practically getting to their
full change, but this did not lead to a change in skin eruptions. In the follow-up of the patient, skin changes
within 6 months showed a tendency for gradual reversal, which is associated with depletion of stent
medications.
Key words: chronic urticaria drug- eluting stents
Медикамент-излъчващите стентове (МИС/DES) представляват значителен напредък в
съвременната интервeнционална кардиология (1) и стават все по-популярни при лечението на
коронарната артериална болест, но в съображение трябва да влязат и нежеланите странични ефекти
на това лечение, в това число и хиперсензитивност/ алергия(2). МИС могат да доведат до различни
алергични реакции, някои от които да предизвикат късна оклузия на стента и дори смърт (3).
Същевременно след импланитрането на стентовете се налага разширяване на терапията и добавяне
на антиагреганти, а алергични реакции се съобщават както по отношение на МИС, така и за
антиагрегантите (4,5).
Цел: Представяме рядък случай на хронична уртикария при пациентка на 72 години след
остър коронарен инцидент(ОКИ) и имплантиране на 2 медикамент-излъчващи стента (МИС/DES) с
последващо включване на антиагреганти.
Описание на случая: Пациентка на 72 години, без данни за лична и фамилна анамнеза за
атопия, работила през целия си трудов стаж като медицинска сестра. На 58 годишна възраст е
диагностициран карцином на матката и е извършена хистер- и аднексектомия. След 5 годишно
проследяване се приема за оздравяла. Пациентката е с дългогодишна хипертонична болест с
максимални стойности на АН 180/100mmHg и обичайни 140/80mmHg на фона на провеждана
хипотензивна терапия с бета-блокер (бизопролол 2,5мг) и АСЕ-инхибитор (рамиприл). На
71годишна възраст по повод стенокардна симптоматика и ЕКГ промени (СТ депресия до 0,5 и
негативни Т-вълни във V1-V5 е проведена селективна коронарна ангиография с данни за
едноклонова коронарна болест – високостепенна стеноза на ЛАД. Осъществена ПКИ и
имплантирани 2 стента (МИС), излъчващи Сиролимус. Назначено е лечение с Клопидогрел и
Аспирин. Кратко след започване на анти- агрегантната терапия пациентката получава уртикариален
обрив. След проведена консултация с кардиолог и алерголог коригирана терапията - изключен
Аспирин и към терапията добавен 2-ра генерация антихистамин в конвенционална доза. Корекцията
в терапията не води до редукция на обривите. При същия антиагрегант е добавен нов
антихистаминов препарат от 2-ра генерация в конвенционална доза и ниски дози кортико- стероиди
парентерално за 3-4 дни с известен ефект върху уртиките. Последва замяна на Клопидогрел с
тикагрелор (Брилик) без никакъв ефект върху кожните ерупции. Пациентката е хоспитализирана и
на фона на кортикостеоридно лечение и при спиране на антихистаминовите препарати обривите
отзвучават и става възможно провеждането на КАП със стандартен панел хранителни и
аероалергени. Установяват се данни за нискостепенна сенсибилизация към хлебарка, куче, домати,
което не може да обясни състоянието на пациентката. Проведеният автоложен тест е положителен серум - (12/7мм), контрола (0/4мм), хистамин (5,5/5,5мм). Пациентката е дехос- питализирана след
спиране на кортикостеоридното лечение с указания да продължи лечението в дома с високи дози
антихистаминови препарати 2-ра генерация– 2-4 таблети дневно. Скоро след спиране на лечението с
кортикостероиди обривът рецидивира и не се повлиява от назначеното антихистаминово лечение.
Започва лечение с трети пореден антиагрегант - Празогрел. Пациентката е проследена за период от
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6 месеца след имплан- тиране на стента. При продължително анти- хистаминово лечение и кратки
курсове с ниски дози кортикостероиди обривите показаха тенденция за обратно развитие.
Дискусия: МИС представляват революция при лечението на ОКИ и значимо намаляват
смъртността и удължават преживяемостта на пациентите. Нерешени проблеми са обаче късната инстент тромбоза и алергичните реакции, които възникват и при пациенти, без данни за атопия в
анамнезата на живота(6).Това обичайно са възрастни и стари хора, при които има прием на
множество медикаменти за лечение на съпътстващи заболявания.
Обсъдени са следните възможности за алергичната реакция при пациентката:
1. Хронична идиопатична уртикария, изявата на която съвпада по време с поставянето на
стента, предвид положителния ASST.
2. Алергична реакция към новите за пациентката медикаменти за антиагрегантната терапия
с продължителен прием на Аспирин и Клопидогрел
Изключен е Клопидогрел и последователно е заменян с тикагрелор(Брилик), а впоследствие
с Празугрел – без обратно развитие на кожните ерупции. Данните от литературата сочат, че
свръхчувствителността към клопидогрел при повечето пациенти се проявява като генерализиран
екзантем и протича по типа на реакция на свръхчувствителност от забавен тип(4). Кръстосана
реактивност с тикагрелор, празугрел или и двете се установява при значителен брой пациенти със
свръхчувствителност към клопидогрел(5).
3. Алергични реакции към стента
Алергия към метала – установена е алергия към металите от стента при пациенти, при
които са били имплантирани т. нар. „голи“ метални стентове и свръхчувствителност към манган,
никел, хром, никел и мангани и манган и хром(7).
Алергия към Сиролимус - Сиролимус представлява макролиден антибиотик, одобрен като
имуносупресор, използван след трансплантация, инхибира миграцията и пролиферацията на
гладкомускулните клетки, индуцира намаляване на неоинтималното удебеляване( 8). Използван е и
за лечение на хронична уртикария, макар и с неясен ефект(9). FDA издава предупреждение за
подозрителни тромбози и реакции на свръхчувствителност към стентове, освобождаващи
Сиролимус (10). По нататъшните проучвания насочват внимнието към нов проблем-алергия към
полимера в стентовете. Аутопсионни данни показват аневризмална дилатация на стерилните
артериални сегменти с тежка локализирана реакция на свръхчувствителност. Присъствието на
полимерни фрагменти, заобиколени от гигантски клетки и еозинофили, предполагат, че реакцията
към полимера може да е причини за късна тромбоза(11,12).
Заключение: При възрастните и стари хора, при които има прием на множество
медикаменти по повод хронични заболявания, поставянето на МИС увеличава риска от странични и
нежелани реакции, в това число и алергични, дори и без анамнеза за алергични заболявания в
анамнезата на живота. Необходими са по-нататъшни проучвания за определяне на рисковите групи,
при които ако се налага планово стентиране да бъдат изследвани за алергични реакции както по
отношение на очакваната антиагрегантна терапия, така и по отношение на металите, от които са
изработени стентовете, а така също и за преценка необходимостта от извършването на
хипосенсибилизация, ако това е наложително.
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ТЕНДЕНЦИЯ В ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА БОЛНИЧНИЯ
ПРЕСТОЙ ПРИ ВЪЗРАСТНИ И СТАРИ ХОРА СЪС СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ
Румяна Григорова*,Фредерик Григоров**
*МУ-София,Факултет Медицина
**МУ-Плевен,Медицински колеж,УМБАЛ-Плевен,Клиника по кардиология
Резюме
Въведение: Нараства относителният дял на възрастните и стари хора във възрастовата
структура на населението, а възрастните и стари хора по-често се нуждаят от медицинска помощ
и болнично лечение по повод на сърдечно-съдови заболявания(ССЗ). Същевременно
продължителността на болничния престой е сред основните фактори определящи разходите за
болнично лечение.
Цел: Да се проучи тенденцията в продължителността на болничното лечение при
възрастни и стари хора със ССЗ.
Материал и методи: Проучването обхваща последователно хоспитализирани пациенти със
ССЗ през два двугодишни периода. Проучването е върху медицинската документация от
хоспитализацията. За обработката на данните са използвани параметричен и непараметричен,
корелационен и ANOVA анализи. Статистическа значимост е приемана при р<0.05.
Резултати: Значимо по-голяма е средната продължителност на болничния престой за
проучваната група болни през 1-я период (6.73+4.22дни) спрямо средната продължителност на
болничния престой за проучваната група болни през 2-я период (4.80+2.39дни). Както за възрастта
до 64 години, така и за възрастта над 65 години и за всички възрастови групи по възрастовата
класификация на СЗО се установява значимо снижение на средната продължителност на болничния
престой. Най-голямо е снижението на средната продължителност на болничния престой във
възрастовите групи 70-79г. и над 80 години.
Изводи: Средната продължителност на болничното лечение продължава да е по-висока
при възрастните и стари хора. Проучвания на специфични за възрастните и стари хора фактори,
влияещи на продължителността на болничното лечение считаме ще бъдат полезни за изясняване
от една страна на възможностите за оптимизиране на продължителността на болнично лечение, но
от друга и за необходимостта за предоставяне на повече средства за болнично лечение на
възрастни и стари хора. Ключови думи: стари хора, сърдечно-съдови заболявания,
продължителност на хоспитализация

TRENDS IN THE DURATION OF HOSPITALIZATION IN ELDERLY
PEOPLE WITH CARDIOVASCULAR DISEASES
Roumiana Grigorova*, Frederik Grigorov**
*MU-Sofia,Faculty of Medicine
**MU-Pleven,Medical College,University Hospital,Clinic of Cardiology
Abstract
Introduction: The proportion of the elderly in the age structure of the population increased. Elderly
more often needs medical care and hospital treatment for their cardiovascular diseases (CVD) but at the
same time the duration of hospitalization is one of the factors determining the costs of hospital treatment.
Objective: To investigate trends in the duration of hospitalization for the elderly with the CVD.
Material and Methods: Consecutively hospitalized patients with CVD across two two-year periods
were involved in the study. Their medical records of hospitalization were investigated. For processing the
data are used parametric and nonparametric, correlation and ANOVA analysis. Statistical significance was
accepted at p<0.05.
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Results: Significantly greater average duration of hospitalisation for the 1st study period
(6.73+4.22days) compared to the average duration of hospitalisation for the 2nd study period
(4.80+2.39days) were established. As for the age group under 64 years and for age group over 65 years and
for all age groups according WHO age classification a significant reduction were found for the average
duration of hospitalisation. The greatest decrease for the average duration of hospitalisation was found in
the age group 70-79 and over 80 years.
Conclusions: The average duration of hospitalization remains higher in adults and the elderly.
Investigation of specific for elderly factors affecting the duration of hospitalization will be useful to clarify
on the one hand the possibilities for optimizing the duration of hospitalization, but on the other for
clarification the needs to provide more funds for hospital treatment for the elderly patients.
Key words: elderly, cardiovascular diseases, duration of hospitalization
Въведение: Сърдечно-съдовите заболявания са с висока честота (2, 19, 20, 23, 24) и честа
причина за болнично лечение(1, 19). Нараства относителният дял на възрастните и стари хора(9,
31) във възрастовата структура на населението, а възрастните и стари хора по-често се нуждаят от
медицинска помощ и болнично лечение по повод на сърдечно-съдови заболявания(ССЗ).
Същевременно продължителността на болничния престой е сред основните фактори определящи
разходите за болнично лечение(26). Продължава проучването на възможности за оптимизиране на
продължителността на болничния престой, без да се повлиява неблагоприятно прогнозата (22).
Проучванията в тази насока и на факторите, влияещи на продължителността на болничния
престой могат да помогнат за оптимизиране на разходите при съхраняване качеството на
медицинската помощ.
Цел: Да се проучи тенденцията в продължителността на болничното лечение при
възрастни и стари хора със ССЗ.
Материал и методи: Проучването обхваща последователно хоспитализирани болни със
сърдечно-съдови заболявания през два двугодишни периода 2007-2008 година (първи период) и
2015-2016 година(2-ри период). За източник на информацията е използвана медицинска
документация от хоспитализациите, книгите за приети в стационара болни и историите на
заболяване. От хоспитализираните в първа кардиологична клиника на УМБАЛ-Плевен болни през
първия двугодишен период са включени в проучването 1021 лица (ср.възраст 65.78+12.02, от които
563 мъже – 55.14%, със средна възраст 64.66+12.89 години и 458 жени – 44.86%, със средна възраст
67.15+10.85), а от хоспитализираните през 2-я двугодишен период са включени 523 болни (средна
възраст 66.86+12.31г., от които 277 мъже - 52.96%, със средна възраст 64.7±12.79г. и 246 жени 47.04%, със средна възраст - 69.24±11.31г.). Анализът на данните е осъществен за двата
двугодишни периода по възрастови групи до 59 години (съответно 311 и 135 болни) и над 60
години (съответно 710 и 388 болни), до 64 години (съответно 470 и 203-ма болни) и над 65 години
(съответно 551 и 320 болни), а също за възрастовите групи 60-69години (съответно 284 и 145
болни), 70-79години (съответно 288 и 163 болни) и над 80 години (съответно 138 и 80 болни).
Наличие на множествена патология е приемано при наличие на повече от 1 придружаващо
заболяване на заболяването повод за хоспитализация. За обработката на данните са използвани
параметричен и непараметричен, корелационен и ANOVA анализи. Статистическа значимост е
приемана при р< 0.05.
Резултати: Значимо (р<0.001) по-голяма е средната продължителност на болничния
престой за проучваната група болни през 1-я период (6.73+4.22дни) спрямо средната
продължителност на болничния престой за проучваната група болни през 2-я период (4.80+2.39дни)
(Фиг.1). Значимо по-малка е средната продължителност на болничния престой през 2-я период
спрямо 1-я период и за всички възрастови групи, включително и за всички възрастови групи по
възрастовата класификация на СЗО. Най-голямо е снижението на средната продължителност на
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болничния престой във възрастовата група над 80 години. С нарастване на възрастта нараства
средната продължителност на болничния престой и през двата проучвани периода, но нарастването
(по възрастови групи) е значимо само през първия проучван период.
Фиг.1 Средна продължителност на болничния престой
през двата проучвани периода
14
12
10
8
6
4
2
0

Общо

до 59г.

60-69г.

70-79г.

над 80г.

І-ви период ср.продълж. на
болн.престой (дни)

6.73

4.83

6.48

7.29

12.23

ІІ-ри период ср.продълж. на
болн.престой (дни)

4.8

3.68

4.57

5.49

5.71

І-ви период ср.продълж. на болн.престой (дни)

ІІ-ри период ср.продълж. на болн.престой (дни)

Както за възрастта до 64 години, така и за възрастта над 65 години се установява
значимо(р<0.001) по-малка средна продължителност на болничния престой през 2-я проучван
период спрямо първия (Табл.1). Подобни са данните и при мъжете, и при жените.
Табл.1 Средна продължителност на болничния престой според пола и възрастовата група
през 2-та проучвани периода

Пок
азатели

пол
м
ъже

ж
ени

възрастова
група
д
н
о 64г.
ад 65г.

Според
диагнозата
повод
за
хоспитализация
се
установява
най-голямо
период
ср.продълж.
6
6
5
7 снижение на средната продължителност на
на
.59+2.06
.9+2.12
.59+4.3
.70+4.23 болничния престой (през втория перод
болн.престой
спрямо първия проучван период) при
(дни)
хоспитализация
по
повод
на
НАП
ІІ-ри
(нестабилна
ангина
пекторис).
Множествена
период
ср.продълж.
4
5
3
5 патология през първия проучван период е
на
.61+2.38
.01+2.37
.99+2.19 .32+2.38 установена при 293 болни (28.7%), от които
болн.престой
29 (2.84%) са с придружаващи 3 или повече
(дни)
заболявания. През първия проучван период
средната продължителност на болничния престой е значимо по-голяма при наличие на множествена
патология (р<0.001), нараства с нарастване броя на придружаващите заболявания и е най-висока
при наличие на 3 или повече придружаващи заболявания (фиг.2). Не се установява значимо
различие в средната възраст между групите болни според броя на придружаващите заболявания.
І-ви
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Фиг.2 Средна продължителност на болничния престой
според наличието на придружаващи заболявания

70
60
50
40
30
20
10
0

среден болничен престой
(дни)

средна възраст (години)

без или с 1

6.27

65.58

с две

7.73

66.31

с три или повече

8.97

65.89

без или с 1

с две

с три или повече

Обсъждане: Независимо от възможни различия в организацията на здравеопазването,
контрола на сърдечно-съдовите заболявания и периодите, през които са проучвани тенденцииите
в продължителността на болничния престой се съобщават еднопосочни данни за тенденция за
намаляване на продължителността на болничното лечение(5, 6, 21, 27, 30), установена и в нашето
проучване. Сравнително малко и противоречиви са данните как тази тенденция влияе на
краткосрочната прогноза след дехоспитализацията, рехоспитализациите, амбулаторния контрол и
дългосрочната прогноза на сърдечно-съдовите заболявания, а също на общите разходи (болнични
и извънболнични) за медицинска помощ и грижи при възрастни и стари хора, при които
тенденцията за намаляване на продължителността на болничното лечение е най- изразена. Освен
това въпреки тенденцията за намаляване на продължителността на болничния престой, при почести рехоспитализации е възможно общият брой дни болнично лечение да нараства на годишна
база, а с това също и общите разходи. Същевременно с нарастване на възрастта нараства честотата
на когнитивните нарушения(3,4,10,25,32), а хоспитализацията е критичен период за старите хора с
когнитивен дефицит(11,12,14,18,28). При хоспитализираните пациенти с когнитивни нарушения
по-често се наблюдават делириум, падания, декубитуси, влошаване на функционалното
състояние(4,8,13,15,16,17). Повечето стари хора хоспитализирани по повод на остри ССЗ имат
поне един от големите гериатрични синдроми, а наличието на големите гериатрични синдроми е
свързано с влошаване на функционалното състояние, по-чести рехоспитализации и нужда от
социална подкрепа(29) и с по-висока смъртност при хоспитализираните по повод на СН.
Съобщава се, че функционалното състояние преди хоспитализацията и социално-демографски
фактори са по-силни прогностични фактори от класическите при възрастни и стари хора(7) и
коректната им оценка, включваща и оценка на функционалното състояние при хоспитализация,
може да помогне стратифициране на пациентите и изработването на индивидуален терапевтичен
план за подобряване на прогнозата.
Изводи и заключение: Резултатите от нашето проучване показват тенденция за
намаляване на средната продължителност на болничното лечение при пациенти със ССЗ, но
средната продължителност на болничнато лечение продължава да е по-висока при възрастните и
стари хора и във възрастовата група над 65 години. Резултатите от проучването дават основание
възрастта да се приеме като важен, но не единствен фактор за продължителността на болничното
лечение. Дали подходяща социална подкрепа може да допринесе за оптимизиране на
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продължителността на болничния престой и за снижаване на общите разходи за лечение и
контрол на ССЗ при гериатрични пациенти е въпрос, изискващ по-нататъшни проучвания и
анализи. Проучвания у нас на специфични за по-големите възрастови групи фактори (напр.
социалнодемографски фактори), влияещи на продължителността на болничното лечение, считаме
ще бъдат полезни за изясняване на възможностите за безопасно оптимизиране на
продължителността на болнично лечение и на общите разходи за контрол на ССЗ при възрастните
и стари хора и специално при пациентите със ССЗ и с 1 или повече големи гериатрични синдроми.
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ВЛИЯНИЕ НА МНОЖЕСТВЕНАТА ПАТОЛОГИЯ ВЪРХУ
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА БОЛНИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ
Фредерик Григоров*,Румяна Григорова***, Божидара Маринова**
*МУ-Плевен,Медицински колеж,УМБАЛ-Плевен
**МУ-Плевен,Медицински колеж
***МУ-София,Факултет медицина
Резюме:
Въведение: Множествената патология е причина за по-неблагоприятно клинично
протичане и изисква повече усилия и средства при оказването на медицинска помощ и грижи.
Специфичните проблеми от социален характер, възникващи в резултат на заболяванията при
стари хора са не само следствие, а и възможна причина за множествена патология.
Цел: Да се проучи връзката между наличието на множествената патология и
продължителността на болничното лечение.
Материал и методи: В проучването са включени 1001 болни(ср.възраст 65.32±11.48г.),
хоспитализирани в кардиологична клиника по повод на хронична обострена сърдечна
недостатъчност. Множествена патология е приемана при наличие на повече от 1 съпътстващо
заболяване на една или повече системи. Проучването е върху медицинската документация от
хоспитализацията. За обработката на данните са използвани параметричен и непараметричен и
корелационен анализи. Статистическа значимост е приемана при р<0.05.
Резултати: С нарастване броя на съпътстващите заболявания, значимо нараства
продължителността на средния болничен престой. Значимо по-ниска е средната възраст при
болните без или с 1 съпътстващо заболяване в сравнение със средната възраст на тези с 2 или с 3 и
повече съпътстващи заболявания. Не се установява значимо различие на средната възраст между
болните с 2 спрямо тези с 3 и повече съпътстващи заболявания. Установява се значителна
корелационна зависимост(r=0.48) между броя съпътстващи заболявания и продължителността на
хоспитализация и умерена корелационна зависимост между възрастта и продължителността на
хоспитализацията(r=0.32).
Изводи: Множествена патология сред проучваните от нас лица е важен фактор за
продължителността на болничния престой. Специфичните потребности на хоспитализирани
болни, функционално и социално зависими, поради множествена патология и възраст, считаме
също за фактор, влияещ на продължителността на болничния престой.
Ключови думи: възраст, множествена патология, продължителност на хоспитализация
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EFFECT OF MULTIPLE PATHOLOGY ON THE LENGTH OF HOSPITAL
STAY
Frederick Grigorov*,Rumyana Grigorova***, Bojidara Marinova**
*MU-Pleven,Medical College,University Hospital Pleven
**MU-Pleven,Medical College
***MU-Sofia,Faculty of Medicine
Abstract:
Introduction: Multiple pathology is the reason for the unfavorable clinical course and requires
more effort and resources in providing medical assistance and care. The specific problems of a social
nature, arising from the diseases in the elderly are not only the result but also a possible cause of the
multiple pathology.
Objective: To examine the relationship between the presence of multiple pathology and the lenght
of hospital stay.
Material and Methods: A total of 1001 patients (mean age 65.32±11.48), hospitalized in
cardiology clinic because of chronic heart failure exacerbation are involved in the study. Their medical
records of hospitalization were investigated. Multiple pathology is accepted in the presence of more than 1
concomitant disease of one or more systems. For processing the data are used parametric, nonparametric
and correlation analyzes. Statistical significance was accepted at p<0.05.
Results: With increasing the number of concomitant diseases significantly increases the average
length of hospital stay. The mean age is significantly lower in patients without or with 1 concomitant
disease compared to the mean age of those with 2 or those with 3 and more comorbidities. There is no
significant difference in the mean age between the patients with 2 compared to those with 3 or more
comorbidities. It was found a considerable correlation(r=0.48) between the number of comorbidities and
the lenght of hospital stay and moderate correlation between age and the lenght of hospital stay(r=0.32).
Conclusions: Multiple pathology in our study group is an important factor for the length of
hospital stay. Specific needs of hospitalized patients, functional and socially dependent due to multiple
pathology and age, we also accept as a factor affecting the duration of hospital stay.
Key words: age, multiple pathology, length of hospitalization
Въведение: Известно е, че с възрастта нараства честотата на хроничните заболявания(26),
а възрастните и стари хора по-често имат повече от 1 хронично заболяване (9, 20, 28, 29).
Специфичните проблеми от социален характер, възникващи в резултат на заболяванията при
стари хора са не само следствие, а и възможна причина за множествена патология.
Множествената патология е причина за по-неблагоприятно клинично протичане и изисква повече
усилия и средства при оказването на медицинска помощ и грижи (7, 27). Обострянето на
хроничните сърдечно-съдови заболявания е причина за болнично лечение, а коморбидитета и
продължителността на болничното лечение (13, 23, 33) е свързано с нарастване на разходите за
медицинска помощ и медицински грижи. Устойчиво нараства относителния дял на възрастните и
стари хора (15, 17, 31, 32), но у нас несъответно малко усилия на изследователите се насочват към
проучвания, за решаване на специфичните проблеми, свързани с оказваните на възрастните и
стари хора медицинската помощ и грижи, а също на проблемите им от социален характер,
възникващи в резултат на заболяванията. СН е водеща причина за хоспитализация (8, 10, 21, 24,
25), а повечето пациенти със сърдечна недостатъчност са на възраст над 65 години и с
множествена патология (5, 11, 22). Съобщава се и намаляване на продължителността на
болничния престой при СН (2, 3, 4, 16, 18, 22). Неясно е обаче, дали множествената патология при
болните със СН е свързана с по-продължителен болничен престой, има ли оптимален болничен
престой при пациенти с множествена патология и декомпенсирана сърдечна недостатъчност и кои
фактори при тези пациенти следва да бъдат контролирани за да се оптимизира безопасно
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продължителността на болничния престой по отношение на рехоспиталзации, краткосрочен
леталитет след дехоспитализацията и общи разходи
Цел: Да се проучи връзката между наличието на множествената патология и
продължителността на болничното лечение.
Материал и методи: В проучването са включени 1001 болни (65.32±11.48г.),
последователно приети за болнично лечение в първа клиника по кардиология на УМБАЛ-Плевен,
по повод на хронична обострена сърдечна недостатъчност през 2 последователни години, от които
425 мъже(42.5%, ср.възраст - 65.49±12.18г., 6.36±2.41дни) и 576 жени(57.5%, ср.възраст 65.21±10.86г., 6.52±2.71дни). Проучваните болни със СН са с ІІІ и ІV ФК. За източник на
информацията са използвани книгите за приети в стационара болни и историите на заболяване.
Наличие на множествената патология е приемано при наличие на съпътстващи повече от 1
заболяване (по медицинска документация диагностицирани заболявания преди или по време на
болничния престой на една или повече системи). Сред проучваните болни 450 (средна възраст
62.06+12.53г.) са без или с 1 съпътстващо заболяване, 469 болни (средна възраст 68.02+10.01г.) са
с 2 съпътстващи заболявания, а 82 от болните (средна възраст 67.70+7.57г.) са с 3 и повече
съпътстващи заболявания. За обработката на данните са използвани параметричен и
непараметричен, корелационен и ANOVA анализи. Статистическа значимост е приемана при р<
0.05.
Резултати: Средния болничен престой на проучваната група болни е 6.45±2.58 дни
(Фиг.1). По-висок от средния за цялата проучвана група болни болничен престой имат групите с
множествена патология. Болните от тези групи имат и по-висока средна възраст от средната за
цялата проучвана група, но не се установява значимо различие на средната възраст между групите
болни с 2, с 3 или с 4 и повече съпътстващи заболявания. Болните без или с 1 съпътстващо
заболяване имат най нисък среден болничен престой и са на най-ниска средна възраст, като са с
по-ниска средна възраст и имат по-кратък среден болничен престой спрямо средните за цялата
проучвана група болни. При проучваните групи болни с множествена патология (с 2, 3 или с 4 и
повече съпътстващи заболявания) средния болничен престой се увеличава, но средната възраст
намалява с увеличаване броя на съпътстващите заболявания.
Фиг.1 Среден болничен престой и средна възраст на
проучваната група болни
80
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0

ср.болн.престой (дни)
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С нарастване броя на съпътстващите заболявания, значимо нараства продължителността
на средния болничен престой (р<0.001) (Табл.1), но не и средната възраст. Значимо по-ниска е
средната възраст при болните без или с 1 съпътстващо заболяване в сравнение със средната
възраст на тези с 2 или с 3 и повече съпътстващи заболявания. Не се установява обаче значимо
различие на средната възраст между болните с 2 спрямо тези с 3 или повече съпътстващи
заболявания.
Табл.1 Среден болничен престой според броя съпътстващи заболявания
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Установява се значителна и значима корелационна зависимост(r=0.48, р=0.000) между
броя съпътстващи заболявания и продължителността на хоспитализация и умерена, но значима
корелационна зависимост между възрастта и продължителността на хоспитализацията(r=0.32,
р=0.000). Не се установява значима връзка между пола и продължителността на
хоспитализацията, между продължителността на хоспитализацията и леталитета. Сред
проучваните от нас болни до 80 годишна възраст нараства относителния дял на лицата с
множествена патология.Установява се сред проучваните болни на възраст до 80 години
нарастване с възрастта (по възрастови групи) на относителния дял на болните с 3 или повече
съпътстващи заболявания и снижение на относителния дял на болните с 3 или повече
съпътстващи заболявания в проучваната група болни на възраст над 80 години (Фиг.2).
Фиг.2 Относителен дял на болните с 3 или повече
съпътстващи заболявания според възрастта

10.54

12
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0
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Обсъждане: Съобщава се, че множествената патология не само ускорява влошаването на
функционалното състояние, което е свързано с хиподиагностика и недостатъчно лечение на
съпътстващите заболявания и на деменцията, но също може да има редица неблагоприятни
последици (14, 19, 30), включително полипрагмазия, ограничена подвижност и възможност за
самообслужване. Същевременно фактори от социален характер влияят на прогнозата при болни със
СН (6, 12). Предвид тези данни считаме, че резултатите от нашето проучване показват и
необходимостта от допълнителни проучвания насочени от една страна към изясняване нуждата от
съобразен с възрастта и наличието на множествена патология диференциран подход при
плануване на средствата за болнично лечение на СН, а от друга на възможностите за
оптимизиране на болничния престой и лечението при възрастни и стари хора със СН и
множествена патология. Подобно на съобщавани през последните години данни (1) сред
проучваната от нас група болни също не се установява връзка между пола и продължителността
на хоспитализацията. Как влияят проблемите от социалнодемографски характер върху
продължителността на хоспитализациите в РБългария считаме е неясно, особено при
гериатричните пациенти. Считаме, предвид ограничените финансови ресурси за болнично
лечение при гериатрични пациенти, за необходими проучванията в тази насока на лечебни и
социални интервенции, с оглед оптимизиране при гериатричните пациенти от една страна на
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продължителността на болничното лечение и подобряване на прогнозата, а от друга на общите
разходи (болнични и извън болнични, за социално подпомагане и др.).
Изводи: Множествена патология сред проучваните от нас лица е важен фактор за
продължителността на болничното лечение. Специфичните потребности на хоспитализираните
болни, функционално и социално зависими, поради множествена патология и възраст, считаме
също за възможен фактор, влияещ на продължителността на болничния престой. Резултатите от
проучването дават основание да се обсъждат проблеми със социален характер като възможен
фактор за продължителността на болничния престой и проучвания в тази насока считаме за
полезни от една страна за изясняване на възможностите за оптимизиране на продължителността
на болнично лечение при болни с множествена патология, а от друга за изясняване на нуждата и
разходи-ефективността от социална помощ, както за хоспитализираните болни, които са
функционално и социално зависими, така и за лицата оказващи им грижи, с оглед оптимизиране
общите разходи (болнични и извънболнични) за контрол на СН.
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ВЪЗРАСТ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА БОЛНИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ
ПРИ БОЛНИ СЪС СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Фредерик Григоров*, Анита Костова**, Йоана Младенова*, Румяна Григорова***
* МУ-Плевен, Медицински колеж, УМБАЛ-Плевен
** МУ-Плевен, Медицински колеж
*** МУ-София, Факултет медицина
Резюме:
Въведение: Сърдечно-съдовите заболявания(ССЗ) са социално значими и са сред найчестите причини за болнично лечение. Продължителният болничен престой е свързан с по-големи
разходи и нерядко e причина и резултат на проблеми със социален характер, особено при
възрастните и стари хора.
Цел: Да се проучи връзката между продължителността на хоспитализацията и възрастта
на болните със сърдечно-съдови заболявания.
Материал и методи: В проучването са включени 523 болни(ср. възраст 66.86+12.31),
последователно приети за болнично лечение в кардиологична клиника. Проучването е върху
медицинската документация от хоспитализацията. За обработката на данните са използвани
параметричен и непараметричен, корелационен и ANOVA анализи. Статистическа значимост е
приемана при р< 0.05.
Резултати: Значимо нараства средния брой пролежани дни в болница с възрастта. Найкраткотраен е средният болничен престой за възрастта до 59 години(3.68+2.09дни), а най-голяма е
средната продължителност на болничното лечение за възрастта над 80 години(5.71+2.17дни).
Установява се умерена, но значима и положителна корелационна зависимост между възрастта и
продължителността на хоспитализацията(r=0.317). Не се установява значима корелационна връзка
между пола и продължителността на хоспитализацията, между болничното лечение по спешност
или планово с продължителността на болничното лечение.
Изводи: Възрастта е важен фактор за продължителността на болничното лечение.
Комплексната екипна оценка от специалисти, включващ и специалисти по социални дейности,
може да благоприятства решаването на специфични проблеми за старите хора, както по
отношение на прогнозата на ССЗ, така и по отношение на проблеми от социален характер.
Ключови думи: възраст, сърдечно-съдови заболявания, продължителност на
хоспитализация

AGE AND THE LENGHT OF HOSPITAL STAY IN PATIENTS WITH
CARDIOVASCULAR DISEASE
Frederick Grigorov*, Anita Kostova**, Joana Mladenova*, Rumyana Grigorova***
*MU-Pleven, Medical College, University Hospital Pleven
**MU-Pleven,Medical College
***MU-Sofia,Faculty of Medicine
Abstract:
Introduction: Cardiovascular diseases (CVD) are socially important and are among the most
common causes of hospitalization. Prolonged hospital stay is associated with higher costs and often is a
cause and effect of problems of a social nature, especially in the elderly.
Objective: To examine the relationship between the lenght of hospital stay and age of patients
with cardiovascular diseases.
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Material and Methods: A total of 523 patients(mean age 66.86+12.31) consecutively admitted to
hospital treatment in Cardiology clinic are involved in the study. Their medical records of hospitalization
are investigated. For processing the data are used parametric and nonparametric, correlation and ANOVA
analysis. Statistical significance was accepted at p<0.05.
Results: The average length of hospital stay significantly increases with age. The shortest average
length of hospital stay is for the age group younger than 59 years(3.68+2.09days), and the greatest is for
the age group older than 80 years (5.71+2.17days). It was found moderate but significant and positive
correlation between age and length of hospital stay(r=0.317). No significant correlation is established
between length of hospital stay and gender or hospitalisation according the urgency.
Conclusions: Age is an important factor for the length of hospitalization. Comprehensive
assessment team of experts, including specialists in social activities, may favor the solution of specific
problems for elderly, both in terms of the prognosis of the CVD, and in terms of problems of a social
nature.
Key words: age, cardiovascular disease, length of hospitalization
Въведение: Високата честота и неблагоприятната прогноза на сърдечно съдовите
заболявания (10, 11, 17, 18, 19, ), а също разходите за ССЗ (17, 27) определят социалната им
значимост. Болните със сърдечно-съдови заболявания често се нуждаят както от социална защита,
поради временна или трайна нетрудоспособност, така и от социално подпомагане поради
инвалидизация с влошено качество на живот и социална зависимост(3, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 23, 24) ,
особено при възрастните и стари хора. С нарастване на възрастта нараства честотата на сърдечно съдовите заболявания (2, 17, 20). Сърдечно-съдовите заболявания са сред най-честите причини за
болнично лечение(1, 17), а продължителният болничен престой е свързан и с по-големи разходи
(22) и нерядко е причина, но и резултат от проблеми със социален характер(21), специално при
възрастни и стари хора.
Цел: Да се проучи връзката между продължителността на хоспитализацията и възрастта
на болните със сърдечно-съдови заболявания.
Материал и методи: Проучването е върху създадената медицинска документация за
хоспитализирани през 2015 и 2016 година болни в първа кардиологична клиника на УМБАЛПлевен. През 2015г. и 2016г. са хоспитализирани съответно 1093 и 1091 болни с общ брой дни
болничен престой съответно 5177 и 5211 дни (средна продължителност на болничен престой е
съответно 4.74 и 4.78 дни). От всички хоспитализирани болни през 2015 и 2016г. тези на възраст
над 60 години са 72.2%, а средния им болничен престой е 5.2 дни (3.8 дни е средния болничен
престой за хоспитализираните болни на възраст под 60 години). В проучването са включени 523
болни на възраст между 19 и 93 години (средна възраст 66.86+12.31г.), от които 277 мъже
(52.96%, средна възраст - 64.7±12.79г.) и 246 жени (47.04%, на средна възраст - 69.24±11.31г.),
последователно приети за болнично лечение по повод на сърдечно-съдово заболяване в Първа
кардиологична клиника на УМБАЛ-Плевен през 2015 и 2016г. За източник на информацията са
използвани книгите за приети в стационара болни и историите на заболяване. Анализът на
данните е осъществен по възрастови групи до 59 години (135 болни) и над 60 години (388 болни),
до 64 години (203-ма болни) и над 65 години (320 болни), а също за възрастовите групи 6069години (145 болни), 70-79години (163 болни) и над 80 години (80 болни). За обработката на
данните са използвани параметричен и непараметричен, корелационен и ANOVA анализи.
Статистическа значимост е приемана при р< 0.05.
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Резултати: Средната продължителност на болничния престой на проучваната група от
523 хоспитализирани болни със сърдечно-съдови заболявания е 4.8+2.4 дни. По-голяма от
средната (за цялата проучвана група от 523 хоспитализирани болни) продължителност на
болничния престой имат единствено проучваните болни във възрастовите групи над 70 години
(Фиг.1).
Фиг.1 Средна продължителност на болничния престой по
възрастови групи
6
5
4

5.49
4.8

5.71

4.57
3.68

3
2
1
0
средна продължителност на болничния престой
Общо

до 59г.

60-69г.

70-79г.

над 80г.

Значимо нараства средният брой пролежани дни в болница с възрастта(р<0.001), като
единствено между възрастовите групи 70-79 години и над 80 години средната продължителност
на болничния престой не е значимо различна. Най-краткотраен е средният болничен престой за
възрастта до 59 години (3.68+2.09 дни), а най-голяма е средната продължителност на болничното
лечение за възрастта над 80 години (5.71+2.17 дни) (Табл.1).
Табл.1 Средна продължителност на болничния престой по възрастови групи
възрасто
ва група
средна
продължителност
на болничния
престой (в дни)

О
бщо

.8+2.4

д
о 59г.

6
0-69г.

н

7
0-79г.

ад 80г.

4
3
4
5
5
.68+2.09
.57+2.41
.49+2.35
.71+2.17

Значимо по-голяма е средната продължителност на болничния престой на болните на
възраст над 60 години, спрямо болните на възраст до 59 години (р<0.001)(Фиг.2), а също на
проучваната група болни на възраст над 65 години спрямо болните на възраст до 64
години(р<0.001) (Табл.2).
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Фиг.2 Средна продължителност на болничния престой за
възрастовите групи до 59 години и над 60 години

6
5
4
3

до 59г.

2

над 60г.

1
0

средна продължителност на болничния престой
(дни)

до 59г.

3.68

над 60г.

5.19

Табл.2 Средна продължителност на болничния престой сред проучваните болни на
възраст до 64г. и над 65 години
възрасто
д
ва група о и на 64г. ад 65г.
средна
продължителност
на болничния
престой (дни)

3
.99+2.19

н

5
.32+2.38

Установява се умерена, но значима и положителна корелационна зависимост (Pearson
correlation) между възрастта и продължителността на хоспитализацията (r=0.317,р=0.000). Повисок е корелационният коефициент, показващ връзка между диагнозата, повод за болнично
лечение
със
спешността
на
хоспитализацията
(по
спешност
или
планова
хоспитализация)(r=0.395,р=0.000). Не се установява значима връзка между пола и
продължителността на хоспитализацията, между болничното лечение по спешност или планово с
продължителността на болничното лечение.
Обсъждане: Съобщаваната средна продължителност на болничния престой при сърдечна
недостатъчност варира в твърде широки граници в европейските страни и САЩ от 3-6 до над 10
дена (7, 12, 29, 30), а при по-голямата продължителност на болничния престой прогнозата е понеблагоприятна (30). Установената от нас средна продължителност на болничния престой за
пациенти със ССЗ е към съобщаваната долна граница, което може да се обясни както с възможна
връзка между диагнозата повод за хоспитализация и продължителността на болничния престой,
така и с различия в подхода за контрол на ССЗ, с различия в организацията на здравеопазните
системи и в характеристиките на проучваните групи, а също и с установената и от нас значима
връзка между средната продължителност на болничния престой и възрастта (6, 26). При
съобщаваната тенденция за намаляване на продължителността на болничния престой (26),
възможно обяснение са и различия в периодите, в които са проведени проучванията.
Същевременно проучвания показват, че социалните проблеми са един от независимите фактори за
продължителността на болничния престой(28), а влошено функционалното състояние при
дехоспитализация по-често се наблюдава с нарастване на възрастта (25). Съобщава се обаче, че
специализираната гериатрична помощ е свързана с намаляване както на разходите за болнично
лечение, така и на риска за влошено функционално състояние преди дехоспитализацията на
пациенти на възраст над 65 години (4, 5). Комплексната екипна оценка и помощ от специалисти,
включително от специалисти по гериатрия и социални дейности, може да благоприятства както
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оптимизиране на общите разходи и разходите за болнично лечение, така и решаването на
специфични за старите хора проблеми, имащи отношение и към прогнозата на ССЗ, и към
съхраняването и подобряването на здравето им.
Изводи: Резултатите от проучването показват, че възрастта е важен фактор за
продължителността на болничното лечение и очертават необходимостта от проучване ролята на
свързани с възрастта проблеми със социален характер върху продължителността на болничното
лечение за изясняване на възможностите за оптимизиране на продължителността на болничния
престой при съхранена и подобрена прогноза, специално при гериатричните пациенти.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ В
ОНКОХИРУРГИЯ – РОЛЯ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА
Хр. Милчева – Тракийски университет, Медицински колеж, Стара Загора
Р. Димитрова – Онкологичен център, Стара Загора

Organization and implementation of health care at the oncological surgery
ward - role of the nurse
Hr. Milcheva, R. Dimitrova
Abstract: In the last years the statistics on the oncological diseases in our country are particularly
worrying. There are 200,000 cancer patients in Bulgaria, representing 2.5% of the country's population, and
about 26,000 new cases are being registered every year. Health care for patients in the oncological surgery
ward is most often related to the preparation for surgery and the post-operative care. Given that a high
proportion of the patients have severe diagnoses, this requires a specific care organization that will provide
continuous (intense) 24 hour care, sometimes palliative care as well.
The purpose of this study is: to analyze the situation at the oncological surgery ward of the
Oncological Center, Stara Zagora, in terms of the number of patients who have passed through it according
to age groups and types of diseases that the discharged patients had been diagnosed with in the period
2014-2016 in the oncological surgery ward and to establish the role of the medical nurse to provide
continuous health care.
Materials and methods: medical documentation analysis, clinical practice observations, hospital
statistics
Discussion and results: From the analyses of the medical statistics and on the basis of own
observations it is established that during the period under review, 1926 patients have been admitted at the
surgical ward of the Oncological Center, Stara Zagora, 733 of whom - men and 1203 - women. The
organization, implementation and provision of ongoing health care and patient monitoring by the medical
teams at the oncological surgery ward is an important part of the duties of the senior nurse. The nurses are
a key resource to provide care for the physical and mental comfort of the patients as well as an important
factor in the entire treatment and rehabilitation process at the hospital wards.
Key words: health care, medical standards, organization, role
През последните години статистиките по отношение на онкологичните
заболявания у нас са особено тревожни. У нас има 200 000 болни от рак, което
представлява 2.5% от населението на страната, а се регистрират около 26 000
новозаболели на година. Специалистите са категорични, че честотата на заболяването
ще нараства. В България годишно от рак умират около 16 000 души (5).
Здравните грижи за пациентите в онкохирургия са свързани най -често с
подготовката за операция и следоперативните грижи. Предвид на това, че висок
относителен дял от пациентите са с тежки диагнози, това налага специфична
организация на грижите, която да осигури непрекъснати (интензивни) 24 часови грижи,
понякога и палиативни грижи. „Палиативни грижи“ като понятие значава грижи за
нелечимо болни в последен стадий на болестта, което не е тъждественно на “хосписни
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грижи“ с предимно религиозно подтекстово съдържание
създаващи особена и открита асоциация със смъртта (3).

и „терминални грижи“,

Както пише П. Маринова „интензивната грижа, която прилагат работещите,
изисква не само отлична подготовка, физическа и психическа устойч ивост, но и добра
организационна среда, за която носят отговорност здравните мениджъри“ (2, с. 22.).
Ролята на старшата медицинска сестра при организацията на грижите е ключова. Тя
трябва да изготви графиците на медицинските сестри и санитарите, които да с а
синхронизирани с графиците на лекарите, оперативните дни – планови операции, да се
съобрази с евентуалните спешни интервенции и грижи. Предвид сериозния дефицит на
здравни професионалсти, рационалното използване на човешкия ресурс е сериозно
предизвикателство в системата на здравеопазването при съвременните условия.
Целта на настоящото проучване е: Да се извърши анализ на ситуацията в
онкохирургичното отделение на Онкологичен център, Стара Загора по отношение
на броя на преминалите пациенти по възрастови групи и изписаните по видове
заболявания за периода 2014 -2016 г. в онкохирургия и да се установи ролята на
медицинската сестра за обезпечаване на непрекъснати здравни грижи.
Материали и методи: анализ на медицинска документация, наблюдения в
клиничната практика, болнична статистика
Извършен е анализ на медицинската документация и болничната статистика за
периода 01.01.2014 – 01.01.2017 г. в хирургично отделение на Онкологичен център,
Стара Загора.
Обсъждане и резултати: От извършените анализи на медицинската статистика,
и на базата на собствени наблюдения се установява, че за разглеждания период в
хирургичното отделение на Онкологиния център, Стара Загора са преминали 1926
пацинти, от тях – 733 мъже и 1203 жени. Разпределението по пол показва, че броят на
жените е почти двойно по-голям от броя на мъжете пациенти. Общият брой преминали
пациенти се разпределя почти равномерно през всяка година за периода (4), (виж табл.
1).
Табл. 1 Брой преминали пациенти за периода (2014 -2016 г.)
Брой
2014
2015
2016
За
преминали
г.
г.
г.
периода
пациенти
(общо
през
)
годините
мъже
244
256
233
733
жени
426
406
371
1203
общо
670
662
604
1936
Разпределението по възрастови групи, според статистиката (4) е дадено в табл.
2,3,4 (виж таблици 2,3,4)
От таблиците се вижда, че най-много са пациентите в четвъртата (60 -69г.) и
петата (70-79) възрастови групи, следвани от третата възрастова група (50 -59г.).
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Табл. 2 Разпределение на преминалите пациенти по възрастови групи през
2014 г.
Въз
растови
групи
мъ
же
жен
и
общ
о

3

4

5

6

7

8

0-39 г.

0-49 г.

0-59 г.

0-69 г.

0-79 г.

0 и над

9

15

34

66

70

40

40

78

141

78

39

55

112

207

48

3
1
4
0

1
79

Табл. 3 Разпределение на преминалите пациенти по възрастови групи през
2015 г.
Въз
растови
групи
мъж
е
жен
и
общ
о

3

4

5

6

7

8

0-39 г.

0-49 г.

0-59 г.

0-69 г.

0-79 г.

0 и над

8

14

36

83

78

34

42

48

82

105

77

32

50

62

118

188

55

1
66

Табл. 4 Разпределение на преминалите пациенти по възрастови групи през
2016 г.
Въз
растови
групи
мъж
е
жен
и
общ
о

3

4

5

6

7

8

0-39 г.

0-49 г.

0-59 г.

0-69 г.

0-79 г.

0 и над

2

10

32

62

74

48

25

54

64

89

73

51

27

64

96

151

147

99

Сравнени помежду си тези възрастови групи, показват лека тенденция към
намаляване на броя преминали пациенти.
В онкохирургия работят 10 медицински сестри. Най -често извършваните грижи
са предоперативни и следоперативните грижи , в т. ч. предоперативни-данни от
анамнезата относно алергии, АХ диабет, прием на антикоагуланти, решение на ТЕЛК;
вземане на всички необходими кръвни изследвания -ТСН, Ту маркери, ЕКГ, Рьо графия
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на бял дроб, Ехо графия на коремни органи, задължителни консултации с анестезиолог
и кардиолог и при необходимост консултации с гинеколог, невролог, алерголог в
зависимост от съответното заболяване, подготовка за деня на операцият а тоалет и
епилация, премедикация и следоперативните грижи включващи наблюдение за кървене
на оперативната рана, количиство на отделеното от сонди ,катетри и дренажи,
проследяване на пулс, кръвно, температура, обезболяване, уведомяване на оператора
при промяна в състоянието на пациента, обучение на близките и пациента относно
стоми и катетри,и последващо изписване на пациента.
Предвид най-често срещаните заболявания за периода (виж табл. 5)
медицинските сестри извършват грижи за стомирани болни, грижи п ри рак на стомаха,
при рак на пикочен мехур и при мастектомии, както и стандартното приемане и
изписване на пациенти. Наблюдението и осигуряването на непрекъснати грижи е важна
част от ежедневните професионални дейности на медицинските екипи. Старшата
медицинска сестра е тази, която изготвя графиците и следи за обезпечаването с
персонал на 24 часовите дежурства. Ролята и в организацията и провеждането на
здравните грижи в отделението е изключително важна и отговорна. Тежестта на
работата на медицинските сестри се обуславя от няколко фактора, както количествени,
така и качествени:
Достатъчен брой медицински сестри;
Брой преминали пациенти на ден, седмица, месец;
Вид и тежест на заболяванията;
Брой и сложност на оперативните интервенции;
Грижи и процедури за смяна;
Материална обезпеченост на грижите – материали и консумативи и др.
Броят на изписаните пациенти с най -често срещаните диагнози в хирургично
отделение в Онкологичен център, Стара Загора, според статистиката (4) е даден в табл.
5.
Табл. 5 Изписани пациенти по видове заболявания за периода(2014 -2016г.)
Заболявания

по

2014 г.

2015 г.

2016 г.

17
18
23
148/81

15
18
21
127/63

23

10

години
Стомах(Са)
Дебело черво(Са)
Ректум (Са)
Мастектомии/масто
патии

16
29
34
154/83

Простата/хиперплаз

17/4

ии
Пик.мехур
Доброкачествени(ко

2
110

1
132

4
128

Гастрит и дуоденит
Хернии и хидроцеле
Бол.
на
пикочо-

5
3
96

5
1
92

2
1
68

жни)

полова
с-ма
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От табл. 5 се вижда, че най-често срещаните заболявания и диагнози са
мастектомиите и мастопатиите, следвани от болестите на пикочо-половата система
Изводи и заключения: На базата на гореизложеното могат да се направят
следните по-важни изводи:
1.
Наблюдава се почти равномерно разпределение на общия брой преминали
пациенти за тригодишен период от време в он кохирургия на Онкологичен център,
Стара Загора, като броят на жените е почти двойно по -голям от броя на мъжете
пациенти.
2.
Разпределението по възрастови групи показва, че най -много са пациентите
в четвъртата (60-69г.) и петата (70-79) възрастови групи, следвани от третата
възрастова група (50-59г.). Сравнени помежду си тези възрастови групи, показват лека
тенденция към намаляване на броя преминали пациенти за периода.
3.
Най-често срещаните заболявания и диагнози са мастектомиите и
мастопатиите, следвани от болестите на пикочо-половата система.
4.
Медицинските сестри извършват най -често следоперативни грижи (за
стомирани болни, грижи при рак на стомаха, при рак на пикочен мехур и при
мастектомии).
В заключение: Организацията, провеждането и осигуряването на не прекъснати
здравни грижи и наблюдение на пациентите от медицинските екипи в онкохирургия е
важна част от задълженията на старшата медицинска сестра. В този смисъл нейната
роля е изключително важна и отговорна. Медицинските сестри участват активно с
професионалните си компетенции в процеса на провеждането на здравните грижи и
мероприятия и спазват медицинските стандартите за качество. (2). Те са ключов ресурс
за осигуряване на грижите за физическия, психическия и душевен комфорт на
пациентите, както и важен фактор в целия лечебно-възстановителен процес в
болничните отделения.
Литература:
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акушерки, под редакцията на доц. Н.Кръстева, Пловдив, изд. Летера, Пловдив, 2005, с.
280
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ДВИГАТЕЛЕН РЕЖИМ И ХРАНЕНЕ - РИСКОВ И ПРЕВАНТИВЕН
ФАКТОР ПРИ ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА
Анушка Узунова, Красимира Такучева
Тракийски университет, Медицински колеж – Стара Загора
Резюме:
Несъответствието между дълголетието като реалност и качеството на живот на
старите хора се разглежда като петото стратегическо предизвикателство към нацията.
Един от проблемите на глобализиращия се свят е застаряването на населението.
Нарастването на популацията над 65-годишна възраст и особено на тази над 85 години поставя
на изпитание икономическите системи, здравеопазването и социалните дейности на обществата.
Това е възраст, в която хората срещат все повече проблеми от здравословен и
икономически характер. Оттеглянето от трудова дейност намалява рязко и значително доходите
им и се отразява отрицателно на здравния, психичен и социален статус.
Материал и методи:
В настоящото проучване участват 110 човека на възраст над 60 години, живеещи в Стара
Загора и региона. С помощта на документален метод, анкета и математическа обработка е изучено
влиянието на храненето и двигателния режим върху здравето на възрастните хора.
Изводи:
Задълбоченото познаване на рисковите и превантивни фактори за здравето в тази възраст
би улеснило изграждането на ефективна система за здравни грижи, подсигуряваща комфорт на
старостта.
Ключови думи: двигателен режим, хранене, възрастни хора, превенция.

EXERCISE REGIMEN AND NUTRITION A RISK AND PREVENTIVE FACTOR WITH THE ELDERLY
Anushka Uzunova, Krasimira Takucheva
Trakia University - Medical College - Stara Zagora
Abstract
The inconsistency between longevity as a reality and the quality of life of the elderly is considered
the fifth strategic challenge to the nation.
One of the problems of the globalizing world is the ageing of the population. The increase of the
number of people above the age of 65 and, particularly of those above the age of 85, puts to the test the
economic systems, the health system and the social activities of the societies.
This is the age when people face increasing issues of health and economic character. The
retirement from work reduces abruptly and considerably their income and affects negatively their health,
psychological and social status.
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Materials and methods:
This survey included 110 individuals at the age of 60 and above, living in Stara Zagora and the
region. By means of a documentary method, inquiry and mathematical processing, the influence of
nutrition and exercise regimens on the elderly’s health was examined.
Conclusion. The profound knowledge for the risk and preventive health factors in this age might
facilitate the formation of an efficient healthcare system, ensuring comfort for the old age.
Key words: exercise regimen, nutrition, elderly, prevention

КУЛТУРАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ И ГЕРИАТРИЧНИ ГРИЖИ ПРИ
ОНКОЛОГИЧНО БОЛНИ
Мая Визева
Медицински колеж, Медицински университет – София

CULTURAL COMPETENCE AND GERIATRIC CARE IN ONCOLOGICAL
PATIENTS
Maya Vizeva
Medical College, Medical University - Sofia
Резюме
През последните десетилетия все по - често се срещат научни проучвания върху
необходимостта от културална компетентност при здравните грижи.
Целта на настоящото проучване е да предостави научна информация и данни,
аргументиращи необходимостта от културална компетентност при здравните грижи с акцент върху
онко-пациенти в напреднала възраст.
Резултати: Предоставена е информация за разпространение на раковите болести при стари
хора и необходимостта от гериатрични грижи.
Интересът към културалната компетентност е обусловен от факта, че пациентите с
различен етнически произход, различно културално ниво и различна вяра имат и различни
разбирания за здравето и болестта, които се отразяват определено върху изхода на тези
заболявания. Установени са и различни степени на заболяемост и смъртност при редица болести
(хипертония, диабет, ракови болести и др., което отново се свързва с разликата в познанията,
начина на живот и културата. Изброените различия определят необходимостта от етногериатрични
грижи, изискващи комплекс от специфични и за болестта и за индивидуалния пациент съответни
грижи.
Другият факт, обуславящ интереса към културалната компетентност е удължаването на
живота, т.е. застаряването на населението на глобално ниво. Много добре е документирана връзката
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между стареенето и заболяемостта от остри и хронични заболявания като сърдечен инфаркт,
инсулт, ракови болести, диабет и др.
Заключение Увеличаването на спектъра на различията между пациентите по тяхната вяра,
етносна принадлежност и културално ниво налагат разширяване на изисквания към специалистите
по здравни грижи, включвайки и културалната им компетентност, за което е необходимо
допълнително обучение.
Ключови думи: културалната компетентност, онкологично болни, здравни грижи
Summary
In recent decades, scientific studies have increasingly been made on the need for cultural
competence in health care.
The purpose of this study is to provide scientific information and data that justify the need for
cultural competence in health care with an emphasis on oncology patients in the elderly age.
Results: Information on the spread of cancer in the elderly and the need for geriatric care has been
provided.
Interest about the culture competence is determined by the fact that patients with various ethnic
backgrounds, different cultural level and different faiths have different beliefs about health and disease that
affect definitely the outcome of these diseases. Different degrees of morbidity and mortality in many
diseases (hypertension, diabetes, cancers, etc.) which again is associated with the difference in knowledge,
lifestyle and culture, are also established. The listed differences determine the need for etnogeriatric care
requiring complex care, specific for both the disease and the individual patient.
Another fact that determines the interest in cultural competence is the prolongation of life, i.e. the
aging of the population at a global level. The relation between aging and morbidity from acute and chronic
diseases such as heart attack, stroke, cancer, diabetes, etc. is well documented.
Conclusion The increasing spectrum of differences among patients in their faith, ethnicity
belonging and cultural level require expanding requirements for health care professionals, including culture
and competence, which requires additional training.
Key words: cultural competence, cancer patients, health care
Въведение
През последното десетилетие все по-често се срещат в научната медицинска литература
проучвания върху необходимостта от проследяване и оценка на културалната компетентност на
специалистите по здравни грижи. Тази необходимост се аргументира от редица нови фактори на
съвременното развитие на обществото. Един от тези фактори е съвременното развитие на
постиженията в медицинската наука, изискващ информиране, както на медицинските специалисти
от всички нива на процесите на профилактика и лечение, така и увеличаване на познанията на
пациентите, съобразно постиженията на науката по отношение на тяхното заболяване.
Друг важен фактор е усилената миграционна активност, която се отразява и на спектъра на
пациентите от всяка отделна болест. Комуникацията, като важен елемент от процеса на третиране и
проследяване на болестта, определяща в значителна степен ефективния изход, се нуждае не само от
добра професионална подготовка, но и от познания за специфичните етносни, възрастови, социални
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и други изисквания и характеристики на всеки отделен пациент. Комуникацията е в определена
зависимост от културалната компетентност на медицинските специалисти.
Сред факторите, изискващи определено ниво на културална компетентност е и умението за
избор на подходящ подход в отношенията с пациента, съобразен с неговите познания, интереси и
социален статус. Този фактор изисква по-широк спектър от познания и по-високо ниво на
културална компетентност, който налага допълнително обучение на медицинските специалисти по
здравни грижи.
Като важен фактор трябва да отбележим и познаването на религията и вярата на пациента,
обект на здравните грижи, определящи до голяма степен психологичната стабилност на отделната
личност и съответно качеството на здравните грижи.
Изхождайки от мултидименсионалните насоки на проучванията върху зависимостта
„културална компетентност – ефективност на здравните грижи, изисква техния задълбочен анализ и
оценка.
Целта на настоящото проучване е да предостави научна информация и данни,
аргументиращи необходимостта от културална компетентност при здравните грижи с акцент върху
онко-пациенти в напреднала възраст.
Резултати: Насочихме интереса си към пациенти с колоректален карцином, тъй като при
тях продължителността и обема на грижи е по-продължителен, обхващащ по-богат спектър от
манипулации, свързани от една страна с болестта, и от друга с напредналата възраст, които изискват
определено по-висока степен на културална компетентност. Гериатричните грижи са
предизвикателство, защото освен професионализъм, културална компетентност, изискват и
психологическа нагласа за специфичната комуникация с възрастните пациенти.
Интересът към културалната компетентност е обусловен от факта, че пациентите с
различен етнически произход, различно културално ниво и различна вяра имат и различни
разбирания за здравето и болестта, които се отразяват определено върху изхода на тази болест.
Установени са и различни степени на заболяемост и смъртност при редица болести (хипертония,
диабет, ракови болести и др., което отново се свързва с разликата в познанията, начина на живот и
културата. Изброените различия определят необходимостта от етногериатрични грижи, изискващи
комплекс от специфични и за болестта и за индивидуалния пациент съответни манипулации и
грижи.
Другият факт, обуславящ интереса към културалната компетентност е удължаването на
живота, т.е. застаряването на населението на глобално ниво. Много добре в научната литература е
документирана връзката между стареенето и заболяемостта от остри и хронични заболявания като
сърдечен инфаркт, инсулт, ракови болести, диабет и др., всяка от които изисква специфични
медицински и здравни грижи.
За постигане на качество и ефективност на здравните грижи, съпътствани от добро ниво на
културална компетентност е наложително познаване на аспектите на разнообразие, свързано с
пациентите и рисковите популационни групи, предоставени в резюмиран вид, както следва :





Социално-икономически статус
Стил на комуникации
Стил на работа
Семейно положение
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Работна среда

Дневна смяна / нощна смяна

Ниво на функциониране

Религиозни схващания

Начин на мислене

Географски произход

Родителски статус

Образование

Политическа принадлежност

Възраст

Ментални, физически способности и характеристики

Етнос

Пол

Раса

Сексуална ориентация

Вторични измерения на разнообразието.
Всички посочени различия изискват познаването им и съобразяването с тях в процеса на
оказване на здравните грижи. Обемът им е доста голям, което налага известно разпределение на
специалистите в зависимост от тяхната културална компетентност и спецификата на
характеристиките на пациентите и тяхното заболяване.
Освен познаването на дименсиите на разнообразието, съпътстващо пациента и болестта е
задължително познаването и боравенето с основните елементи на културалната компетентност. В
съвременната научна литература те са групирани в 5 отделни позиции, както следва :
1.
Оценяване на разнообразието и разбиране на това, какво представлява наистина
културалното разнообразие
2.
Притежаване на способност за културална самооценка
3.
Осъзнаване на динамиката, присъща на взаимодействието на културите с грижи,
фокусирани върху пациента.
4.
Придобиване на институционализирано културално познание – усъвършенствано чрез
сблъсък на различни култури.
5.
Разработване на адаптирани версии на предоставяне на здравни услуги в
извънградските райони, отразяващи разбиране на културалното разнообразие.
Посочените по-горе основни елементи показват необходимост от специфично обучение, за
да се постигне философията за комуникация и третиране на всички пациенти, като еднакви. За да
няма липса на капацитет в медицинските структурите, системи и организации по отношение на
ефективните отговори на нуждите, интересите и предпочитанията на културално и лингвистично
разнообразните групи е необходимо активиране на дейностите, свързани с повишаване на
информираността и нивото на културална компетентност. В този аспект основният ключ за
разрешаване на проблема е обучението.

На фиг.1 е представен модел за обучителен процес на специалисти по здравни грижи,
съобразен с културалните различия.
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Обучителен процес на специалисти по здравни грижи, съобразен с културалните
различия
Програма за
обуче ние на
спе циалисти по
здравни грижи,
съобразе на с
Културалните
различия на
пацие нтите

Повишаване на
познанията на
спе циалиста по
здравни грижи за
вярванията и
пове дение то, основани
на различните култури

Повишаване на
чувствите лността на
спе циалиста по здравни
грижи към манталитета
и вярванията, които
маргинализират
е тниче ските групи

Подобряване на
уме нията на
спе циалиста по здравни
грижи за
ме ждукултурални
взаимоде йствия

Намаляване на
дифе ре нцираното
тре тиране поради
не съзнате лна
дискриминация
По-добро спазване
от страна на
клие нтите на
пре поръките за
самостоятелен
контрол и ле чение
Повишаване на
използване то на
здравни
инте рве нции,
подходящи за
съотве тната култура.

Намаляване
на е тниче ските
различия
при обжгрижване
и ле че ние

Подобрени
ре зултати за
здравния статус

По-голяма
удовлетвореност
от грижите

Фиг.1. Обучителен процес на специалисти по здравни грижи, съобразен с културалните
различия
Моделът ясно показва различните нива на обучение, взаимозависимости и необходимост от
последователност и цялостност на обучителния процес, който трябва да съответства на спецификата
на здравната структура.
Заключение Увеличаването на спектъра на различията между пациентите по тяхната вяра,
етносна принадлежност и културално ниво налагат разширяване на изискванията към
специалистите по здравни грижи, включвайки и културалната им компетентност, за което е
необходимо допълнително обучение.
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ПОДОБРЯВАНЕ НА КОЛАБОРАЦИЯТА НА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ –
СТАРА ЗАГОРА С УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИТЕ БАЗИ
Сиврев, Д.1, Хр. Милчева2, Ил. Попов2, Н. Димитров1, Д. Атанасова1, Н. Томов1, М.
Петрова , К. Моллова2, А. Узунова2, П. Тенева2, Ив. Добрева2, К. Кичукова2, М. Димова2, П.
Крумова2, Р. Шерлетова2, А. Георгиева1, Й. Стоянов1, И. Иванова1, С. Хамза1, И. Вълкова1, Д.
Донева2, М. Парушева2, З. Лютви2, Н. Мустафа2, С. Имамова2, Ив. Георгиева2
2

1
2

Катедра по анатомия, Медицински факултет, Стара Загора
Медицински колеж, Стара Загора

В Медицински колеж – гр. Стара Загора се води обучение по специалностите Медицински
лаборант, Медицински рехабилитатор и Гериатрични грижи. Клиничната практика на студентите от
трите специалности се провежда в учебно-практически бази, разположени на територията на гр.
Стара Загора. За високото качество на обучението е важна колаборацията между Медицински
колеж и тези клинични бази.
За подобряване на взаимодействието между тези институции в Медицински колеж бе
разработен проект, който да съгласува действията на преподавателите от МК и персонала на базите
за обучение. Резултатите от подобрената колаборация бяха представени на международен научен
форум в Република Сърбия.
Във връзка с използването на учебно-практическите бази за обучение на студентите, освен
утвърдените в практиката клинични специалности, в Медицински колеж – гр. Стара Загора са
предвидени и занимания за специалността “Рехабилитация” в Кабинет по китайска медицина,
разположен на територията на Медицински факултет. Студентите проявяват огромен интерес към
древните източни методи и резултатите, които се постигат при алтернативното лечение в областта
на двигателния апарат.
Добрата колаборация между Медицински колеж и учебно-практическите бази е гаранция за
високото качество на обучението на студентите от специалностите в Медицински колеж – гр. Стара
Загора.
Ключови думи: Медицински колеж, учебно-практически бази, обучение.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО НА
ГЕРИАТРИЧНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ
Сиврев, Д.1, Хр. Милчева2, Ил. Попов2, Н. Димитров1, Д. Атанасова1, Н. Томов1, М.
Петрова , К. Моллова2, А. Узунова2, П. Тенева2, Ив. Добрева2, К. Кичукова2, М. Димова2, П.
Крумова2, Р. Шерлетова2, А. Георгиева1, Й. Стоянов1, И. Иванова1, С. Хамза1, И. Вълкова1, Д.
Донева2, М. Парушева2, З. Лютви2, Н. Мустафа2, С. Имамова2, Ив. Георгиева2
2

1
2

Катедра по анатомия, Медицински факултет, Стара Загора
Медицински колеж, Стара Загора

Въпреки намаляването на часовете по анатомия за специалността “Гериатрични грижи”,
този предмет остава един от важните в процеса на тяхното обучение. Според класическите
образователни технологии изучаването на морфологичните науки става в две насоки: теоретични
лекции и практически упражнения.
Лекциите се провеждат в учебните зали на Медицински колеж. Те са богато онагледени с
материал от Катедрата по анатомия – кости, стави, пластинирани вътрешни органи, препарати от
нервната система. Представят се и схеми, диаграми и образи на анатомични обекти, свързани с
преподавания материал.
Упражненията се водят от квалифициран лекар със специалност “Морфология” в учебните
зали на Морфологичен блок на Медицински факултет. Използват се залите за дисекция, остеология,
артрология, обща и специална хистология и анатомичен музей.
Сравнително нови са алтернативните методи за обучение, въведени отскоро в Медицински
факултет и използвани и за обучението на гериатричните специалисти. Независимо, че са
предназначени предимно за изучаване на микроскопичния строеж на тъканите, те с успех се
прилагат и в обучението по анатомия. Предстои изработването на две светлинни стени – едната за
непрекъснато представяне на микроскопски препарати, а другата – за демонстрация на анатомични
обекти.
Досегашното пробно използване на алтернативните технологии в Медицински факултет
показа, че студентите, при които са използвани тези нови за нашата страна методи, показват подобри резултати по време на семестриалните изпити.
Ключови думи: алтернативно обучение, анатомия, Медицински колеж.
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ПОТРЕБНОСТТА ОТ КАЧЕСТВЕНИ ЗДРАВНИ ГРИЖИ
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ВЪЗРАСТНИТЕ ПАЦИЕНТИ
Н. Иванова¹, М. Пенкова²
Тракийски университет,
Медицински факултет,
катедра „Здравни грижи”,
България, 6000 Стара Загора, ул. „Армейска”11
е-mail: n.ivanova.uni.sz@abv.bg
Резюме
България се намира в демографска криза. Населението все повече застарява. Към 31.12.2016
г., броят на лицата над 60 г. е 1 965 422. Хората в тази възраст имат приоритетни медико-социални
проблеми.
Направи
се
извод
за
основните
фактори,
определящи
удовлетвореността/неудовлетвореността на възрастните хора от качествени здравни грижи.
Ключови думи: качество, здравни грижи, възрастни хора

THE NEED FOR QUALITY HEALTH CARE
THROUGH THE EARLY PATIENTS
N. Ivanova¹, М. Penkova²
Healtcare Departament, Faculty of Medicine, Trakia Univercity
11 Armeiska Street, 6000 Stara Zagora, Bulgaria
е-mail: n.ivanova.uni.sz@abv.bg
Аbstract
Bulgaria is in a demographic crisis. Population is getting older. As of 31.12.2016, the number of
persons over 60 years is 1 965 422. People in this age have priority medical-social problems. The main
factors determining the satisfaction/dissatisfaction of elderly people with quality health care have been
made.
Key words: quality, health care, elderly people
Според М. Николова, „общото остаряване на хората по света ще има дълготраен характер”.
[3, с.272] България се намира в демографска криза. Населението все повече застарява. Съгласно
класификация на СЗО на възрастта:

60-74 г. – възрастни хора

75-89 г. – стари хора (старческа възраст)

Над 90 г. – дълголетие
По данни на НСИ към 31.12.2016 г. за населението по възраст, лицата над 60 г. е общо 1
965 422. (вж. Табл.1) [4]
Табл. 1. Данни на НСИ към 31.12.2016 г. за население по възраст над 60 г.
Възра
ст

В
сичко

60 74

1
353 960

75-89
г.

М
5
98 268

5
77 821

Жени

ъже
755
692
2
14 478

363
343
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Над
90 г.

3
3 641

1
0 591

23
050

С цел сравнителен анализ, лицата във възраст 20-59 г. са общо 3 825 822. [4]
Следователно, по-голям е процентният дял на лицата над 60 г. Хората в тази възрастова
категория имат някои основни характеристики:

Голяма част от тях са започнали своята професионална дейност преди политическата
промяна;

Повечето работещи пенсионери срещат затруднения при обучение и работа с нови
машини и електронно управление на друг език;

Някои хора срещат затруднения при опериране със съвременни технологични
средства;

Срещат трудности при изпълнение на критериите за пенсиониране;

Немалък процент продължават да работят и в пенсионна възраст;

Много хора живеят самотно, поради емигриране на деца и внуци;

Има значителен дял хора, които живеят на или под социален минимум за финансови
средства.
Както изтъква А. Андонова, „след пенсионирането голяма част от възрастните хора
намаляват социалните си контакти и възможността да бъдат полезни и активни”. [1,с.231]
Горепосочените характеристики, детерминират и основните медико-социални проблеми:

По-висок дял на хронични заболявания;

Възрастово или професионално обусловени промени в анализаторите (слабо зрение,
намален слух и др.);

По-чести злополуки (ПТП, битови злополуки, работа с машини и др.);

По-чести хоспитализации за активно лечение и рехабилитация;

По-често посещение при ОПЛ за изписване на лекарства в Рецептурна книжка и
консултативни прегледи, при специалист за диспансерно наблюдение;

Трудности при опериране с медицински документи – Рецептурни книжки,
направления за МДД, СИМП, ВСД и др.;

По-голямо доверие към медицинският специалист, особено в малките региони, където
хората се познават;

Ниски доходи само от пенсия;

Недостиг на финансови средства за закупуване на лекарства, дори и след
реимбурсиране от НЗОК;

Затруднен достъп до медицинска помощ (трудности в предвижването, ползване на
обществен транспорт, отдалечено местоживеене и др.);

Липса на социална приемственост между поколенията;

Социална изолация при хора, живеещи в отдалечени планински села и др.
В свое проучване Н. Иванова установява, че „оказването на качествени здравни грижи от
специалистите и удовлетворяването на здравните потребности са в правопропорционална
зависимост”. [2,с.137] Качеството е критерий за комплексно извършване на здравни грижи.
Оценката на пациента е индивидуално стабилизирано убеждение, но когато голяма част от
населението има сходство в тази оценка се формира обществено стабилизирано убеждение. [2]
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Възрастните хора са по-чести потребители на здравни грижи, както беше посочено по-горе.
Най-честите фактори, обуславящи удовлетвореността и респективно неудовлетвореността от
здравните грижи са изведени в табл. 2
Табл. 2. Фактори, обуславящи удовлетвореност/неудовлетвореност
от качествени здравните грижи при възрастните хора
Причини за удовлетворена
Причини за неудовлетворена
потребност
потребност
от качествени здравни грижи
от качествени здравни грижи

Успешна
адаптация
към

Затруднена адаптация към
условията на променящата се социална условията на променящата се социална
среда;
среда;

Общуване с по-млади хора в

Социална изолация;
семейната, професионалната и т.н. среда;

Конфликт между по-млади и

Емоционални
и
волеви по-възрастни пациенти пред кабинета на
свойства;
лекаря;

Образование
и
трудова

Трудности при възприемане на
дейност;
информация от медицинския специалист;

Стабилизирано убеждение за

Емоционални
и
волеви
качествени здравни грижи;
свойства;

Приоритетно
положителни

Образование
и
трудова
преживявания при ползване на медицинска дейност;
помощ;

Стабилизирано убеждение за

Доверие към медицинският некачествени здравни грижи;
специалист;

Приоритетно
отрицателни

Наличие на възможности за преживявания при ползване на медицинска
развлечения (театър, пътувания и т.н.);
помощ;

Водене на здравословен начин

Недоверие към медицинският
на живот;
специалист;

Съхранени
когнитивни

Липса на възможности за
функции, зрителни и слухови възприятия;
развлечения (театър, пътувания и т.н.);

Запазена
двигателна

Водене на нездравословен
активност;
начин на живот;

Достъп до медицинска помощ

Нарушени
когнитивни
и др.
функции, зрителни и слухови възприятия,
двигателен инактивитет;

Затруднен
достъп
до
медицинска помощ и др.
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КОМПЛЕКСНИ ГРИЖИ ПРИ ВЪЗРАСТНИ ПАЦИЕНТИ С
ХРОНИЧНИ ЧЕРНОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
М. Пенкова, Н. Иванова
Катедра Здравни грижи, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора
Черният дроб изпълнява редица важни функции - в него се преработват лекарства и
токсини, синтезират се важни белтъци, хормони,фактори на кръвосъсирването, ензими. (1, 3) .
Редица фактори могат да доведат до чернодробни заболявания. Най- честите са:

алкохол - редовният прием на големи количества алкохол уврежда силно черния дроб.
В това отношение рискът от развитие на цироза е по- голям при жените. Според експертите
дългогодишния прием на повече от 60 грама чист алкохол при мъжете и 20-40 грама при жените
води до необратима увреда на черния дроб.

хроничен вирусен хепатит В, С или Д.

автоимунен хепатит

обменни заболявания като хемохроматоза и хепатолентикуларна дегенерация (болест
на Уилсон- Коновалов), свързани с абнормно акумулиране в организма съответно на желязо и мед.

първичната билиарна цироза представлява увреждане на черния дроб в резултат на
нарушена функция на имунната система. Среща се по- често при жени (90% от случаите), между 40
и 60 год. възраст.
В повечето случаи чернодробните заболявания започват с общи оплаквания като: липса на
апетит и отслабване на тегло; лесна уморяемост и намалена работоспособност; гадене, повръщане.
В други случаи на преден план от самото начало е изявата на някое от усложненията.
Внимание най-вече заслужават следните усложнения (2, 4, 5) :
1. Портална хипертония
Така се означава повишеното налягане в системата на порталната вена. Посредством нея
кръвта от червата преминава през черния дроб, където се очиства от вредни съставки.
Повишеното налягане пречи на нормалния кръвоток в черния дроб и води до разширение
на кръвоносни съдове разположени най-често в долната част на хранопровода (образуват се
разширени вени - варици) и предната коремна стена (където се оприличават като глава на медуза
поради характерния си радиерен ход).
Вариците на хранопровода имат тънки и раними стени, което е причина при определени
условия от тях да настъпва кървене, понякога с животозастрашаващ характер. Кървенето може да се
прояви с кръв в изпражненията (мелена) - те са тъмно оцветени или по-често с повръщане на кръв
(хематемезис), придружени с чувство на обща слабост.
2. Чернодробна енцефалопатия
При чернодробната цироза е силно нарушена очистващата функция на черния дроб, при
което някои токсини (като амоняка, образуван в резултат на преработката на хранителните
вещества) се натрупват в кръвта (7, 8) .
Това води до личностни промени като:

намалена работоспособност

разсеяност и трудна концентрация

безсъние и неспокойствие

в по- напредналите стадии- дезориентираност, треперене на ръцете, промени в
почерка и др.
Появата на някое от тези оплаквания говори са напреднала форма на заболяването.
3. Асцит
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Нарушеният чернодробен кръвоток води до застой на течности, които се натрупват в найголямо количество в свободната коремна кухина. За това способства и пониженото количество на
белтъци в кръвта, което позволява нейната течна съставка да излезе извън кръвоносните съдове.
Допълнително може да настъпи инфектиране на асцитната течност (състояние, което се
означава като спонтанен бактериален перитонит). Това е свързано с появата на остра, необичайно
силна болка, ригидност на коремната мускулатура, евентуално гадене и повръщане, обща слабост и
т. н.
При наличие на някое от тези оплаквания е необходимо веднага да се настани пациента в
интензивен сектор с възможности за динамично наблюдение и лечение.
Интензивната терапия е непрекъснат, динамичен лечебен процес, при който
своевременното, незабавно, правилно и точно реагиране на промените в състоянието на болния е от
изключителна важност и значение за успешния резултат. Голямата наблюдателност, внимание, опит
и прецизност в работата на медицинската сестра трябва да спомагат за ранното разпознаване и
улавяне на застрашаващите живота на болния моменти и бързото справяне в критичните ситуации.
Болните на апаратна автоматична вентилация се нуждаят от целенасочено, непрекъснато,
специфично наблюдение и грижи. Реанимационната сестра следи дали апаратът подава зададените
параметри (дихателен обем, дихателна честота, положително и отрицателно налягане), използвайки
при нужда контролен волтметър и хронометър. Осигурява и контролира подаването на овлажнен и
затоплен кислород. Поддържа чистотата на устната кухина, отстранявайки периодично набиращите
се секрети. При болните с интубационна тръба или трахеостомия много важно е редовното
поддържане тоалета на дихателните пътища, като при най-строга асептика периодично се аспирират
секретите през интубационната тръба или трахеостомната канюла. Следи се за правилното
функциониране на сонди, катетри, дренажи. Общите грижи – масажи, фрикции на кожата,
профилактика на декубитусите, правилно парентерално, ентерално и смесено хранене – остават
неотменим важен фактор в лечението.
В отделенията за интензивни грижи за тежко болните се води реанимационен лист. По
лекарско назначение в него може да се отбелязват в определени часове (на половин час, на един или
два часа), жизнените показатели (пулс, дишане, температура, кръвно налягане, воден баланс и др.),
терапията, режимът, диетата и пр. Съхранява се към история на заболяването. Медицинската сестра
извършва 24-часово непрекъснато наблюдение на болните, документира всички проследявани
показатели и уведомява лекаря при всяко наблюдавано отклонение на показателите.
Мониторирането се осъществява с многофункционални монитори, осигуряващи продължително
мониториране, изобразяване на електрокардиограма, измерване на кръвно налягане и сатурация на
пациенти, като резултата се изписва на графичен дисплей. Данните от мониторирането се
регистрират в реанимационен лист на1, 3, 6 часа в зависимост от назначенията на дежурния
лекар.Лечението е сложно и комплексно. То цели да ограничи евентуална допълнителна увреда на
черния дроб и да предотврати появата на някое от усложненията. Необходимо е да се спазва
подходяща висококалорийна диета, както и да се избягва приема на алкохол и лекарства за които е
известно,че са токсични за черния дроб. При наличие на хроничен вирусен хепатит се провежда
съответна противовирусна терапия. Кортикостероидите са средство срещу автоимунния хепатит.
Професията на медицинската сестра е призвание, чийто обект е човекът, неговото
здраве и живот (6, 8) . Не са малко случаите от професионалното й ежедневие, когато трябва да се
действа бързо, мигновено, за да не се пропусне моментът, след който всяка намеса на сестрата става
излишна. Борбата между живота и смъртта може да продължава различен период от време, т. е.
часове, дни или седмици. В лечебните заведение никога работното време не е приключило,
денонощно медицинските екипи бдят над угасващ човешки живот, забравили собствените си грижи,
младост, семейство и умора.
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Здравните грижи полагани от сестрата са основен и важен момент от оздравителния
етап на всеки пациент. Пред всяка медицинска сестра стои основната задача да усъвършенства и
организира работата си.
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КОНФЛИКТИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО – ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ВИДОВЕ,
ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА, РЕШЕНИЯ
Марийка Иванова, Десислава Нейчева, Милена Аргирова, Мариана Балджийска
Медицински институт МВР – София, МС ОД МВР- Пловдив
Цел: Анализ, управление и разрешаване на конфликтните ситуации при специалистите по
здравни грижи в МС ОД МВР-Пловдив, обслужващи пациенти в старческа възраст.
Увод: Понятието конфликт произтича от латинската дума ”conflictus”, която означава
сблъсък, борба, противоречие. Конфликтът е борба на противоположни тенденции в една система.
С това понятие се означават острите сблъсъци и инциденти със социален, икономически и
политически характер между два и повече субекта, които се намират във взаимна зависимост. Найчестите причини за възникване на конфликти в здравните организации е използването на общи
материални, финансови и информационни ресурси, интензивността на работата, работа извън
работно време, ниското заплащане на медицинския труд, общуването с различни възрастови и
етнически групи пациенти.
Изложение: Конфликтът се предхожда, а понякога и съпътства от критична ситуация,
възникнала под въздействието на определени личностни фактори и при наличието на необходимите
условия. Взаимодействието между тези фактори и условия ражда конкретната конфликтна
ситуация. Същинският конфликт се изявява в появата на форми за поведение, насочени срещу
конкретната личност или група. Следконфликтната ситуация е период на разбор и оценка на
протичането и последиците от конфликта и изграждане на позиции и възгледи за предотвратяване
на евентуални бъдещи конфликти.
Заключение: Конфликтът винаги се свързва с неприятни усещания и негативно въздействие
върху взаимоотношенията в екипа, институцията или организацията. За управлението и
разрешаването на конфликтите е необходимо да се избере съответна стратегия, отговаряща на
конкретните условия.
Ключови думи: конфликт,здравни грижи, ситуация,общуване

CONFLICTS IN HEALTH CARE – DEFINITION,
TYPES, PREVENTION, DIAGNOSTICS, SOLUTIONS
Mariyka Ivanova, Desislava Neycheva, Milena Argirova, Mariana Baldzhiyska
Medical Institute of the Ministry of Interior, Medical Service at the Regional Directorate of the
Ministry of Interior – Plovdiv

Aim: Analysis, management and settlement of conflict situations at MS RD MI-Plovdiv servicing
elderly patients.
Introduction: The term conflict originates from the Latin word “conflictus”, which means a
clash, fight, argument. A conflict is a fight between opposing tendencies in a system. This term designates
strong clashes and incidents of social, economic and political nature between two or more interdependent
subjects. The most frequent reasons for the occurrence of conflicts in the health organizations is the use of
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common material, financial and information resources, the work intensity, overtime work, low pay of the
medical work, communication with different age and ethnic group patients.
Statement: A conflict is preceded and sometimes accompanied by a critical situation, which has
occurred under the influence of certain personal factors and with certain conditions present. The interaction
between these factors gives rise to a specific conflict situation. The real conflict is expressed in the
manifestation of behavioral forms directed at a specific person or group. The post-conflict situation is a
period of analysis and evaluation of the course of action and consequences from the conflict and
constructing positions and opinions to prevent any possible further conflicts.
Conclusion: A conflict is always connected with the unpleasant sensations and negative effect on
the relationships in a team, institution or organization. To manage and settle conflicts, it is necessary to
choose the respective strategy which corresponds to the specific conditions.
Key words: conflict, health care, situation, communication

QUORUM-SENSING ДЕТЕРМИНИРАНИ ФАКТОРИ НА
ПАТОГЕННОСТ И ВИРУЛЕНТНОСТ ПРИ ENTEROCOCCUS SPP.
Йорданова Р. ¹, Лазарова Г.¹
¹ Тракийски университет, Медицински факултет, Катедра Микробиология и
паразитология
През последните години честотата на инфекциите, причинени от Enterococcus spp. както
при хора, така и при животни, се е увеличила в световен мащаб. Значението на ентерококите като
едни от най-честите причинители на нозокомиални инфекции и увеличаващата им се устойчивост
към гликопептидни антибиотици, засилва интереса към тях.
Бактериите от род Enterococcus са причинители на уроинфекции, ендокардити, хирургични
раневи инфекции, бактериемии, менингит, интраабдоминални инфекции, пелвиоперитонити, както
и нозокомиални инфекции. Независимо че ентерококите могат да инфектират централната нервна
система, белите дробове, меките тъкани, параназалните синуси, ухото, пародонталната тъкан, тези
инфекции се срещат по-рядко [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].
Относителният дял на вътреболничните инфекции, причинени от Enterococcus spp. силно е
нарастнал, както и терапевтичния неуспех, дължащ се на повишаването на антимикробната им
резистентност. Ентерококите притежават вродена резистентност или толерантност към много
антибиотици. Лесно могат да придобият резистентност към антибиотици, или чрез мутации, или
чрез обмен на плазмиди или транспозони [10]. Множественорезистентните ентерококи (MDRE) са
предизвикателство за терапевтичните мерки [11, 12, 16].
Разбирането на екологията, епидемиологията и факторите на вирулентност на бактериите
от род Enterococcus spp. е важно за ограничаването на инфекциите, причинени от ентерококите и
намаляване на антибиотичната им резистентност. Познаването на факторите на вирулентност може
да доведе до откриване на нови средства за профилактика и лечение на инфекциите, причинени от
тези бактерии [13].
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Бактериите от род Enterococcus филогенетично принадлежат към клон Грам-положителните
бактерии с ниско GC-съдържание (37.5% GC в хромозомата на Enterococcus faecalis) [14].
Ентерококите са класифицирани като група D стрептококи до 1984 г., когато Streptococcus faecalis и
Streptococcus faecium се прекласифицират съответно като Enterococcus faecalis и Enterococcus
faecium [15] . Te сa каталаза-отрицателни, факултативни анаероби, неспорообразуващи бактерии,
разположени поединично, на групички или в къси верижки. Представляват част от нормалната
флора на стомашно-чревния тракт на хора и топлокръвни животни [17 18], но в допълнение могат
да бъдат изолирани и от околната среда и животински източници.
Оптималната им температура на растеж е 35 ° С, но могат да се развиват добре в диапазон
от 10° до 45°С [15]. Растат в бульон, съдържащ 6,5% NaCl, и хидролизират ескулин в присъствието
на 40% жлъчни соли [19]. Някои от видовете (E.gallinarum и E.casseliflavus) са подвижни [20, 21]. Те
са в състояние да оцелеят в неблагоприятна среда, включително на екстремна температура (5°65°С), рН (4.5 - 10.0) и висока концентрация на NaCI, което им позволява да колонизират широка
гама от ниши в човешки и животински организми. Високата адаптивност при неблагоприятни
условия и тяхната способност за развитие на устойчивост към антибиотици са най-важните
характеристики на ентерококите [22, 23, 24].
E.faecalis и E.faecium са най-често изолираните ентерококи от човешкия
гастроинтестинален тракт [25], като Е.faecalis преобладава [26, 27, 28]. Е.faecalis е основният вид
Enterococcus изолиран (над 80%) от болни, носители и околна среда.
Множество фактори на патогенност и вирулентност, както и механизми на устойчивост при
бактериите са quorum-sensing (QS) детерминирани. Quorum-sensing системата е регулаторен
механизъм, чрез който бактериите комуникират помежду си, чрез сигнализиращи молекули,
наречени автоиндуцери. При установяване на голямо количество биомаса (кворум), бактериите
произвеждат автоиндуцери и тези молекули се натрупват в околната среда с увеличаването на
клетъчната плътност. При Gram (+) положителните бактерии автоиндуцери са модифицирани
олигопептиди, които се изнасят извън клетката. Ролята на тези автоиндусери зависи от
местоположението на техните рецептори, които присъстват на клетъчната повърхност или в
цитоплазмата. Използвайки quorum-sensing системата за реагиране на сигнали, бактериите
синхронизират поведението си, общуват помежду си и и по този начин функционират като
многоклетъчни организми.
Към quorum-sensing детерминираните фактори на вирулентност на видовете от род
Enterococcus се отнасят: адхезини (агрегиращата субстанция - AS, екстрацелуларния повърхностен
протеин - Esp, колаген-свързващият адхезионен протеин - Ace), способността на ентерококите да
образуват биофилм, цитолизин и хидролитични ензими (хиалуронидаза, желатиназа, серин-протеаза
и др.).
Повечето фактори на вирулентност са описани при изолати E.faecalis, докато само
ограничен брой гени на вирулентност са експериментално доказани в E.faecium [30].
Познаването на вирулентните характеристики на циркулиращите щамове Enterococcus spp.
може да помогне за разбирането на патогенезата на инфекциите, причинени от тези
опортюнистични микроорганизми [31].
Гени на вирулентните на бактериите, могат да бъдат кодирани както върху хромозомата,
така и върху извънхромозомни елементи (плазмиди, транспозони, бактериофаги). Вирулентността
често е многофакторна и координирано регулирана с гени на вирулентност, често групирани върху
генома в отделни области, наречени острови на патогенност (PAIs) [32]. PAIs са свързани с
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вирулентни линии, често отсъстващи или модифицирани в по-малко вирулентни непатогенни
щамове от същите или близко свързани видове и съдържат големи съседни блокове от вирулентни
гени.
Островът на патогенност при Enterococcus spp. първоначално се идентифицира в генома
E.faecalis (MMH594) с множествена резистентност, причинил нозокомиална инфекция през 80-те
години на миналия век [33].
Агрегиращата субстанция (AS) е феромон-индуцируем повърхностен протеин, който
медиира ефективния контакт между донорната и реципиентната клетка по време на бактериалната
конюгация и улеснява трансфера на плазмиди. [34]. In vivo, AS може да допринесе за патогенезата
на ентерококовите инфекции чрез редица механизми [35]. Освен стимулирането на клетъчноклетъчния контакт, AS улеснява адхезията към множество еукариотни повърхности (бъбречни
тубулни клетки [36] и чревни епителни клетки [37]; адхезията към протеините на екстрацелуларната
матрица (ECM), повишената хидрофобност на клетъчната повърхност, увеличеният размер на
вегетацията при експериментален ендокардит и приносът към устойчивост към убиване от
полиморфнонуклеарните левкоцити [38, 36, 39, 40, 41].
Ace (колаген свързващ протеин) е друг клетъчно-повърхностен протеин, наличен в щамове
E.faecalis. Колаген-свързващият протеин, принадлежи към микробните повърхностни компоненти,
разпознаващи молекулите на адхезивната матрица (MSCRAMM). Колаген- свързващият протеин е
повсеместно разпространен сред коменсалните и патогенни изолати на E.faecalis [42]. Eкспресира
се по време на инфекция при хора. Установено е, че медиира свързването с протеини на
екстрацелуларна матрица (ЕСМ), включително колаген тип I. Свързването към колаген тип I може
да бъде от особено значение по отношение на ендодонтските инфекции, тъй като това е основният
органичен компонент на дентина [43].
Колаген свързващият протеин може да играе роля в патогенезата на ендокардита [44, 45].
Използвайки анти-Ace антитела, той се открива в 90% при пациенти с ентерококови ендокардити,
което доказва че Асe се експресира in vivo.
Друг фактор на патогенност и вирулентност е екстрацелуларният повърхностен протеин
(ESP). ESP представлява протеин, свързан с клетъчна стена. Описан е за първи път при
Enterococcus spp. видове от Shankar et al. в 1999 г. ESP е идентифициран първоначално в силно
вирулентен Gentamycin-резистентен Е.faecalis изолат от хемокултура при пациент с бактериемия
[39]. Ентерококовият ген esp, кодиращ повърхностният протеин с висока молекулна маса (ESP), е
открит в множество изолати от хемокултура при бактериемия и ендокардит, но е рядък при изолати
от изпражнения на здрави индивиди [34, 46]. ESP подпомага първичното прикрепване и
образуването на биофилм на Е.faecalis върху абиотични повърхности [47]. Стимулира адхезията,
колонизацията и евазията от имунната система и играе роля в придобитата антибиотична
резистентност [17].
Съществува връзка между образуването на биофилм и вирулентността при ентерококите.
Способността им да продуцират биофилм (върху зъбни коренови канали, уретрални катетри,
уретерални стентове, сърдечни клапи [48, 49, 50]) е от основно значение за предизвикване на
ендодонтски инфекции, инфекции на пикочните пътища, и ендокардит [51].
Наличието на биофилм е важен елемент в патогенезата на ентерококови инфекции и също
така благоприятства поддържането на инфекцията, поради ограниченото проникване на
антимикробни средства. [52]. Описана е силна корелация между присъствието на ESP и
способността на ентерококите да образуват биофилми in vitro [47].
Бактериите, образуващи биофилм, са обвити в добре хидратирана матрица, съставена от
секретирани екзополимерни вещества, протеини и нуклеинови киселини от мъртви лизирани
клетки. По този начин се осигурява защита срещу имунния клирънс на гостоприемника и
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антибиотичната терапия [53]. Освен тъканния епител, бактериалните биофилми могат да се
развиват и върху телесни имплантанти [54].
Друг фактор на патогенност и вирулентност, детерминиран от quorum-sensing, продуциран
от Enterococcus spp. е цитолизинът. Цитолизинът на Е. faecalis е тип-А лантибиотик [74], който
наскоро е класифициран като член на двукомпонентните лантибиотични ентероцини от клас I
(бактериоцините, продуцирани от Ентерококи). Цитолизинът на E.faecalis, лизиращ широк спектър
от еукариотни и прокариотни клетки, обикновено е плазмид кодиран [55] и увеличава
вирулентността на E.faecalis при животински модели [56, 57, 58, 59]. Цитолизиновият оперон се
открива често като компонент на островът на патогенност на Е.faecalis в непосредствена близост до
esp гена. Експресирането на цитолизин, допринасящ за вирулентността на ентерокококите, е
регулирано от нова двукомпонентна регулаторна система чрез quorum-sensing механизми [60].
Цитолизинът е токсин, проявяващ хемолитични свойства срещу еукариотни клетки
(конски, заешки и човешки еритроцити, полиморфнонуклеарни левкоцити, клетки на ретината,
чревни епителни клетки и др. [61, 62, 59] и бактерицидни свойства срещу други Грам (+)
положителни бактерии, включително Clostridium, Lactobacillus, Staphylococcus [63, 64, 13]. Това
предполага участието на цитолизина в патогенезата на ендофталмит, чревни заболявания и др.
Щамовете Enterococcus spp., продуциращи хемолизин, са вирулентни при животински и други
модели и инфекции при хора [58, 57, 65]. Хемолизин-продуциращите щамове се свързват с тежки
инфекции [66]. Продукцията на цитолизин значително утежнява протичането на ендокардит и
ендофталмит при животински модели [67]. Продукцията на цитолизин е свързана с по-добра
способност за достигане на кръвния поток и индуцира септицемия, което води до 5-кратно повишен
риск от остър терминален изход при пациенти [68]. Цитолизинът се кодира от оперон (cylR1, cylR2,
cylLL, cylLS, cylM, cylB, cylA, cylI), който се намира върху феромон-чувствителни,
автотрансмисивни плазмиди, а също и в патогенни острови (PAI) върху хромозомата на някои
щамове на E.faecalis. Установено е, че устойчивостта към антибиотици, по-специално HLGR
(високо ниво на резистентност към Gentamycin), корелира с с продукция на хемолизин от E.faecalis,
което води до повишен риск от усложнения и смъртнот [69].
Няколко [70, 69, 65, 71] клинични проучвания за скрининг на цитолизин върху подходящ
кръвен агар съобщават за повишена честота на цитолитични щамове, причиняващи инфекция, в
сравнение с щамовете, открити като част от нормалната флора сред другите контроли.
Група от хидролитични ензими, включително хиалуронидаза, желатиназа и серин-протеаза
също се отнасят към факторите на вирулентност на Enterococcus spp., въпреки че значението и
функцията им в патогенезата на инфекциите все още не са напълно изяснени [72].
Хиалуронидазата е ензим, който разгражда хиалуроновата киселина на съединителната
тъкан, като по този начин улеснява разпространението на ентерококите в тъканите на
макроорганизма [73].
Желатиназата е екстрацелуларен ензим, Zn-съдържаща металопротеаза, способна да
хидролизира желатин, казеин, хемоглобин, колаген и други биоактивни пептиди като Е.faecalis секс
феромон-свързани пептиди, което предполага ролята й във възпалителни процеси [74, 75].
Основната роля на желатиназата в патогенеза а инфекциите, причинени от Enterococcus spp., е да
осигури хранителни вещества за бактериите чрез деградация на тъканите на гостоприемника.
Желатиназата участва и при образуването на биофилм [76, 77]. Производството на желатиназа се
кодира от ген gelE в хромозомата и се експресира фенотипно in vitro чрез втечняване на културелна
среда, съдържаща субстрата [78].
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В епидемиологични проучвания с клинични изолати на E.faecalis (изолирани от
хоспитализирани пациенти с инфекция на различни места), продукция на желатиназа е открита в
45-68% от изолатите [79, 80, 81] и желатиназната активност е по-висока в клиничните изолати,
отколкото при фекални изолати от здрави доброволци [79]. Тези резултати показват, че
производството на желатиназа е силно свързано с патогенността на ентерококите [82].
Подобно на екстрацелуларният повърхностен протеин, участието на gelE гена в
образуването на биофилм е противоречиво. Някои автори установяват, че наличието на ензим
желатиназа може да доведе до вирулентност и на образуване на биофилм в Enterococcus spp. [83].
Други автори [84] считат, че gelE не е свързан с вирулентни фенотипове. Установено е, че gelE се
индуцира от quorum-sensing системата на Е.faecalis, кодирана от fsr локуса [85].
Независимо от множеството проучвания в таксономията и идентификацията на видовете от
род Enterococcus, извършени през последните години [86, 17, 87], все още е относително трудно да
се разграничат род Enterococcus от други млечнокисели бактерии, особено от видове от род
Streptococcus, експресиращи група D антиген. Точната идентификация на видовете от род
Enterococcus е от съществено значение, тъй като в последните години те се превърнаха в един от
най-често срещаните нозокомиални патогени, с висок процент на смъртност - до 61% [88]. Високата
им адаптивност при неблагоприятни условия на околната среда и развитието на устойчивост към
антибиотици им позволяват множество пътища на кръстосано заразяване и причиняване на
заболявания у човек и животни, поради това че често се изолират от болни и носители (чревен
тракт) от човешки и животински произход. Тези свойства на Enterococcus spp. са водещи при
щамове, причинители на нозокомиални инфекции.
Множество фактори на вирулентност при ентерококите се регулират от QS-механизми и
представляват значителна медицинска и екологична заплаха. Ентерококите, носители на тези QSдетерминирани фактори на патогенност, се свързват с различни инфекции, включително
ендокардит, ендофталмит, улцерозен колит и перитонит. Quorum-sensing регулаторните ензими
цитолизин, желатиназа и серин-протеаза са ключови фактори на патогенност на E.faecalis при
няколко модела на инфекция. Познаването на quorum-sensing детерминираните фактори на
вирулентност на ентерококите, на автоиндуцерите и техните рецептори може да доведе до
разработване на ефективни лекарства срещу инфекции, причинени от ентерококи.
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Резюме: Животът преминава през различни периоди, в които човекът се развива, изразява,
постига, старее и приключва своя жизнен път. Стареенето е неотменна част от живота. Процесът на
стареене е предмет на философски теории свързани със смисъла на живота, на изучаване от
различни научни направления, не малко духовни направления са свързани с търсене смисъла на
стареенето и неговото забавяне. Дали стареенето е болест, натрупани грешки увеличаващи
ентропията в организма, програмиран процес в нашето ДНК, еволюционен механизъм, промяна в
генетичния часовник отмерващ нашите клетъчни цикли, психологически модел – теориите са
многобройни. Както и търсенето на средства, с които можем да забавим стареенето. Природата
винаги е давала източници за
повишаване на защитните функции на организма и адаптацията му към изисквания на
живота. Растението Moringa oleifera е многогодишно дърво от семейство Moringaceae, което расте в
подножието на Хималаите, в северната част на Индия. Отглежда се в цяла Централна и Южна
Америка и Африка. Нарича се още „Дърво на живота“ – използвано като лечебно растение в
народната медицина, има висока хранителна стойност. Използваеми са всички негови части – листа,
семена, корени, цветове - и не на последно място то е използвано за пречистване на вода.
Цел: Да се покажат изключителните свойства на Moringa oleifera като средство за
повишаване качеството на живота в здраве, както и за забавяне на процесите на стареене.
Метод: Документален. Проучени са реферирани статии в бази данни - PubMed,
SienceDirect
Ключови думи: стареене, Moringa oleifera, оксидативен стрес, антиоксиданти

A GIFT FROM NATURE AND NEW HOPE FOR LIFE -MORINGA
OLEIFERA
Vasilka Ilieva
Medical University - Medical College, Plovdiv
PO Box 4004, Plovdiv, Bulgaria, stanlita@abv.bg, GSM-0899214471
Summary: Life goes through different periods in which humans develop , express themselves ,
achieve goals , age and die. Aging is an integral part of life and its process is the subject of many
philosophical theories related to the meaning of life. Two are the main questions here – First, what is
aging? Is it a disease? Accumulated errors in our DNA? Or changes in the genetic clock? And secondly,
how can we slow it down?
Nature has always given us sources enhancing the protective functions of the organism and
helping its adaptation to the requirements of life.The best example for that is the Moringa oleifera plant
also known as "Tree of Life". It is a perennial tree of the family Moringaceae, which grows in the foothills
of the Himalayas in northern India. It is also cultivated throughout Central and South America and Africa
.It is used as a medical plant in popular medicine and has a high nutritional value. All the parts are usable leaves, seeds, roots and petals.
Main objective: To demonstrate the exceptional properties of Moringa oleifera as a way of
improving the quality of life and slowing down the aging process.
Method: Documentary based on articles in databases like PubMed, SienceDirect
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Изложение: Съществуват различни теории обясняващи причините и процесите водещи до
остаряване на живите системи[11][12][14][39][64].Молекулярно генетични: търсещи причините за
стареенето в генетичния апарат - Елевационната (онтогенетична) теория за стареенето е
свързано с промените в ендокринната система. Теломерната теория приема съкращаването на
теломерите на ДНК като причина за стареенето. Адаптационно-регулаторната теория приема
стареенето за генетично програмиран процес. Теориятя на генния часовник –приема съществува
ендoгенен ритмично работещ механизъм, програмиращ процесите на стареенето. Стохастични
(вероятностни) теории – според които стареенето е резултат от случайни процеси на молекулно
ниво в клетките. Стареенето е грешка, Теория за апоптозата на клетката. Теорията на
свободните радикали[14][16][17][21][55][59] - свързва както основните познати механизми на
стареенето на клетките, така и с възрастовата патология, която се наблюдава в периода на стареене.
Създателите на теорията Д. Харман (1950 г.) и Н. М. Емануел (1958 г.) постулират, че натрупването
на реактивни свободни радикали образувани в митохондриите води до увреждане на
клетките.Нарушават се функциите на всички важни клетъчни структури и системи и напредва
процесът на стареене[2][16]. Увреждащото действие на кислорода в аеробните организми е обект на
задълбочено изследване [1][2][17][21][54].При редуцирането на молекулния кислород в клетките се
образуват активни кислород – съдържащи радикали. Характерно за тях е наличието на несдвоени
електрони, което определя високата им реактивност спрямо други молекули. Тези високо-реактивни
молекули могат да предизвикат верижни химични реакции в клетките. Образуват се още свободни
радикали на хлора Cl• и азота NO•, N•[1][72], както и радикали с органична природа. Най-висока
токсичност притежават: супероксидния радикал(О2-·), синглетния кислород (1О2), хидроксилния
радикал (ОН·), водородния
пероксид (Н2O2)[72]. Най-висока окислителна способност
притежават хидроксилния радикал (ОН·) и синглетния кислород (1О2). Съществуват различни
термини за означаване на реактивни кислородни съединения. Терминът “Реактивни Кислородни
Видове” (ROS –Reactive Oxygen Speciece) е предпочитания, тъй като много от съедненията
предизвикващи свободно-радикалови повреди съдържат кислородни функционални групи, но не са
радикали и не винаги реагират с клетъчните структури посредством радикални
реакции[1].Свободни радикали се образуват във висока концентрация в митохондриите на
клетките.[11]. Натрупани са много факти за участието на ROS в развитието на различни
патологични процеси[19][48. Голямо значение за патологията имат високореактвните, нестабилни
ROS, които са способни да предизвикат верижни автокаталитични реакции - супероксиден
радикал(О2),
синглетният
кислород,
хидроксилният
радикал(ОН–).
Високата
им
реактивоспособност води до пероксидация на протеини, липиди, молекули на ДНК, окисление на
захари. Аминокиселините и протеините са физиологични мишени за ROS. Атакуват се тиоловите
групи на аминокиселинити метионин, триптофан, тирозин, фенилаланин, хистидин, и цистеин.
Окисляването им води до блокиране на ферментни системи. Увреждат се белтъчни молекули,
нарушава се третична и четвъртична структура, наблюдава се агрегация на протеини, увеличава се
протеолизата. [22] Липидната пероксидация засяга полиненаситените мастни киселини в състава
на мембраните[48] [18]. Резултатът е разрушаване на лизозомни мембрани, клетъчни мембрани със
загуба на мембранни функции и достигане до клетъчна смърт. Окислителното увреждане на ДНК
молекулите води до нарушаване на веригата на ДНК, мутации, напречно свързване, свързване с
протеини[18].Причини за увеличаване на ROS могат да бъдат вътрешни и външни фактори.
Вътрешните фактори включват – митохондриалните процеси на окисление, оксидазните ензими
на ендоплазматичния ретикулум, метаболизма на арахидоновата киселина, ензимът
ксантиноксидаза, и др.. Екзогенни източници на ROS са йонизираща радиация, силно UV
лъчение, озона, термични фактори, химични фактори като бензпирени и бойни отровни вещества,
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цигарен дим, йони на тежки метали, цитостатици .[72]. Свободните кислородни радикали в участват
в клетъчната сигнализация. Съществува и регулаторна обратна връзка където временното
увеличаване на ROS индуцира увеличаване на нивото на антиоксидантната система в клетките и
стимулират адаптацията. Това двуфазно нелинейно движение, типично за живите системи и се
нарича митохормезис[8][ [28] [33] [49]. Съществуват системи в организма защитаващи от
разрушаващото действие на ROS[51]. Антиоксидантната защита на клетката е представена от
няколко групи фактори: първа група - антиоксиданти, които не допускат образуването на ROS –
глутатион, трансферин, феритин, хемосидерин, лактоферин, церулоплазмин, албумин. Втора група,
която обезврежда вече образувани ROS – тук спадат ензимни и неензимни фактори : ензими –
супероксиддисмутаза, каталаза, цитохром- С -пероксидазата, глутатион-пероксидазата и редуктазата, тиоредоксин -пероксидазата и -редуктазата, метионин-редуктазата. Неензимни
фактори – това са редица липо- и водо- разтворими витамини –витамин Е (α-токоферола, γтокоферола), каротеноидите (β-каротен), коензим-Q, витамин С, тиоловите съединения, пикочната
киселина, мелатонин, флавоноидите [2]. Понятието оксидативен стрес се свързва с нарушаване на
това равновесие от увеличено образуване на ROS или намалена активност на ендогенните
антиоксиданти[54].Ако антиоксидантните системи на клетките успяват да се справят с образуваните
ROS, тогава не се наблюдават нарушения на важни биомолекули и клетъчни структури. Ако това не
се случи и оксидативния стрес е непреодолим се влиза в натрупване на разрушителни клетъчни
промени. Нарушава се мрежовата клетъчна сигнализация, влиза се в клетъчно стареене и
апoптоза[21].Свободно-радикалната теория[17][21] беше модифицирана в свободно-радикална
митохондриална теория за стареенето[50][64].Тя свързва стареенето с увреждане на
митохонриалната функция и митохондриалното ДНК. Приема се, че намаляването на калориите в
храненето(RD) води до процеси намаляващи свободните радикали с намалено свободнорадикаловото увреждане, забавено натрупването на „ грешки„ в клетките, снижаване нивото на
ентропията, забавяне на стареенето[66]. Ефектът се свързва с модулиране на генетичния
отговор[46].Най-висока оценка по системата «Oxygen Radical Absorbance Capacity» – способността
за абсорбиране на свободните радикали, имат ягодите, боровинките, къпините. Особен интерес
представлява растението Moringa oleifera със своето съдържание на хранителни вещества и
нутриенти. Интересът към това чудо на природата, наричано в Африка „дърво на живота“ не
отслабва. Качествата на Moringa oleifera са изключителни – като състав на хранителни вещества,
използваемост на всички части на растението, лечебен и профилактичен ефект при различни
заболяванияц[60].
Съставът на Moringa oleifera представлява една уникална комбинация от антиоксиданти –
доказани 46 антиоксиданта, бета ситостерол, много интересен микроелементен състав.
[40][53][58][63][70].Листата съдържат: протеини – 25,29%, мастни киселини, въглехидрати,
диетични фибри. Съдържанието на микроелементи в листата е (на 100 gr маса): Ca – 185 mg, Fe 4mg, Mg – 147 mg, Ph – 112mg, K -337 mg, Na – 9 mg, Zn -0,6 mg, Mn -0,36[44]. Съдържанието на
аминокиселини е (на 100 gr маса): Leucin – 492 mg, Arginin – 406,6 mg, Isoleucin – 299,6 mg, Lysin –
349,4 mg, Phenylalanin – 310 – mg, Valin – 347 mg, Tryptophan 107 mg. Листата на растението имат
пикантен вкус подобен на хрян. Семената и техните шушулки съдържат: протеини – 20-30%,
мастни киселини - олеинова киселина 71%, палмитинова киселина 5%, стеаринова киселина 5%,
бегенова киселина 8%, линоленова 1,5%, линолова киселина 1,5%. Корените и стъблото са богати
на протеини, мастни киселини, калций, фенолни съединения. От Moringa oleifera са изолирани
следните биологично-активни вещества: изотиоцианати и бензил изотиоцианат, сулфорафан,
глюкозинолати; морингин, който е бензиламин; индол алкалоиди като винкозамид; пиролови
алкалоиди; гликозидите - марумозиди А и В които са подобни на парацетамол; карбамати - Niazimin
AB и Niazicin AB и тиокарбаматни гликозиди -Niaziminin AB; гликозид на синапеното масло Niazirin; Птеригоспермин; крипто-хлорогенова киселина; кверцетин, рутин, кверцетин – малонил глюкозид, изокверцетин; кемпферол и рамноглюкозид; процианини; 4-О-кафеоилхинова киселина,
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5-О-кафеоилхинова киселина; хлорогенова киселина; протеазни инхибитори. Най-висок
антиоксидантен потенциал имат листата на растението. Смолата получена от Moringa oleifera има
емулгиращи свойства[70].
В
итамини
V
it A
B
1
B
2
B
3
B
5
B
6
V
itC

100 gr маса листа

100 gr маса шушулки

378 µkg

4µg

0,257µkg

0,053 mg

0,660 mg

0,047 mg

2,220 mg

0,620 mg
0,794µkg

1,200mg

1,200mg

51,7 mg

141 mg

Табл1. Съдържание на витамини в 100 gr маса от листа и шушулки от плодове на Moringa
oleifera [70]

Лечебните свойства на Moringa oleifera се свързват основно с високото съдържние на
кверцетин, изокверцетин, астрагалин, кемпферол, глюкозинолати, крипто-хлорогенова киселина,
кафеоилхинова киселина, глюкозидмалонати , на гликозидите Nidzimin, Niazinin, Niazimicin,
алкалоидът Moringin и Sulphoraphan. Sulforaphane (SFN) и moringin (GMG-ITC) са изотиоцианати и
присъстват като глюкозинолати[67].Установено е тяхното химиопрофилактично действие.
Сулфорафан инхибират карциногенезата и туморогенезата чрез инхибиране на цитохром Р450
ензими, които окисляват бензпирен и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) [29][69].
Установен е невропротективен [23][24]и антиинфламатоарен ефект[25][29][31][61]. Мощният
антиоксидантен ефект на Mоringa oleifera е свързан с високото съдържание на кверцетин,
изокверцетин, рутин
[67] [71] и е доказани в редица опитни постановки на оксидативен стрес със
животни[15][27]. Доказани експериментално са антиоксидантните свойства в условията на STZ
индуциран стрес [32]в условията на на γ-радиация[43]. Moringa oleifera и дислипидемия проучвания върху животни и хора убедително доказват ефектите на Моringa oleifera върху
дислипидемияц[15][31][44]. Според авторите ефектите са сравними с ефекта на симвастатин[13]
[30]. При проучвания с хора с нарушен липиден профил, получавали прах от дехидратирани листа
на Моringa oleifera за 50 дни се установява значително снижение на HDL[44]. Представени са и
експериментални данни за снижаване на на инсулиновата резистентност и глюконеогенезата[65].
Moringa oleifera и диабет - в условия на стрептозотоцин (STZ)индуциран стрес с прилагане на
екстракти от Moringa oleifera се наблюдава значително намаление на нивата на кръвната захар с
повишаване на серумния инсулин, както и увеличени нива на антиоксиданти в панкреасната тъкан,
което е доказано хистологично, хистохимично и ултраструктурно[27][30][32][62]. Доказан е
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инхибиторен ефект на Moringa при хора върху чревната α-глюкозидаза, панкреасна α-амилаза и
панкреасната холостерол -естераза, панкреасната липаза, както и върху чревната сукраза [4].
Mоringa oleifera и хипертония - в експериментални условия при прилагане на воден екстракт от
Moringа oleifera върху морски свинчета, се установява снижение на систоличното, диастоличното и
средното кръвно налягане[45]. Изолираните тиокарбаматни и изотиоцианат гликозиди са основните
фактори за хипотензивния ефект на Moringа oleifera [20]. Противовъзплителни ефекти на
Мoringa оleifera - резултатите от експерименти с водно-етанолов екстракт от семена на Moringa
oleifera
върху
плъхове сочат противовъзпалителен ефект сравним с ефекта на
кортикостероидите[42]. В екперимент с парацетамол-индуцирана хепатотокичност, намаляване на
чернодробното увреждане[57]. Доказан е аналгетичен ефект в експерименти с метанолов екстракт
от листата на растението[41].Установен е антифунгиален ефект[27] и антибактериален ефект на M.
oleifera срещу грам(-) бактерии, устойчиви на много лекарства. Екстракти на на M. oleifera могат да
се използват самостоятелно или в комбинация с определени антибиотици като тетрациклин,
ципрофлоксацин, норфлоксацин, хлорамфеникол, еритромицин, канамицин, но не и беталактами[34]. В експериментални модели върху морски свинчета с предизвикано възпаление и
бронхоконстрикция, с прилагане на екстракт от Moringa oleifera е доказано противовъзпалителен и
бронходилатативен ефект[5][38]. Противораков ефект на Moringa oleifera. Екстрактите от листата
на Moringa oleifera увеличават нивото на апоптозата, инхибират растежа на туморни клетки и
понижават нивото на свободните радикали в човешки белодробни ракови клетки[3][35][36][38].
Изследван е ефекта на екстракт от Moringa oleifera самостоятелно и в комбинация с цисплатина
върху човешки панкреатични ракови клетки. Установено е, че екстрактът на Moringa oleifera
инхибира растежа на раковите клетки и синергично засилва противотуморния ефект на
цисплатина[9]. Епигенетични ефекти на Moringa oleifera - клетъчната хомеостаза е под контрол
на miRNAs. В молекулите на РНК има къси, некодиращи последователности от гени miRNAs, които
се състоят от 22 нуклеотида. miRNAs контролира клетъчното стареене чрез регулиране на процеса
на автофагия и генната експресия. miRNAs могат да индуцират производство ROS и представляват
връзка между клетъчно стареене и рак. mi-1 RNA, mi-260-RNA, които са свързани с инсулин/IGF
сигнализация участват в процесите на стареене [37][68]. Открити са над 20 Moringa miRNA. Това
насочва към търсения за възможна модулираща роля върху генната експресия на miRNAs от M.
Oleifera[50][68][56]. Anti-age ефект върху кожата- в експеримент с приложение на водно-спиртен
екстрактаот листа Moringa oleifera нанесен върху кожата се установява повишено увлажняване,
намаляване на залющването, намаляване на бръчките, оживяване на кожатa[6][52]. Moringa oleifera
е средство за пречистване на замърсена природна вода използвана в ежедневието[10]. Токсичност
на Moringa oleifera - Въз основа на проучвания на различни препарати на листа от M. oleifera, при
хора и животни , включително водни екстракти, изглеждат безопасни при дозите и в количествата,
които обикновено се използват[7] [60] [70].
Обсъждане: Високото съдържание на биологично активни вещества определя и уникалния
спектър на ефекти на Мoringa oleifera. Съвременната фитотерапия разглежда растението като
сложен биогенетичен, информационен комплекс. Човешкият организъм се повлиява от
комплексния импулс, който представляват съдържащите се в растенията биологично активни
вещества. Физиологичният механизъм, който реализира ефекта е свързан с пренастройване на
рецептори, промяна на нивото на функциониране на различни йонни канали, промяна на
метаболитно ниво, промяна на генната експресия. Включват се нелинейни явления като мрежов
контрол, хормезис, кръстосана адаптивност, зависима от времето сенсибилизация.
Изводи: Представените научни факти за Moringa oleifera несъмнено сочат потенциала на
растението като лечебен фактор. Съвременните възможности за проучване на генната регулация
дават хоризонти за изследване на растения с потенциален Anti-age ефект и тяхното приложение в
живота.
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ОБСТРУКТИВНА СЪННА АПНЕЯ
Айлин Сали, Екатерина Барбазонова , Елена Йофче
Медицински Факултет, Тракийски Университет, Стара Загора
Специалност: Медицина
Резюме:
Апнеята по врме на сън представлява дихателна пауза с продължителност повече от 10
секунди. Това може да се случи много пъти през нощта, докато пациента спи, особено по време на
REM фазата на съня. В по-големия процент от случаите апнеичните паузи се дължат на обструкция на
горните дихателни пътища. Тогава се говори за обструктивен синдром на апнея по време на
сън. Благоприятстващи фактори за развитие на обструкцията за заболявания в областта на оро- и
назофаринкса - като например тонзиларна хиперплазия,изкривяване на носната преграда.
Ключови думи: апнея, сън, дихателна пауза.

OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA
Aylin Sali, Ekaterina Barbazonova,Elena Jofche,
Trakia university, Stara Zagora , Medical Faculty
Subject: Medicine
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The aim of this study is to examine the pathogenesis, clinical picture, treatment and diagnosis of
sleep apnea.
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Obstructive sleep apnea (OSA) syndrome is a common but often unrecognized disorder caused by
pharyngeal collapse during sleep and characterized by frequent awakenings, disrupted sleep and
consequent excessive daytime sleepiness. Diagnosis is based on the combined evaluation of clinical
manifestations and objective sleep study findings.
In fact, it is now recognized that there is an association between OSA and hypertension, metabolic
syndrome, diabetes, heart failure, coronary artery disease, arrhythmias, stroke, pulmonary hypertension,
neurocognitive and mood disorders. Neurocognitive effects include daytime sleepiness and impaired
memory and concentration.
Sleep apnea, as well as snoring, can be complicated by smoking, drinking alcohol and overweight.

Изложение:
Какво представлява обструктивната сънна апнея?
Нарушеното дишане по време на сън спада към групата на заболяванията, които се
характеризират с дихателна затрудненост през нощта. Обструктивната сънна апнея е едно от най-често
срещаните заболявания от този тип. Проявява се с многократно стесняване на гърлото, което частично,
а понякога и напълно блокира дихателните пътища по време на сън. Това блокиране може да доведе
до спиране на дишането или до дихателни проблеми през нощта, които често продължават от 10 до 20
секунди,
а
понякога
и
по-дълго.
Възможно е пациентът страдащ от сънна апнея, както и другите около него, да осъзнават или не
съществуването на проблема. Симптомите на обструктивната сънна апнея включват силно хъркане,
задавяне, тежко дишане, неспокоен сън през нощта, както и сънливост през деня. Обикновено
близките
на
пациента
забелязват
симптомите
на
болестта
преди
него.
Самостоятелно или в комбинация, факторите като анатомията на дихателните пътища (например
големи сливици), възможното назално запушване, прекомерното количество мастна тъкан и
мускулния тонус, могат да допринесат за наличието и силата на проявление н това заболяване.
Дори в лека форма наднорменото тегло често е рисков фактор, който спомага за появата на
обструктивна сънна апнея. Други фактори, които служат като катализатор на заболяването са
физическата назална обструкция, недостатъчно активната щитовидна жлеза и прекомерното
количество мастна тъка около шията и врата.

http://www.houstonsleep.net/HTML/Sleep-Apnea.htm
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ДРУГИ ПРИЧИНИ:
-Астма:
Редица изследвания сочат, че хората с белодробна астма са рискова група и по отношение на
обструктивната сънна апнея. Понякога връзката е “насърчена” от някои лекарства за астматици. Така
например кортикостероидите, които астматиците приемат, могат да отслабят мускулатурата на
дихателните пътища и да увеличат риска от проявата на сънна апнея .
-Алергия:
Алергичните реакции също могат да бъдат причина за проявите на сънна апнея.Алергиите
играят съществена роля при втория тип, т.е. при обструктивната сънна апнея – ОСА, и отчасти в
смесения тип. При алергии, особено сезонните поленови алергии, лигавиците на дихателните пътища
набъбват и са много чувствителни. При такова състояние е лесно в ситуации на сън стесненият
дихателен проход да се затвори за секунди и да се прояви характерното за сънна апнея спиране на
дишането. Причинената от алергии сънна апнея може да се разглежда като временна проява;
лекуването на основното заболяване повлиява положително и върху апнеята.

Етапи:
Наблюдават се следните етапи - колапс на горните дихателни пътища - апнея - брадикардия с
понижаване парциалното налягане на кислорода в кръвта и повишаване парциалното налягане на
въглеродния диоксид - усилена дихателна работа; поради силно дразнене на хеморецепторите реакция на събуждане , която се последва от отваряне на горните дихателни пътища след силно
изхърк
ване.
Това се
послед
ва от
реакти
вна
хиперв
ентила
ция и
тахика
рдия.

Източник: http://www.sleepmed.com/sleep-disorders/sleep-apnea/
Кой страда от обструктивна сънна апнея?
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Заболяването може да засегне хората от всички възрастови граници, независимо от пола, но е
по-характерно за мъжете, отколкото за жените, най-често заради хормоналните различия между тях.
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Сънната апнея рядко се среща при жените в период на менопауза. Понякога обструктивната сънна
апнея се проявява и при децата с уголемени сливици и аденоиди, както и при такива, които хъркат.При
4% от мъжете и при 2% от жените в средна възраст болестта води до сънливост през деня.
Населението от тихоокеанския регион и хората с испански и афро-американски произход са попредразположени към сънна апнея отколкото представителите на бялата раса. Наличието на
обструктивна сънна апнея сред хората с афро-американски произход не зависи от пълнотата и
респираторните проблеми като рискови фактор

Методи за диагностика и контрол над обструктивната сънна апнея:
Диагнозата обструктивна сънна апнея се поставя след изследване на пациента в сънно
състояние. Тестът е известен като полисомнография. За целите на изследването от пациента се изисква
да прекара цяла нощ в сън в лабораторни условия, за да бъдат измерени телесните му функции и
показатели.
Съществуват няколко метода за лечение на заболяването, които се прилагат според индивидуалните
нужди на всеки пациент, на база историята на заболяването, физическия преглед и резултатите от
проведената
полисомнография.
В допълнение към ползването на кислороден апарат, един от най-ефикасните методи за лечение на
сънна апнея, на пациентите се препоръчва да променят и навиците си. Те трябва да преустановят
употребата на алкохол, цигари и медикаменти, които предизвикват сънливост, да редуцират теглото
си, в случай че са с наднормено тегло и да започнат да спят на една страна вместо по гръб. Назалният
кислороден апарат предотвратява затварянето на дихателните пътища като осигурява постоянен
приток на кислород през маска. Апаратът трябва да се използва по време на сън и през цялата нощ.
Той осигурява на пациентите със сънна апнея спокоен сън, предпазва от внезапен спад на притока на
кислород
и
предотвратява
сънливостта
през
деня.
Заболяването има и оперативно лечение, което се изразява в разширяване и стабилизиране на горните
дихателни пътища. Този метод не е толкова ефективен, но е предпочитан от някои пациенти.

Как обструктивната сънна апнея влияе на здравето?
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Сънната апнея се счита за здравословен проблем с обществено значение, тъй като
заболяването води до липса на сън у пациентите, а това се отразява на тяхната будност и е
предпоставка за възникването на изключително сериозни, дори опасни ситуации. Освен това сънната
апнея може да предизвика умствени увреждания, забавено време за реакция и трудност за поддържане
на
способността
за
концентрация.
Проучванията в тази област предполагат наличието на връзка между сънната апнея и метаболитните
заболявания, включително високото ниво на холестерол в кръвта и инсулиновата нетърпимост.
Посредством метаболитната и сърдечносъдовата система сънната апнея може да доведе до редица
други нежелани здравословни проблеми, сред които втвърдяване на артериите, акумулиране на плака
по артериалните стени и сърдечен удар. При наличието на други сърдечносъдови рискови фактори,
каквито са високото кръвно налягане и високото ниво на холестерол в кръвта, въздействието на
обструктивната сънна апнея може да бъде по-силно изразено. Твърдението че обструктивната сънна
апнея увеличава риска от мозъчен или сърдечен удар, се обяснява с вероятността от възникване на
атеросклероза.
Липсата на лечение на заболяването води до високо кръвно налягане, редица сърдечносъдови
заболявания, депресия, раздразнение, невъзможност за запаметяване на информация, увеличаване на
теглото, импотентност и главоболие. Нещо повече, ако бъде пренебрегнат, проблемът може да доведе
до травми на работното място, както и до потенциално смъртоносни пътни инциденти.

Фигура 1. Връзки между OSA и MS (по Tasali et al., 2008)

Източници:
1. http://www.medik.bg/?page=cat&id=252
2.http://www.zdrave.bg/?c=e&id=21&rid=194
3.http://www.sleepapnea-bg.info/treatment.html
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Грелин и взаимодействията му с растежен хормон, лептин и орексини:
Последици върху цикъла на сън-събуждане и метаболизма.
Айлин Сали, Екатерина Барбазонова , Елена Йофче
Медицински Факултет, Тракийски Университет, Стара Загора
Специалност: Медицина
Резюмe:
Прилагането на грeлин предизвиква будност в гризачите, докато при мъжете предизвиква
сън, но няма ефект при жените. Грелин също играе важна роля в регулирането на метаболизма и
апетита и може да участва в енергийния баланс по време на сън. В този доклад обобщаваме някои
от ефектите, предизвикани от прилагането на грилин в цикъла сън-събуждане във връзка с ефектите
на други хормони, като растежен хормон, лептин и орексин. Накрая обсъждаме връзката между
лишаването от сън и модела на секреция на грелин.
Ключови думи: грeлин, растежен хормон, лептин , орексин, сън-събуждане.

Ghrelin and its interactions with growth hormone, leptin and orexins:
Implications for the sleep–wake cycle and metabolism.
Aylin Sali, Ekaterina Barbazonova,Elena Jofche,
Trakia university, Stara Zagora , Medical Faculty
Subject: Medicine
АBSTRACT:
The role of ghrelin in appetite and energy balance regulation is well documented. In recent years
new evidence has emerged demonstrating the role of ghrelin in the sleepewake cycle, both in humans and
animales. The ghrelin administration promotes wakefulness in rodents, while in human males it induces
sleep but has no effect in women .In this review we summarize some of the effects induced by ghrelin
administration on the sleep-wake cycle in experimental animals and humans. . In this review, we
summarize some of the effects induced by ghrelin administration on the sleep-wake cycle in relation to the
effects of other hormones, such as growth hormone, leptin, and orexin. Finally we discuss the relationship
between sleep deprivation, obesity and ghrelin secretion pattern.
Key words:
Изложениe:

ghrelin , sleep-wake cycle, growth hormone, leptin,

orexin, sleep deprivation,
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Грелин е хормон, произведен от специализирани клетки, които оформят стомаха и панкреаса.В
стомаха клетките, които секретират грелин, включват клетките Р / D1 в основата или в горната част на
стомаха и в панкреаса. Клетките, отделящи грелин, се наричат епсилонни клетки. Това е първият
хормон, свързващ гастроинтестинално-хипофизната ос.
Грелин е един от основните хормони за стимулиране на глада. Нивата на грелин нарастват
преди хранене и намаляват след хранене - механизъм, който има своите корени в хипоталамуса. Ако се
отстрани страничният хипоталамус (както се вижда от проучванията при животни), храненето става порядко, което води до тежка загуба на тегло и смърт. Ако вентромeдиалният хипоталамус се отстрани,
храненето се увеличава, което води до наддаване на тегло и тежко затлъстяване.
Функции на грелина:
Грелин играе важна роля в глада и следователно увеличаване на теглото. Наричан още като
рецептор за отделяне на растежен хормон (GHS), рецепторът на грелин е открит през 1996 г. Терминът
"грелин" се основава на ролята на хормона като пептид, освобождаващ растежния хормон.Грелин също
е важен за процеса, наречен невротрофия, който се отнася до способността на мозъка да се адаптира към
нови среди и да изучава нови процеси.Проучванията показват, че грелинът влиза в хипокампуса на
мозъка от кръвта и променя връзките между нервите и клетките, за да подобри ученето и паметта.
Ученето е най-ефективно през целия ден и когато стомахът е празен, което е, когато нивата на грелин са
по-високи.
Грелинът е изключително ценен и защото той стимулира отделянето на растежни хормони.
Този процес се извършва от външната част на хипофизната жлеза, където са разположени специални
негови рецептори. Любопитен факт е, че тези рецептори, познати като GHS-R (growth hormone
secretagoue receptor) са били известни дори преди да бъде открит самият грелин. Другите места из
тялото, където могат да бъдат локализирани рецептори на грелин са сърцето, мастната тъкан и
хипоталамусът.Грелинът също така регулира енергийния баланс в организма и ускорява метаболизма
първо на въглехидратите, а след това и на останалите микроелементи и ценни активни вещества. Този
хормон има и положителен ефект върху сърдечно-съдовата система, защото увеличава сърдечната
производителност. Все още обаче не е ясно дали заслугите за това се дължат на самия грелин или да
хормона на растежа, който се отделя при неговото стимулиране. Някои учени твърдят, че грелинът
може да помогне на тялото да се справи със симптомите на депресията, предизвиката от стреса и с
усещането за безпокойство и тревога. Тепърва обаче предстоят медицински разработки в тази
насока.Името "ghrelin" произлиза от "ghre", което означава растей и "relin", което означава
освобождаване. GHS действат чрез GHS-рецептора (GHS-R), който е G протеин-свързан рецептор
(GPCR) и стимулира освобождаването на GH. Изолирането на грелин от стомаха като ендогенен лиганд
на рецептора за секретиране на растежен хормон (GHSR) води до преоценка на хормоналната регулация
на секрецията на GH. Грелинът произхожда от отделни кръгове до яйцеклетъчни ендокринни клетки,
наречени "grl клетки" , които са означени като P / D1 клетка при хора и X / A-подобна клетка при
плъхове, поради тяхната прилика с А-клетката на плъховете на панкреаса. Клетките на грелина
представляват 23% от хромогранин А-имунореактивните ендокринни клетки. Въпреки това,
морфологичните характеристики и цялостното разпределение на грелни клетки в стомашно-чревния
тракт не са определени. Грелин се произвежда и в малки количества от други органи като сърцето,
белите дробове, лимфната тъкан, бъбреците, надбъбречните жлези, щитовидната жлеза, панкреаса,
половите жлези, някои неопластични тъкани и раковите клетъчни линии. Грелинът присъства и в
плацентата по GH, GHRH, соматостатин и инсулиноподобен растежен фактор 1 (IGF1), което показва,
че той също участва в растежа на плода.
Механизъм на действие на грелин:
Повечето от методите за регулация на секрецията на растежен хормон се медиират чрез GHRH,
а не чрез GHIH, т.е. соматостатин. В соматотрофните клетки на предната част на хипофизна жлеза
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GHRH стимулира освобождаването на GH чрез свързване към GHRH рецептора, за да се повишат
нивата на сАМР. От друга страна, GHS стимулират освобождаването на свързването на GH през GHSR1a или рецептора на грелин, за да се увеличат вътреклетъчните нива на калциеви йони в
клетката. Взаимодействието рецептор-лиганд е само началото на реакцията на клетките. Това събитие
се трансдуцира във вторични отговори в клетката, които могат да бъдат разделени на четири широки
категории: (1) активиране на йонния канал, (2) активиране на G-протеин, (3) активиране на ензимната
активност в клетката или (4) Активиране на транскрипцията / иницииране на промени в клетъчната
функция. Екстрацелуларните лиганди се наричат "първи вестители", а вътреклетъчните медиатори се
наричат "втори пратеници". Вторият пратеник води до много краткосрочни промени в клетъчната
функция чрез задействане на екзоцитозата, но те също могат да доведат до дългосрочни промени като
промяна на транскрипцията на гени за стимулиране на синтеза на нов хормон на растежа.
Изт
очник:
https://www.
ncbi.nlm.nih
.gov/pmc/art
icles/PMC41
90751/
Кат
се има
предвид
неговата
роля
в
поведениет
о
при
хранене, основната функция на грелин в съня може да бъде свързана с поддържането на
метаболитна хомеостаза по време на този процес. Смущенията в съня често се свързват с промени в
поведението при хранене, като хиперфагия и патологии като затлъстяване и диабет. В този смисъл
грелинът може да взаимодейства със серия от молекули, регулиращи веригата на хранене, сред
които GH, лептин и орексини (хипокретини).
о

Грелин и GH:
Въпреки че е очевидно, че сънят играе важна роля в енергийния баланс, ролята на съня при
модулирането на калориен прием е много ограничена. Грелин стимулира освобождаването на GH от
клетъчни клетки, както и на GHRH и SST, които инхибират неговото отделяне. GHRH се
експресира основно в дъгообразното ядро на хипоталамуса докато SST в перивентрикуларното
ядро на хипоталамуса. Външната секреция на GH е свързана с цикъла сън-събуждане. Основен пик
на секрецията на GH възниква по време на NREM съня при хора и при някои животински
видове.Ролята на този изблик на GH изглежда е от решаващо значение за поддържането на цикъла
"сън-събуждане", тъй като неговата промяна причинява сънни смущения. Дали промените са
резултат от пряко действие на GH, все още не е ясно. Предполага се, че GHRH и SRS, биха могли да
посредничат при ефекта на GH върху NREM съня. Въпреки това, ефектите върху съня на GH и
GHRH изглеждат независими, тъй като хипофицектомията блокира освобождаването на GHH,
индуцирано от GHRH, но няма ефект върху съня, докато нарушаването на съня чрез стимули от
околната среда може да не пречи на секрецията на GH . От друга страна, повишаването на GH по
време на сън не е блокирано от използването на антагонисти на SST, което предполага участието на
допълнителен GH регулатор. Както бе споменато по-горе, е съобщена положителна връзка между
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нивата на нощния GH и нивото на грелин в нощта. Предполага се, че GH действа като регулиращ
хормон, който антагонизира чернодробните и периферните ефекти на инсулина върху метаболизма
на глюкозата чрез механизми, включващи съпътстващо повишаване на освобождаването и
поемането на свободни мастни киселини.Тази способност на GH да индуцира инсулинова
резистентност предотвратява хипогликемията по време на сън. Взети заедно, тези факти могат да
обяснят повишените нива на грелин (хормон на орексиген), наблюдавани по време на ранния сън.
Предполага се, че грелинът модулира нощната секреция на GH за регулиране на метаболизма на
глюкозата по време на сън.
Грелин и лептин:
Лептинът е протеин, изграден от 167 аминокиселини, който се продуцира основно от
мастната тъкан. Първоначални изследвания върху физиологичната роля на лептина при мишки,
показаха, че този протеин е пряко включен в регулирането на насищането, енергията и храненето.
Нивата на лептин са свързани с реципрочни промени в глада поради вероятно увеличение на
циркулиращия грелин. Лептина може да участва в регулирането на съня чрез намаляване на REM
съня и инфлуенцира NREM съня. 24-часовият процент на лептин показва забележимо повишение
през нощта, което отчасти зависи от приема на храна. Също така се съобщава, че нивата на лептина
cа по-високи по време на сън, отколкото в сънливост. Плазмените нива на лептин могат да бъдат
повлияни от енергийния баланс на организма и дължината на съня, както е описано за грелин.
Хронично и частично лишаване от сън, както и острите лишения от сън, могат да причинят
намаляване на концентрацията на лептин в серума.Нивата на глюкозата по време на сън са
контролирани хомеостатично. Въпреки това, загубата на сън има неблагоприятно въздействие
върху регулирането на глюкозата.
Профилите на грелина и лептина, хормони, които регулират поведението при хранене, се
променят по време на ограничаване на съня. Няколко проучвания са показали, че както хроничното,
така и частичното лишаване от сън и острото лишаване от сън могат да доведат до намаляване на
серумната концентрация на лептин. В сравнение с нормалния сън (8 часа), 4-часовото ограничение
на съня за шест нощи намалява нивата на лептина с 19 и 26%,съответно за средните и максималните
стойности. Тези резултати подсказват, че сънят играе важна роля в секрецията на лептина.
Ограничението на съня изглежда променя способността на лептина да реагира на енергийния
баланс на човека и да произвежда сигнала за ситост, когато енергийните нужди са били адекватно
задоволени. Подобно на случая на лептин, сънят изглежда се влияе от грелинната секреция, тъй
като високите нива на този хормон се наблюдават при съкращаване на съня при хора. Спирането на
на съня на четвъртия час при дванадесет здрави мъже за период от два дни е свързано с увеличение
от почти 28% в дневните нива на грелин. От друга страна, една нощ на лишаване от сън увеличава
грелин и усещане за глад при здрави мъже. Подобно увеличение на плазмените и хипоталамусните
концентрации на грелин е документирано при плъхове след ограничаване на съня. Взети заедно
тези резултати предполагат, че високи нива на грелин и ниски нива на лептин, възникващи в
отговор на ограничаването на съня, може да са нормален отговор на организма към по-голяма
нужда от приема на енергия. Поради това високите нива на грелин могат да допринесат за
увеличаване на приема на глад и храна, докато намаляването на лептина увеличава енергийните
нужди, поради увеличаването на времето за събуждане. Вероятно поради тяхната промяна по време
на ограничение на съня, грелин и лептин са свързани със синдрома обструктивна сънна апнея
(OSAS). Този синдром се характеризира с повтарящ се колапс на горните дихателни пътища по
време на сън, предизвикващ множество епизоди на възбуда. OSAS се свързва със затлъстяването,
което е основният рисков фактор за развитието на този синдром. Няколко проучвания са показали
промяна в нивата на грелин и лептин, свързани с OSAS. Обаче, не е ясно дали тази промяна е
свързана с ролята на тези хормони в метаболизма на организма или поради самия синдром на
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OSAS. В крайна сметка тези резултати силно предполагат деликатен баланс между анорексичните и
нуклеогенните сигнали за поддържане на метаболитния статус по време на сън.

Грелин и орексини:
Орексините, наречени също хипокритини, са невро ексцитаторни пептиди, продуцирани в
страничната хипоталамична област. Два вида орексинови рецептори, орексин-А и орексин-В, имат
широко разпространение в мозъка, включително в хипоталамуса. Дефицитът в орексиновата
система е свързан с нарколепсия при хора, кучета и мишки, хронична неврологична болест, водеща
до прекомерна сънливост през деня, катаплексия и фрагментиран сън. Тези пептиди са свързани с
регулирането на цикъла на сънуване, възбудата и енергийната хомеостаза. Системата на орексина
действа и като сензор за възбуда благодарение на своята чувствителност към циркулиращите
метаболитни фактори (лептин, грелин, глюкоза), тъй като тяхната концентрация корелира с
промяната на възбудата. Намалените нива на лептин и повишените нива на глюкоза и грелин пряко
модулират орексиновата активност, като увеличават възбудимостта на невроните на орексина.
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Fig. 1. Possible ghrelin interactions in the feeding and sleep circuits
Източник:https://www.researchgate.net/publication/244480711_Ghrelin_and_its_interactions_wit
h_growth_hormone_leptin_and_orexins_Implications_for_the_sleep-wake_cycle_and_metabolism

Източници:
1.https://www.researchgate.net/publication/244480711_Ghrelin_and_its_interactions_with_growth_hormo
ne_leptin_and_orexins_Implications_for_the_sleep-wake_cycle_and_metabolism
2.http://www.todayshealth-news.com/leptin-and-ghrelin-the-hunger-hormones/
3.https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00109-002-0322-x?LI=true
4.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4190751/
5. http://www.news-medical.net/health/What-is-Ghrelin.aspx
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СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ СПЕШЕН ТРАВМАТИЗЪМ В
ГЕРИАТРИЯТА
Мариана Балджийска, Марийка Иванова, Десислава Нейчева, Милена Аргирова
Медицински институт МВР – София, МС ОД МВР- Пловдив
Цел: Превенция и профилактика на страха от травматични увреждания на служители на
МВР над 65 годишна възраст.
Увод: Лицата след 65 години обикновено понасят най-лошите последици не толкова пряко
от счупването на долен крайник, а преди всичко в процеса на лечение на счупването.
Продължителното възстановяване се свързва с обездвижване на легло, което провокира появата и
развитието на сериозни здравни проблеми. Този страх се оказва в основата на ограничаването на
физическата активност при тези лица, което влошава не само състояние на опорно-двигателния
апарат, но и социалните им контакти. Това може да се окаже причина за рязко, внезапно влошаване
на качеството на живота.
Изложение: Продължителното лечение на счупванията обикновено са свързани с
обездвижване в леглото и то в продължение на месеци, а това може да предизвика появата и
развитието на сериозни заболявания на други органи и системи. Успоредно с това възникват
страхови психози или дори депресии. Това повлиява и до влошаване на социалните интеракции на
човека.. На изпитание са подложени и неговото семейство, близки и финансови възможности.
Възникват нови, непознати до този момент потребности, породени непосредствено от влошеното
здравно състояние на човека, които не винаги могат да бъдат задоволени, а подобна депривация
често провокира различни фрустрационни прояви.
Заключение: Хоспитализацията на човек над 65 години е изключително трудно поносимо
състояние, а това също се превръща в условие за възникване и развитие на проблеми с психичното
здраве.
Ключови думи: травма, страх,

NURSING CARES IN CASE OF TRAUMA IN GERIATRICS
Mariyana Baldzhiyska, Mariyka Ivanova, Desislava Neycheva, Milena Argirova
Medical Institute of the Ministry of Interior, Medical Service at the Regional Directorate of the
Ministry of Interior – Plovdiv
Aim: Analyse, manage and prevent the fear of bone fractures at MS RD Mol-Plovdiv servicing
elderly people.
Introduction: Older adults, adults 65 years and older, have both an increased rate of trauma and
an increased predisposition to injury from even minimal force. This makes older adults a high-risk
population for traumatic fractures. The period which is necessary for the bones to heal is long and might
cause serious health problems. Quite often people fear of this time during which they are physically
inactive.
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Statement: A fear will not only affect the process of healing but also, can alter their quality of life.
A fracture can be a devastating blow to an older adult’s health and independence, decreasing functional
status.The pain and the shock of an injury may cause series of health problems, increasing the need for
further medication. An elderly person with a serious fracture may require a constant assistance in case that
person is unable to move.
Conclusion:Elderly people are more likely to have bone fractures. Normally the process after
traumatic injury amongst the older adults takes longer . A traumatic fracture should be treated carefully and
consultation with doctor are strongly recommended during the process of healing.
Key words: fear, bone fracture
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Резюме
Гениталния пролапс представлява сборно понятие, с което се означават различните
варианти на спадане на тазовите органи. Най-честата проява е изолираното засягане на предния
отдел. Пролапса може да се дължи на конституционални особености на индивида като количество,
тип, качество и метаболизъм на колагена в съединителната тъкан. Вагиналното раждане може да
доведе до директно или индиректно увреждане, изразено в преразтягане, разкъсване или увреждане
на нервни влакна. С напредването на възрастта гениталния пролапс зачестява и тежестта му се
увеличава. Предразполагащи са състояния като хронична кашлица, тежък физически труд,
наднормено тегло и др., при които се повишава коремното налягане.
Диагнозата се поставя чрез обективното гинекологично изследване и се подпомага и
прецизира от методите на образната диагностика. Съществуват различни клинични прояви на
гениталния пролапс като urethrocele, cystocele, десцензус и пролапс на матката, enterocele и
rectocele. Клиниката зависи от степента на пролапса и включва чувство на тежест и пълнота във
влагалището, пролабиране на „маса“ пред вулвата, стрес-инконтиненция, затруднено уриниране до
ретенция и др.
Леките форми не даващи оплаквания неизискват лечение. То се прилага само при наличие
на оплаквания, които влошават качеството на живот и бива консервативно, чрез песари, които
задържат органите и възпрепятстват пролабирането им или оперативно посредством разнообразни
видове хирургични корекции.
Ключови думи: здравни грижи; пролапс; генитален; жена; акушерка;
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PELVIC ORGAN PROLAPSE
Authors: Marta Ilcheva; Simona Dimova
students at Public Health Faculty at the Medical University of Sofia
specialty: "Midwife"
scientific supervisor: Iliana Sokolova
Abstract
Pelvic organ prolapse is a collective term referring to the prolapse or drooping of any of the pelvic
floor organs. The pelvic organ prolapse can happen due to individual differences in the amount, type,
quality and metabolism of collagen in the connective tissue. Vaginal birth can also cause direct or indirect
damage, expressed in hyperextension, tearing or damage to the nerve fibers. With aging the risk of genital
prolapse increases, so as its severity. Common causes include also respiratory problems with a chronic,
long-term cough, obesity, heavy physical labor and more conditions in which the abdominal pressure is
being increased.
The prolapse is diagnosed after a gynecology exam and also with the help of different types of
medical imaging. There are different clinical manifestations of it like urethrocele, cystocele, uterine
prolapse, vaginal vault prolapse, enterocele and rectocele. Symptoms include: pelvic heaviness, a feeling of
fullness in the pelvic area, a mass bulging into the vaginal canal or out of the vagina, incontinence, urinary
retention and dysuria and so on.
Treatment is needed when the prolapse worsen the quality of life. It can be conservative, with the
help of vaginal pessaries designed to support areas of pelvic organ prolapse, or surgical either to repair the
affected tissue or organ or to remove it.
Keywords: health care; genitals; prolapse; woman; midwife;

ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ, ИЗОЛИРАНИ ОТ
ФОЛИКУЛЯРНА ТЕЧНОСТ
Надя Петрова1, Елена Христова1, Марина Христова1, Йосиф Димитров2, Пламен
Тодоров1,2
1

Институт по биология и имунология на размножаването - БАН
2
Инвитро АГ Медицински център „Димитров”

Абстракт
През последните години все по-големи надежди се възлагат на възможностите, които
предлагат стволовите клетки в областта на регенеративната медицина. Това налага нуждата от нови,
лесно достъпни източници за получаването им.
Фоликулярната течност се получава при пунктиране на овариалните фоликули при
процедурите за асистирана репродукция. Аспиратите съдържат хетерогенна клетъчна фракция тека-, гранулозни, клетки от влагалищния епител и др. Има данни за наличието на популации със
стволово-клетъчен характер.
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Целта на настоящата работа е да се изследва потенциалът за диференциация на клетки,
изолирани от фоликулярна течност. При проведения морфологичен и имунофенотипен анализ се
установи, че изолираните клетъчни култури притежават характеристики на мезенхимни стволови
клетки. Те успешно се диференцират до адипоцити, остеоцити и нервни клетки.
Получените от нас резултати показват, че фоликулярната течност може да бъде източник на
стволови клетки, които успешно се диференцират в различни клетъчни линии.
Благодарности: Настоящите изследвания са финансирани
подпомагане на младите учени- БАН“, Проект ДФНП-172
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Ключови думи: Мезенхимни стволови клетки, фоликулярна течност, диференциация

DIFFERENTIATION OF STEM CELLS, IZOLATED FROM FOLLICULAR
FLUID
Nadia Petrova1, Elena Hristova1, Marina Hristova1, Joseph Dimitrov2, Plamen Todorov1,2
1 Institute of Biology and Immunology of Reproduction-BAS
2 In vitro OB Medical Center "Dimitrov"
In last few years, stem cells offer great opportunities in regenerative medicine. This requires
searching of new, available sources for their isolation.
The follicular fluid is obtained during oocyte retrieval in assisted reproduction techniques.
Aspirates contain heterogeneous cell fraction - theca-, granulosa cells, vaginal epithelial cells and others.
There are few data for the presence of populations with stem cell characteristics.
The aim of this work is to investigate the potential of cells isolated from follicular fluid for
differentiation. After our morphological and immunophenotypic analysis we found that some of the cells in
the isolated cultures have characteristics of mesenchymal stem cells. They successfully differentiate into
adipocytes, osteocytes and nerve cells.
Our results indicate that follicular fluid can be used as a source of stem cells that successfully
differentiate into various cell lines.
Acknowledgments: The current research was supported by the “Programme for career
development of young scientists, BAS”, projects DFNP - 172.
Keywords: Mesenchymal stem cells, follicular fluid, differentiation
Фоликулярната течност съдържа хетерогенна популация от клетки- основно гранулозни
(ГК) и тека- (ТК), но също така и клетки от влагалището, овариалния епител и др. Основната роля
на ГК е поддържаща, като те осигуряват хранителни вещества, необходими за растежа и развитието
на яйцеклетките и акумулират метаболитите, отделени от тях. Те са и основният източник на
теломеразна активност в овариалния фоликул. (Lavranos T. C., 1999). ТК синтезират андрогени,
които от своя страна ГК конвертират в естрадиол. През последните години се появиха (макар и
противоречиви) данни за наличие и на популации със стволово-клетъчен характер. Целта на
настоящата работа бе да изследваме потенциала за диференциация на клетки, изолирани от
фоликулярна течност.
Материали и методи
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Резултатите са базирани на проби фоликулярна течност от 10 пациенти, получени при
процедурите за асистирана репродукция в Инвитро АГ МЦ „Димитров“. Ядросъдържащите клетки
изолирахме чрез центрофугиране през фикол (Ficoll-PaquePLUS, Pharmacia, Sweden) и
култивирахме в среда DMEM/ F-12 (Lonza) с антибиотик Penicillin-Streptomycin, обогатенa с 10%
фетален говежди серум (FBS) при 37оС, 5,5% СО2. На трети пасаж адхезивната култура бе
изследвана чрез флоуцитометричен анализ за експресия на мезенхимни стволово-клетъчни маркери
(Human MSC Analysis Kit- Becton Dickinson).
Проведохме опити за насочена диференциация на клетките до адипоцити (MesenCult
Adipogenic Differentiation Medium, 2015, Stem Cell Technologies, Catalog #05412), остеоцити
(Complete MesenCult Osteogenic Medium, 2015, Stem Cell Technologies, Catalog #05404) и нервни
клетки (MSC Neurogenic Differentiation Medium, PromoCell, C-28015) (Lee JH, 2014). Акумулирането
на липидни вакуоли в цитоплазмата бе установено чрез оцветяване с Oil Red O, а минералните
отлагания - чрез оцветяване по Вон Коса според модифицирани протоколи на Assoni AF (2016).
Нисловите телца, характерни за нервните клетки, бяха оцветяветени с cresyl violet, като за целта
след фиксиране на монослоя, той беше промит с PBS и оцветен с 0,5% cresyl violet за 30 мин. на
стайна температура.
Резултати и обсъждане
Култивираните от нас клетки се отличаваха с умерена пролиферативна активност, като за
едно денонощие след посяването наблюдавахме прикрепването им към дъното на плаката. Плътен
монослой се образуваше на около 16-17-ти ден от култивирането, След трипсинизация установихме
намаляване на времето за достигане на конфлуентност – около 9-10-ия ден. Първичната клетъчна
култура бе с хетерогенна морфология, като навлюдавахме както фибробластоподобни, така и
епителоподобни клетки. Повечето от тях бяха с 2-3 цитоплазмени израстъка.
Според публикуваните от Международната асоциация за клетъчна терапия минимални
изисквания дадени клетки да бъдат определени като мезенхимни стволови е те да се прикрепят към
съда за култивиране, да притежават способността да се диференцират инвитро в остеобласти,
адипоцити и хондробласти, да експресират повърхностните антигени CD73, CD90 и CD105 и да са
отрицателни за CD34, CD45, CD14 и HLA-DR. (Dominici M., 2006) След пасажиране клетките се
дедиференцираха, като в културата преобладаваха популации с фибробластоподобна морфология.
Повечето имаха голямо ядрено-цитоплазмено съотношение, което свидетелстваше за тяхната ниска
степен на диференциация. По литературни данни при достигане на конфлуентност мезенхимните
стволови клетки образуват характерни „класообразни завихряния”. (Kadivar M., 2006) Подобни
образувания наблюдавахме и при култивираните от нас клетки. (фиг. 1)
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Фиг. 1 „Класообразни завихряния” при култивиране на фоликулярни клетки

За разлика от Kossowska-Tomaszczuk и екипът му (2009), които отчитат отрицателна
експресия на CD73, проведеният от нас флоуцитометричен анализ показа че част от изолираните
популации от фоликулярна течност са позитивни и за трите гореизброени маркери, характерни за
мезенхимните стволови клетки. (фиг. 2)

Фиг. 2 Флоуцитометричен анализ на изолирани фоликулярни клетки.

Липсата на достатъчно литературни данни относно потенциала за инвитро диференциация
на фоликулярните клетки ни даде основание да проведем изследвания в тази насока.
След култивиране в среда, насочваща към адипогенна диференциация наблюдавахме, че
клетките придобиваха по-сферична форма. При последващо оцветяване с Oil-Red, в цитоплазмата
на някои от тях установихме наличието на липидни вакуолки, характерни за адипоцити, в червен
цвят (фиг. 3).
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А)

Б)

Фиг. 3 Адипогенна диференциация А) Негативна контрола Б) Диференцирани клетки от фоликулярна течност
- оцветени в червено липидни вакуоли

При индуциране на остеогенна диференциация и оцветяване по Von Кossa се наблюдаваха
минерални отлагания в екстрацелуларния матрикс в тъмно кафяв цвят (фиг. 4).

А

Б)

Фиг. 4 Остеогенна диференциация А) Негативна контрола Б) Диференцирани клетки от фоликулярна течносттъмно кафяво оцветени калциеви отлагания.

След култивирането на клетките в среда за неврогенна диференциация наблюдавахме, че те
се поляризират и около ядрата им се натрупват оцветени в тъмно виолетов цвят гранулки- Нислови
телца, които са характерни за нервните клетки. (фиг. 5). Подобен процес на трансдиференциация е
установен и при други видове мезенхимни стволови клетки (Kim DY, 2016)
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А)

Б)

Фиг. 5 Неврогенна диференциация А) Негативна контрола Б) Диференцирани клетки от фоликулярна течностНислови телца, оцветени в тъмно виолетов цвят.

Проведените от нас изследвания показаха, че част от клетките в овариалния фоликул
притежават имунофенотипни характеристики на мезенхимни стволови клетки, както и потенциал за
инвитро диференциация до различни клетъчни линии (адипоцити, остеоцити, нервни клетки).
Всичко това ни даде основание да смятаме, че МСК от фоликулярна течност биха могли да намерят
своето приложение в клиничната практика.
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Резюме
Въведение:
Комата представлява животозастрашаващо състояние, което изисква ранна диагностика и
адекватно лечение, съобразно правилата за добрата медицинска практика.
В болнични условия качествените, непрекъснати сестринските грижи и активното
наблюдение на пациента представляват изключително важен фактор в оздравителният процес. За
целите на извеждането на болните от тежкото състояние, постигане на значително подобрение и
пълното им излекуване, възпрепятстване възникването на последващи увреждания, което удължава
живота на болния и подобрява качеството му, сестринските грижи са незаменими.
Цели и задачи:
Целта на настоящата разработка е да се информира обществеността за значимостта,
симптоматиката, рисковете, и възможностите за диагностика и лечение на комата, както и да се
представи сестрински процес при пациенти в кома за грижи, осъществявани от медицинската
сестра в отделение по интензивна терапия.
Материали и методи:
Проведено е собствено проучване по темата, като е използван документален анализ и
анализ на литературни източници.
Изводи:
Прилагането на сестрински процес при пациенти в кома в отделение за интензивна терапия
от квалифицирани медицински сестри и разработването на професионален план за сестрински
грижи ще подпомогне пациентите в тяхното лечение, ще намали разходите по повод лечение на
усложненията и ще допринесе за по-добро качество на живот на тези болни. Регламентирането на
тези сестрински грижи и дейности е в интерес и на здравната политика, и в интерес на пациентите,
и в интерес на медицинските сестри.
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Introduction:
Coma is a life-threatening condition that requires early diagnosis and adequate
treatment, according to good medical practice. In hospital quality, continuous nursing care
and active monitoring of the patient are an extremely important factor in the healing process.
For the purposes of putting the patients plight, achieving a significant improvement and their
complete cure preventing the occurrence of subsequent disability, which extends the
patient's life and improves its quality nursing care are essential.
Aims and objectives:
The aim of the study is to inform the public about the importance, symptoms, risks
and opportunities for diagnosis and treatment of coma, and to present nursing process for
patients in coma care performed by a nurse in a ward for intensive therapy.
Materials and Methods:
An own research on the subject, using the documentary analysis and analysis of
the literature.
Conclusions:
The application of the nursing process for patients in a coma in intensive care from skilled
nurses and the development of professional nursing care plans will help patients in their treatment, will
reduce costs in connection with the treatment of complications and contribute to a better quality of life of
these patients. The regulation of these nursing care and activities is in the interest of health policy in the
interests of patients and in the interest of nurses.
Изложение
Причини:
Основни причини за възникването на кома са: остри съдови инциденти, гърчови състояния,
травми, инфекциозни, неопластични заболявания, метаболитни нарушения (чернодробна,
уремична, диабетна кома, електролитни, интоксикационни, декомпенсирани ендокринни и
недоимъчни състояния).
Те се различават по механизъм на развитие, настъпващите изменения в организма и
конкретно нерната система, съответно по комбинацията от методи на диагностика и лечение.
В зависимост от причината за възникване комата се развива за минути, часове или за
денонощие.
Признаци:
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Различава се прекома и кома с различни степени на тежест:
Прекома: дезориентация (неориентиране за време и място, неясен говор или дълги паузи в
речта, резки промени в настроението, бездействие), сънливост, понякога психомоторна възбуда,
изменения в дейността на вътрешните органи, които съответсват на характера на основното
заболяване. Рефлексите са съхранени.
Кома: в началото контактът се затруднява до невъзможност, дишането става шумно,
патологично, аритмично, затруднено, и се нарушават функциите на анализаторите, в по-дълбоките
стадии се разстойват редица автономни функции, и се развиват патологични рефлекси, зеницата се
разширява, има тазово-резервоарна инконтиненция, пациента изпада в безсъзнание, има загуба на
болкова чувствителност, понижава се кръвното налягане и температурата на тялото, при найдълбоките степени липсват лигавични и сухожилни рефлекси, в различна степен и мозъчностволови рефлекси, дишането се преустановява и т.н.
-Сестрински дейности
При постъпване на пациента в отделението, медицинската сестра:
Настанява болния в проветрена и затоплена стая, в принудително лежащо положение и го
имобилизира – по назначение
Попълва необходимите документи- реанимационен лист, фишове за изследване по
назначение - урина и урокултура, имунохематологично изследване на кръвта, ПКК с
диферинциално броене, СУЕ, хемостаза, глюкоза, йонограма (K, Na, Cl, Ca, Mg, Fe),
протеинограма, общ белтък и албумин, липиден профил (триглицериди, общ холестерол, LDL,
HDL), урея, креатинин, пикочна киселина, чернодробни и сърдечни ензими (амилаза, алкална
фосфатаза,SGPT, LDH, също CPK и конкретно МВ ), вирусология, токсикология.
Прикрепва към тях ИЗ, информирано съгласие за извършване на инвазивни изследвания и
манипулации по назначение, и амбулаторните изследвания, назначени от шокова зала (за
обикновенна урина, ПКК и диференциална кръвна картина - левкоцити, еритроцити, хемоглобин,
СУЕ, време за коагулация, имунохематологично изследване на кръвта, ЕКГ, КТ на глава-нативна,
Лицева графия на торакс, бял дроб, сърце, ).
Прикрепва медицинската документация във връзка с минали заболявания - изследвания и
епикризи.
Планира, извършва подготовка, провежда или организира провеждането на:
-преглед и консултация с лекуващ лекар – уведомява дежурния в зала лекар за
новопристигнал болен и при необходимост му асистира при прегледа
-преглед и консултация със специалист – невролог, ендокринолог и др.- записва час за
преглед по назначение
-мониториране на болния– и задаване на параметри на монитора по назначение
-изследване на кръв –извършва венепункция за изтегляне на кръв, поставя ПВК, взима
капилярна кръв от безименен пръст
-взимане на стерилна урина –в стерилно шише в плик с надлежно попълнен фиш за
микробиологично изследване
-транспортира материалите до съответните лабораторирии
-скарификационна проба- извършва скарификационна проба за чувствителност към
антибиотик, организира отчитането и на 20 минута и след 24часа от лекар
-Изследвания по назначение –ЕЕГ, Лицева графия на торакс, бял дроб, сърце, КТ, ЯМР –
записва час, подготвя пациента и го придружава до кабинета с помощно устройство
(реанимационно легло) с подвижен обдишващ апарат и спешна чанта, анестезиолог и санитар
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За изпълнението медицинската сестра подготвя болния, взима информирано съгласие от
близките, разяснява начина на провеждане и протичане, целта и очаквания резултат, последствията
на манипулациите.
МС изготвя план за сестрински грижи, съобразен с потребностите на пациента и го
изпълнява
Сестрински грижи
Внимателно наблюдение на пациента и непрекъснато мониториране на неговите витални
показатели:
Външен вид – цвят, тургор на кожата и лигавиците (следи за бледост, цианоза, мацерация
и др.);
Дишане - честотата и характерът на дишането ориентират за функционалното състояние
на дихателната система;
-Проветряване, затопляне на стаята в 9ч,12ч,15ч,18ч,21ч.
-епрекъснато наблюдение на дихателната дейност и регистриране на дишане в
реанимационният лист – на всеки час
-одготовка и асистиране за извършване на интубация, есктубация, аспирация на секретите
от устна кухина, нос, трахея по назначение,
-одготовка и извършване на кислородотерапия по назначение
-звършване на перкуторен масаж по време на сутрешния тоалет
Промени в съзнанието - отчита се състоянието на пациентите по скалата на Глазгоу,
базирана на три основни аспекта: отваряне на очите, моторен отговор и словесен контакт
Пулс (честота, ритъм, напълненост) и кръвно налягане - за състоянието на СС с-ма.
Измерване и регистриране пулс и RR в температурния лист- на всеки час и през интервал
от 30мин. в дните с инциденти по назначение
Прилагане на антихипертензивни препарати и инфузионни р-ри по назначение
Температура – измененията в Т дават информация за настъпване на патологични процеси
– инфекция, обезводняване и др

Измерване и регистриране на телесната температура в реанимационния лист- на
всеки час или по – често – по необходимост или по назначение

Прилагане на антипиретични препарати по назначение
Диуреза - дава сведение за отделителната система, за обема на циркулиращата кръв и
оттам за перфузията на тъканите;

Подготовка и асистиране или поставяне и премахване на уретрален катетър по
назначение

Наблюдение на цвета, мириса и прозрачността на урината.

Измерване и регистриране на диуреза - 24-часова, няколко часова, минутна- по
назначение

Измерване и регистриране на приетите течности в реанимационния лист, както и
изчисляване на баланса за 24 часа

Следене на проходимостта на катетъра и своевременна смяна на уринаторните торби.

Промивки на мехура по назначение

Взимане и изпращане за изследване на урина

Измерване и регистриране на дефекацията в реанимационния лист, взимане и
изпращане за изследване на фецес – по назначение
МС полага грижи за безопасността на пациента:
-Във връзка с обездвижването
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Фиксиране на болния

Поставяне на антидекубитален дюшек, антидекубитални лепенки на местата с
декубитус

Промяна на положение в леглото на всеки 2 часа, изпъване на чаршафите

Организиране на раздвижване от рехабилитатор по назначение

Наблюдение на локалното състояние на кожата при декубиталните поражения и на
застрашените места и преценка на риска

Обработка на декубиталните поражения и Обтриване с емулсия на застрашените
места

Стриктно спазване на всички правила за асептика и антисептика

Редовно промиване и следене проходимостта на катетри, аспириране на секрети от
интубационна тръба, въздушни шлангове

Контрол на личната хигиена

Спазване на всички мерки за предотвратяване на ВБИ
- МС контролира и извършва дейности във връзка с правилния хигиенният режимИзвършване на хигиенна баня (пълна или частича), сутрешен и вечерен тоалет
Наблюдение за следи от зачервяване и възпаление на на уретралния отвор
Аспирация на секрети – орални и трахеобронхиални през ендотрахеална тръба
Преценка на риска от поява на декубитус според заболяването, общото състояние на
болния и локалното състояние на кожата
Извършване на специални тоалети - 2 пъти дневно на гениталиите или повече по
необходимост, специални тоалети на нос, уши, устна кухина и очи 2-3 пъти дневно, тоалет против
декубитус на застрашените места
Своевременна смяна на памперса, лично и спално бельо
Поддържане на шланговете за вентилация и др.
- МС извършва контрол и приложение на подходящ диетичен режим – съобразен с
основното и придружаващите заболявания и текущото състояние. Цели се недопускане на
гладуване и намален прием на течности, поради опасността от хипопротеинемия, хипогликемия,
авитаминоза, дехидратация, смущения в киселинно-алкалното и водно-електролитно равновесие на
организма.

Требване на храна – разтвори за сонда - по назначение

Подготовка на пациента и асистиране при поставяне на назогастрална сонда

Проверка на положението на сондата преди хранене - чрез вкарване на малко
количество въздух 50 куб.см. и едновременно с това аускултация в областта на стомаха – от лекар

Промиване на сондата преди и след хранене с малко вода – около 50мл.

Хранене на пациента през сонда– 4 пъти дневно

Подготовка и асистиране при поставяне на ЦВП, поставяне на ПВК и поддържането
им

Вливания на разтвори: р-р за парентерално хранене, вода, медикаментозна терапия
по назначение

Измерване на ЦВН

Наблюдение на общото състояние

Измерване и регистриране на приетите течности в реанимационния лист, както и
изчисляване на баланса за 24 часа
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-МС извършва обучение на пациентът и близките му за характера, протичането и
последствията на заболяването. Осигурява комфортна информационна среда по повод:
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Наблюдение и самонаблюдение за ранна диагностика на патологични промени:
дезориентираност, сънливост, резки промени в настроението

Рискови фактори за възникване на патологични изменения

Необходимостта от отговорно отношение към лечението: навременно провеждане на
медикаментозната терапия и редовно посещаване на профилактични прегледи

Условия за поддържане на качество на живота:
спазване на подходящ хранителен, двигателен, медикаментозен режими
Цел: Отстраняване на възможността за допускане на грешки поради незнание или
неправилно отношение.
- МС извършва профилактика:
Дава съвети за промяна стила на живот по повод водещото и придружаващите заболявания
и спазване на подходящ диетичен, двигателен, хигиенен режими.
Използвана литература и източници:
1.Александрова.М., Стамболова.И., Чанева.Г., Бикова.П., Ламбрева.Д., Терзиева.А.,
Димитрова.М., Василева.Н.; Грижа за болния и сестринска техника, Централна медицинска
библиотека, Медицински университет-София 2015
2.Георгиев.С., Теоритико –Практическо ръководство по анестезиология и интензивно
лечение под редакцията на проф. Д-р Силви Георгиев, дм, мед.изд. „Арсо”, С.,2015,
3.Иванов.Н., Интензивна терапия при вътрешни болести, Ес Принт-София, 2007
4. Терзиева.А., Лекционни материали
http://ru.healthline.com/health/sputannost-soznaniya
http://www.ayzdorov.ru/lechenie_koma_chto.php
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ПРОФИЛАКТИКА НА РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА
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научен ръководител: Б. Трайчева, дм
Адрес за кореспонденция:
petia.kamenova1@abv.bg ; GSM: 0878246176
Резюме
В световен мащаб, ракът на маточната шийка е вторият най-често срещан тип рак сред
жените, след този на гърдата. Всяка година, това злокачествено заболяване засяга близо 500 000
жени, като в световен мащаб 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. В България всеки ден
умира средно по една жена от рак шийката на матката, а се диагностицират три нови случая.
Цервикалният карцином е идеален обект за профилактика, защото:
а. "Стартира" не от здрав епител, а от преканцерозни изменения /CIN І, ІІ, ІІІ/, които
прогресират към микроинвазивна карцинома в продължение на месеци и години. Навременната
диагноза и терапия на преканцерозите прекъсва веригата на канцерогенезата.
б. Преканцерозите се диагностицират чрез неинвазивни методи - цитодиагностика и
колпоскопия и се лекуват с минимално инвазивни методи.
Профилактиката в онкологичната практика има за цел да предотврати заболяванията и
смъртността от различните форми на злокачествени новообразувания. Тя представлява обширна
система от мерки, целящи ограничаване и отстраняване на факторите, водещи до поява, развитие и
рецидив на рака на маточната шийка. Условие за нейното осъществяване е познаването на
причината и механизма за възникване и развитие на даденото заболяване. Профилактиката бива
първична, вторична и третична.
Ключови думи: преканцерози; рак на маточната шийка; профилактика; лечение.

CERVICAL CANCER PREVENTION AND EARLY DETECTION
Authors: Petya Kamenova; Marina Mladenova
students at Public Health Faculty at the Medical University of Sofia
specialty: "Midwife"
scientific supervisor: B. Traicheva M.D.
Abstract
Worldwide, cervical cancer is the second most common type of cancer among women after breast
cancer. Every year, this malignant illness affect nearly 500 000 women, as every 2 minutes worldwide a
woman dies from it. In Europe, a woman dies of cervical cancer every 18 minutes. In Bulgaria every day
on average dies a woman and three more new cases are diagnosed.
Cervical cancer is convenient for prophylaxis because:
a.
It starts from a precancerous lesions /CIN І, ІІ, ІІІ/, which progresses to microinvasive
carcinoma for months and years. Early diagnosis and treatment of the precancerous condition stops the
carcinogenesis.
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b.
The precancerous condition is diagnosed through non-invasuve methods –cytodiagnostics
and colposcopy and it’s treated with minimum invasive methods.
Prophylaxis in the oncological practice aims to prevent morbidity and mortality from the various
forms of malignant neoplasms. She consists of a vast set of measures aimed at reducing and eliminating the
contributing factors leading to the occurrence, development and recurrence of the cervical cancer. The
condition for her fulfillment is knowledge of the reasons and mechanisms of occurrence and progress of the
illness. The prophylaxis can be primary, secondary and tertiary.
Keywords: pre-cancer; cervical cancer; prophylaxis; treatment
В световен мащаб, ракът на маточната шийка е вторият най-често срещан тип рак сред
жените, след този на гърдата. Всяка година, това злокачествено заболяване засяга близо 500 000
жени, като в световен мащаб 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. В България всеки ден
умира средно по една жена от рак шийката на матката, а се диагностицират три нови случая.
Най-честата причина за предрака и рака на маточната шийка е инфекция с човешки
папиломен вирус (human papillomavirus – HPV). Съществуват над 200 типа на този вирус, които се
обозначават с цифри, по реда на тяхното откриване. Според онкогенната си значимост,
папиломните вируси се разделят на две групи:

ниско-рискови онкогенни типове HPV - типове HPV6 и HPV11, които причиняват
доброкачествени или нискистепенни лезии на цервикалния епител
и аногенитални
брадавици/Condylomata acuminatа/;

високо-рискови онкогенни типове HPV - общо 20, причинно свързани с развитието на
цервикален карцином - установяват се в 99,7% от случаите, като най-голям дял имат HPV16 и
HPV18 /причинители на 71,5% от рак на маточната шийка в Европа/, следвани от HPV45, 31 и 33. С
тези пет типа са свързани около 80% от заболяванията на рак на маточната шийка. Те могат да
доведат до растеж на увредени клетки в шийката на матката и ако не се приложи адекватно лечение,
същите клетки могат да мутират и да се развие рак на маточната шийка.
Гениталната HPV инфекция се приема за най-честата полово-предавана вирусна инфекция,
с висока поразеност сред сексуално активните жени и над 75-80% пожизнен риск от заразяване.
Освен при полов акт, вирусът може да се предаде от човек на човек и при всеки кожен контакт.
HPV е много чест и повечето възрастни хора се заразяват с него в някакъв момент от живота си. Тя
най-често се разпространява чрез генитално-генитален контакт, орогенитални и мануалногенитални контакти. Лесното предаване на вируса, е основна причина всяка сексуално активна жена
да е изложена на риск от заразяване. Веднъж заразила се обаче жената не изгражда имунитет и
защита срещу вируса и може да бъде заразена отново. Независимо от предпазните мерки не помалко от 80% от жените срещат НРV през сексуално активния си живот.
НРV навлиза в клетките на маточната шийка, ако успее да се скрие от имунната система на
организма, вирусът се размножава, заразявайки съседни здрави клетки и така инфекцията не
отшумява, а преминава в продължителна инфекция. Такава инфекция с високорискови (онкогенни)
НРV типове е необходимото условие за развитие на рак на маточната шийка. Инфекцията с HPV е
често срещана при здрави жени и рядко води до рак на шийката. Канцерогенният ефект на
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инфекцията с HPV може да бъде усилен от някои други рискови фактори, като например
тютюнопушене, ултравиолетова радиация, бременност, дефицит на фолиева киселина, отслабена
имунна система, в резултат на HIV инфекция, лечение с някои лекарства, дългогодишната употреба
на контрацептиви и други.
Рискови фактори за заболяването:
Ранно започване на полов живот, множество сексуални партньори и безразборните полови
контакти, води до заразяване с хламидии или Herpes simplex вирус тип 2 (две различни полово
предавани инфекции).
Презервативите са много ефективни за предотвратяване на инфекции, предавани по полов
път, но те не са толкова ефективни за предотвратяване на зараза с HPV, защото той може да се
открие върху кожата, която не е покрита от презерватива. Факт е, че вирусът се предава по полов
път, следователно ползването на презерватив намалява риска от заразяване с HPV. Въпреки това,
презервативите не предпазват напълно, защото кожата около гениталната област също може да носи
вируса.
Състояния, водещи до отслабване на имунитета - тежки вирусни инфекции, приемане на
имуносупресори, СПИН и др., може да трансформират нормалните клетки до инвазивна карцинома,
намаления имунитет не може да се противопостави на мутагенните клетки.
Тютюнопушенето, води до намаляване на локалния противотуморен имунитет и пречи на
организма да се бори с инфекциите. Изчислено е, че пушенето увеличава двойно риска от развитие
на CIN 3 от изменени клетки.
Мултипаритет, протрахирани раждания или раждания завършили с оперативна намеса
(форцепс, вакуумекстракция, мануална екстракция, дигитална дилатация на маточната шийка) и
разкъсване на маточната шийка.
Профилактика: Профилактиката бива първична, вторична и третична.
Първичната профилактика включва мерки за въздействие върху външната и вътрешната
среда на човека, с оглед изключване или намаляване влиянието на канцерогенните или
предразполагащи фактори. Чрез мероприятията на първичната профилактика се цели не само
намаляване на въздействието на тези антигени, но също така и недопускане или ограничаване на
контакта на отделните индивиди с тях, както и повишаване на здравната култура на населението и
усвояване на знания и умения за предпазване от рак. Нейната основна задача е да не допусне
заболяване и затова тя е приложима при тези форми на злокачествени тумори, за които има
убедителни данни за етиологичните им фактори. На сегашният етап на ниво първична
профилактика се включват: профилактичните ваксини срещу рак на маточната шийка. Те са найновото постижение на съвременната медицина в контрола на раковите заболявания чрез средствата
на ваксинопрофилактиката. Този забележителен прогрес стана възможен след доказване на
вирусната етиология на заболяването (откритие, отбелязано неотдавна с Нобелова награда),
последвано от разработване и въвеждане в практиката на безопасни и високо ефективни
папиломавирусни ваксини. Съществуват две ваксини които са одобрени от регулаторните власти за
превенция на най- честите видове HPV инфекции които причиняват рак на шийката:
Cervarix е одобрен в Европейския съюз при жени м/у 10- 25 годишна възраст.
Gardasil е одобрен и се използва в САЩ при жени от 9- 26 годишна възраст.
Вторичната профилактика има за цел, ранно откриване, диагностициране и лечение на
заболяването. Ранните стадии на рака на маточната шийка обикновено протичат без симптоми. Найдостъпният и бързоинформативен метод за поставяне на диагнозата е вземането на цитонамазка. Тя
има за цел да открие измененията в клетките в ранните стадии, когато променените участъци могат
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да се отстранят, така че да не се развие рак. Принципът на цитодиагностиката се състои в
микроскопско изследване на структурата на клетките, отпаднали от повърхността на порцио
вагиналис коли утери и от вътрешната повърхност на цервикалния канал. Резултатите се
категоризират в пет групи по Папаниколау (PAP I-V). В международната практика се използва
основно класификацията по Бетесда(Bethesda). Тя се въвежда, за да опрости класификацията на РАР
и резултатите да са по-унифицирани. Също се обръща внимание на адекватност и качество на
препарата. Резултатите се разделят на положителни и отрицателни за интраепителиарна неоплазия
(предракови промени). Резултатът може да е отрицателен за предракови промени, но пак да има
някакви доброкачествени промени, (възпаление и др).

АР

Резултати от цитодиагностиката по РАР и Bethesda
Р
CIN
Bethesda 2001
0
I
I

I

I
II А
I
II В
I
V

0
Нормален
резултат
Възпалителни
промени
Реактивни
промени
ASC, ASG

HSIL
CiS

V

-

Незадоволителен резултат
В нормални граници

-

Начални клетъчни промени, дължащи се на
инфекции
Начални клетъчни промени, дължащи се на
атрофии, облъчване или възстановяване
Тежко възпалено или дегенеративно изменение
Тежко възпалено или дегенеративно изменение,
промени свъзрзани с HPV
Лека дисплазия
Умерена дисплазия

-

LSIL
HSIL

Инвазивен
карцином

Описание

І
ІІ
ІІІ
Ca in
situ
Ca
colli uteri

Тежка дисплазия
Карцином "in situ"
Инвазивен карцином

http://maichindom-varna.com/bg/pap.html

Тестът трябва да се прави всяка година при всички жени след 21 години или 3 години след
като станат сексуално активни. Тестът се провежда когато пациентката е напълно здрава. Главното
предимство на цитодиагностиката е лесното, безболезнено и безопасно вземане на материал за
изследване. Цитодиагностиката е най-подходящият метод за провеждане на масови профилактични
прегледи с насока ранно откриване на рак на шийката на матката.
Напоследък се въвеждат по-съвремени техники като течнобазираната цитология, HPV
тестуването и диагностицирането на някои нови биомаркери за експресия на mRNA на Е6/Е7
онкогени, които подобряват диагностичните възможности.
При абнормна цитонамазка се прилага колпоскопията, като метод за ранна диагноза на
предраковите и началните ракови изменения на маточната шийка. Тя е неинвазивен диагностичен
метод, който се прилага в амбулаторна обстановка. Колпоскопът е оптически уред, чрез който
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маточната шийка се изследва стереоскопично чрез насочено силно осветление и лупно увеличение
от 4 до 40 пъти. Процедурата е бърза, не е болезнена и се извършва без упойка. Резултатът се отчита
веднага. Точността на колпоскопската диагноза е близка до тази на цитодиагностиката. Двата
метода не се конкурират, а взаимно се допълват.
От атипичните участъци под колпоскопски контрол трябва да се вземат тъканни късчета за
хистологично изследване. Биопсията е единственият метод, който дава възможност да се постави
хистологична окончателна диагноза на карцинома на маточната шийка.
Целта на посочените методи е да се открият навреме предраковите състояния на шийката
или вече наличен рак в максимално ранен стадий. Благоприятното при този вид рак е това, че
никога не възниква върху здрава тъкан, а започва развитието си постепенно като се предшествува
от редица стадии - така наречените преканцерози. С диагностициране и лекуване на
преканцерозите, се прекъсва звеното за развитие на рака на маточната шийка т.е. 100%
профилактика на канцерогенезата. Предраковите изменения (дисплазия), се развиват в зоната на
трансформация под действието на HPV и други рискови фактори. Ако тези изменения останат
недиагностицирани и нелекувани, могат да доведат до развитие на рак на маточната шийка.
Третична профилактика - чрез нея се извършва активно проследяване на вече лекуваните
болни. Тя има за цел да осигури противорецидивни и рехабилитационни мероприятия.
Съвременното комплексно лечение на онкологичните заболявания допринася за увеличаване на
продължителността на живота на немалка част от болните със злокачествени тумори. Все по-голямо
значение при тези болни придобива качеството на живот. Разширените хирургични намеси, водят
нерядко до неприятни усложнения. Усилията на онколозите са насочени не само към лечението на
рака въобще, а и към предотвратяването, третирането или намаляването степента на изява на тези
усложнения. Рехабилитацията е социална и професионална адаптация. Препоръчва се ранно начало,
непрекъснатост, комплексност и индивидуалност. Протичането и лечението на болни с рак на
маточната шийка в немалка степен зависят от активното включване на пациентката в
психотерапевтичния процес.
Профилактиката в онкологичната практика има за цел да предотврати заболяванията и
смъртността от различните форми на злокачествени новообразувания. Тя представлява обширна
система от мерки, целящи ограничаване и отстраняване на факторите, водещи до поява, развитие и
рецидив на рака на маточната шийка. Условие за нейното осъществяване е познаването на
причината и механизма за възникване и развитие на даденото заболяване.
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КАК ДА РАЗПОЗНАЕМ СИНДРОМА БЪРНАУТ (BURN-OUT)?
Автори: Г. Иванова-Куртева 1, А. Васева 1, П. Бикова 2
Институция:
1
Медицински Университет-София, ФОЗ, специалност „Медицинска сестра”
2
Медицински Университет – София, ФОЗ, катедра „Здравни грижи”
Бърнаут ("burn-out") синдромът е известен още като болестта на професионалното
изчерпване. Това понятие се използва в специализираната литература като синдром на "коровото
прегаряне". Синдромът е описан за първи път през 1974 г. от Freudenberger H.J. Описва се като
състояние на физиологично, емоционално и умствено изчерпване, характеризиращо се с хронична
умора, чувство за безпомощност и безнадеждност, развитие на негативно себевъзприятие и
отношение към работата, живота и другите хора. Разглежда се като професионален феномен и
девиация, влияещ върху всички аспекти на личността. Може да се прояви със суицидни настроения,
инсулт, инфаркт, язвена болест, стерилитет и др. Напоследък обхваща все по-широк кръг професии.
Цел на проучването:
Основните стадии и фази на синдрома да достигнат да по-голяма аудитория, с цел тяхното
ранно разпознаване, профилактика и навременно лечение.
Метод: Документален.
Задачи: Акцент върху основните предупредителни фази на синдрома и начина на тяхното
протичане.
Изводи: Въпреки голямото количество изследвания позволяващи пълното теоретично и
методологично представяне на проблема „бърнаут“, остават немалък брой неразрешени въпроси
възникващи с присъствието на този феномен в живота ни.
Познаването на синдрома от ръководителите на различни управленчески нива и
прилагането на стратегии за недопускане на професионално изпепеляване в практиката, дава
значителни възможности за повишаване продуктивността, ефективността и удовлетвореността от
труда в съответната организация.
Ключови думи: бърнаут, професионално изпепеляване, емоционално изгаряне, превенция.

HOW TO RECOGNIZE BURNOUT SYNDROME?
Authors: G. Ivanova - Kurteva 1 A. Vaseva 1, P. Bikova 2
Institution:
1Medical University of Sofia Medical University, majoring in "Nurse”
2Medical University - Sofia Medical University, Department "Health care”
Burnout syndrome is also known as the disease of professional exhaustion. This term is used in
the literature as a syndrome of "cortical burnout." The syndrome was first described in 1974 by
Freudenberger H.J. Describes as a state of physiological, emotional and mental exhaustion, characterized
by chronic fatigue, feelings of helplessness and hopelessness, developing a negative self-perception and
attitude towards work, life and other people. Considered to be professional and deviation phenomenon
affecting all aspects of the personality. Can occur with suicidal feelings, stroke, heart attack, ulcer disease,
infertility and more. Recently cover ever wider range of professions.
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Aim of the study:
The main stages and phases of the syndrome to reach to a larger audience, with a view to their
early detection, prevention and timely treatment.
Method: Documentary.
Tasks: Emphasis on basic warning phase syndrome and the manner of their conduct.
Conclusions: Despite the great amount of research allowing full theoretical and methodological
presentation of the problem "burnout" remain significant number of unresolved issues arising from the
presence
of
this
phenomenon
in
our
lives.
Knowing the syndrome by the heads of various management levels and implementing strategies to prevent
burnout in practice presents significant opportunities to increase productivity, efficiency and job
satisfaction in the organization.
Keywords: burnout, burnout, emotional burn prevention.
Бърнаут ("burn-out") синдромът е известен още като болестта на професионалното
изчерпване. Това понятие се използва в специализираната литература като синдром на "коровото
прегаряне". Синдромът е описан за първи път през 1974 г. от Freudenberger H.J. при работещи в
социални служби, които след около година работа ставали депресивни и емоционално изчерпани,
нервни и раздразнителни, цинични и подозрителни към хората, с които работели.
Стадии на емоционалното „изгаряне”
Според Дж. Гринберг това е петстепенен прогресиращ процес със следните стадии
1. „Меден месец” – човек навлиза с ентусиазъм и високи очаквания в работата си и влага
много енергия и желание в нея.
2. Стагнация – поява на първите признаци на умора, апатия, „недостиг на гориво”. При
високо мотивираните хора тези признаци може и да не се проявят външно, тъй като те ще
мобилизират вътрешните си ресурси и ще продължат да бъдат перфекционисти. При по-слабо
мотивираните хора се забелязват видими признаци на загуба на интерес към работата, по-малко
енергия, по-чести отсъствия и нарушения на трудовата дисциплина.
3. Хронична умора – изразява се както във физически признаци (безсъние, чести
инфекциозни и други заболявания), така и в психологически прояви (раздразнителност,
потиснатост, дори озлобяване към зависимите хора).
4. Кризис – човек ясно осъзнава, че очакванията му от професията не са се реализирали, не
е можал да се справи, както е желал в началото, и няма сили и мотивация да работи „на пълни
обороти”. Често се развиват хронични заболявания, които още повече намаляват
работоспособността и удовлетвореността от труда.
5. Всички проблеми придобиват вече остра форма, като съществува реална опасност за
физическото и психическото здраве на човек.
1. Предупредителна фаза
а) Прекомерно участие:
– повишена активност;
– отказ от дейности, които не са свързани с работата;
– ограничаване на социалните контакти.
б) Изтощение:
– чувство на умора;
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– безсъние;
– страх от нещастни случаи.
2. Ограничаване на собственото участие
а) По отношение на сътрудници и пациенти (клиенти):
– загуба на положителното възприемане на колегите;
– преход от помагане към надзор и контрол;
– приписване на вината за собствените неуспехи на другите;
– доминиране на стереотипите в поведението към сътрудниците, а към клиентите –
нехуманно отношение.
б) По отношение на другите хора:
– липса на емпатия;
– безразличие;
– цинични оценки.
в) По отношение на професионалната дейност:
– нежелание да се изпълняват професионалните задължения;
– изкуствени прекъсвания на работата, закъснения, ранно напускане;
– акцент върху материалната страна и същевременно неудовлетвореност от труда.
г) Нарастване на изискванията:
– загуба на идеали, концентрация върху собствените потребности;
– чувството, че си използван;
– завист.
3. Емоционални реакции
а) Депресия:
– постоянно чувство на вина, понижена себеоценка;
– неоснователни страхове, лабилност на настроението, апатия.
б) Агресия:
– защитни нагласи, обвиняване на другите, непризнаване на собствената вина;
– липса на толерантност и компромис;
– подозрителност, конфликти с околните.
4. Фаза на деструктивно поведение
а) Интелектуална сфера:
– понижена концентрация на вниманието, невъзможност за изпълняване на сложни задачи;
– ригидност на мисленето, липса на въображение.
б) Мотивационна сфера:
– липса на собствена инициатива;
– понижена ефективност на дейността;
– изпълняване на задачи по строги инструкции.
в) Емоционално-социална сфера:
– безразличие, избягване на неформални контакти;
– безучастно отношение към живота на другите или прекалена привързаност към конкретни
лица;
– избягване на всичко, свързано с работата;
– самодостатъчност, самотност, липса на хоби, скука.
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5. Психосоматични реакции и понижаване на имунитета:
– неспособност за релаксация в свободното време;
– безсъние, сексуални разтройства;
– повишено кръвно налягане, тахикардия, главоболие;
– разстройства в храносмилателната система,
– зависимости от никотин, кофеин, алкохол.
6.Разочарование и отрицателна нагласа към живота:
– чувство за безпомощност и безсмислие на живота;
– екзистенциално отчаяние.
ЦЕЛ: Основните стадии и фази на синдрома да достигнат да по-голяма аудитория, с цел
тяхното
ранно
разпознавани
и
навременно
лечение.
МЕТОД:
Документален
ЗАДАЧИ: Акцент върху основните предупредителни фази на синдрома и начина на
тяхното
протичане
ИЗВОДИ:
Въпреки голямото количество изследвания позволяващи пълното теоретично и
методологично представяне по проблема „бърнаут“ остават немалък брой неразрешени въпроси,
възникващи с присъствието на този феномен в живота ни. Познаването на синдрома от
ръководителите на различни управленчески нива и прилагането на стратегии за недопускане
на професионално изпепеляване в практиката, дава значителни възможности за повишаване
продуктивността, ефективността и удовлетвореността от труда в съответната организация
Обобщено, бихме могли да опишем този синдром като състояние на физиологично,
емоционално и умствено изчерпване, характеризиращо се с хронична умора, чувство за
безпомощност и безнадежност, развитие на негативно себевъзприятие и отношение към работата,
живота и другите хора. Разглежда се като професионален феномен и девиация, влияещ върху
всички аспекти на личността. Може да се прояви със суицидни настроения, инсулт, инфаркт, язвена
болест, стерилитет и др. Напоследък обхваща все по-широк кръг професии . Най-често той се
развива при работещите в различните сфери на здравеопазване, образование, обслужване,
занимаващи се всекидневно и интензивно с проблемите на други хора / здравословни, социални или
психологически /. Тази дейност често е съпътствана от отрицателни емоции – гняв, възмущение,
страх, отчаяние.
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СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ ЗА БЕЗОПАСНИ СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ
ПРИ ПАЦИЕНТИ НА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
Автори: Мария Циркова, Стойна Димова
Институция: Медицински университет – София, ФОЗ, катедра ”Здравни грижи”,
студенти 2 курс по специалност медицинска сестра
Въведение: Интензивно лечение е специфичен диагностично-лечебен процес при пациенти
с критични нарушения в жизнено важните функции и/или за които се очаква, че тези функции могат
да декомпенсират в непосредствен бъдещ период. Спецификата на тези състояния изискват
комплекс от грижи, които обхващат цялостната лечебно-диагностична дейност с ясно
регламентирани правила за работа на медицинските екипи.
Цел: Да се представят основните правила за добра сестринска практика в интензивните
структури, насочени към превенция на инфекциите свързани с медицинското обслужване
Материал и методи: Документален метод – проучване на нормативни документи,
медицински стандарти и литературни източници по проблемите на в клиничната практика на
интензивните отделения.
Резултати и обсъждане: Интензивно лечение е специфичен диагностично-лечебен процес
с ясно регламентирани правила за работа на медицинските екипи. Придобиването на практически
умения и навици на студентите се основават на доказани правила за добра сестринска практика за
работа с медицински пособия и инвазивни процедури за диагностика и лечение. Най-голям
относителен дял имат инфекциите, свързани с приложение на инвазивните процедури и интензивно
лечение, като т.нар. "вентилационни пневмонии", "катетър-асоцииран сепсис (асоциирания с ЦВК)
и "катетър-асоциирани уроинфекции".
Заключение: Безопасността на пациентите е дефинирана от СЗО, като предпазване на
пациента от ненужна или потенциална вреда, свързана с предоставянето на медицински грижи.
Профилактиката и контролът на ИСМИ/ВБИ представляват интердисциплинарна дейност и
отговорност на целия персонал на всяко лечебно заведение: лекари, специалисти по здравни грижи,
специализанти, студенти и друг обучаващ се персонал.
Ключови думи: интензивно лечение, инфекции, инвазивни процедури, вентилационни
пневмонии, уроинфекции
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ЖИВОТНИ ЗА КОМПАНИЯ И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО
НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА
Радина Василева
Студент 5ти курс, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски Университет, Стара
Загора, 6000, България

Животните за компания са всички опитомени, домашно развъждани или диви уловени
животни, които са постоянно живеещи в една общност с хора. Те служат за компания, развлечение,
работа или психологическа подкрепа (CALLISTO, 2014). През последните години, в домовете за
възрастни хора в редица европейски страни, с успех се прилага лечението на хора чрез животни,
което се нарича анималотерапия.
Целта на настоящата работа е да се направи анализ на достъпните литературни източници,
относно благоприятното влияние на животните за компания върху физическото, психичното и
емоционално здраве на възрастните хора.
Материал и методи: Използвани са научни статии, публикувани на английски език в
периода 2010-2016 година. Търсенето е осъществено в базата данни на Google Scholar и PubMed по
следните ключови думи: животни за компания, стареене, възрастни хора, физическо и психично
здраве.
Резултати: Контактът на възрастните хора с животни за компания оказва благоприятно
влияние на първо място върху тяхното физическо здраве, повишавайки физическата им активност и
намалявайки риска от сърдечносъдови заболявания. По отношение на психичното здраве, терапията
с животни е повлияла благоприятно боледуващите от Алцхаймер, с васкуларна и вторична
деменция, психотични разстройства и разстройства на настроението (Moretti et al., 2011). С
резултатите от проучванията на Majic et al, 2013; Olsen et al, 2016 се доказва, че животните за
компания играят важна роля в емоционалното здраве и благосъстояние на възрастните хора, като
смекчават депресията от загубата на партньора и чувството на самота.
Заключение: Животните за компания, предимно кучета и котки, подобряват значително
качеството на живот на възрастните и стари хора, като оказват благоприятен ефект върху тяхното
физическото, психичното и емоционалното здраве и разширяват социалните им контакти.
Ключови думи: животни за компания, здраве, възрастни хора

COMPANION ANIMALS AND THEIR BENEFITS FOR THE HEALTH OF
ELDERLY PEOPLE
Radina Vasileva
5th Year Student, Faculty of Veterinary Medicine, Trakia University,
Stara Zagora, 6000 Bulgaria
Companian animal is any domesticated, domestic-bred or wild-caught animals, permanently living
in a community and kept by people for company, amusement, work or psychological support including
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dogs, cats, horses etc. (CALLISTO, 2014). Recently, the cure of human diseases through animals, also
animal therapy called, is successfully used in retirement homes all over Europe.
The aim of this study is to analyze the available literature about the benefits of companion
animals for the physical, mental and emotional health of elderly people.
Material and Methods: Scientific articles published in English language during the period 20102016 were used. The searching was made in the database of Google Scholar and PubMed. Following
keywords were used: companion animals, aging, elderly, physical and mental health.
Results: The contact between elderly people and companian animals has a positive impact
primarily on their physical health, but it also increases their physical activity and reduces the risk of heart
disease. In regard to their mental health, animal therapy affected favorably those who suffer from
Alzheimer's disease, vascular dementia, secondary dementia, psychotic disorders, and mood disorders
(Moretti et al., 2011). Companion animals play an important role for the emotional health and well-being
of the elderly by reducing loneliness and depression from the loss of the partner (Majic et al, 2013; Olsen et
al, 2016).
Conclusion: Companion animals, mostly dogs and cats, significantly improve the quality of life
of older people by supporting their general condition, as well as physical, mental and emotional health and
by improving their social contacts.
Key words: companion animals, health, elderly people

РОЛЯТА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА В ОФТАЛМОЛОГИЧЕН
КАБИНЕТ
Изготвил: Елена Георгиева, Силвана Цолова;
Научен ръководител: Таня Попова
Медицински университет–София, ФОЗ,
катедра”Здравни грижи”, ул. Бяло море №8
Ролята на медицинската сестра в офталмологичен кабинет има своята спецификация,
изисква висок професионализъм, специални знания, умения, изключителна съсредоточеност и
емпатия.
Целта е да се характеризират ролята и компетенциите на медицинската сестра в
офталмологичен кабинет . Използваните методи са литературни източници и клинично
наблюдение.
Медицинските сестри практикуващи тази специалност, трябва да са организирани, с което
се осигурява пълното оползотворяването на работния ден, избягва се струпване на пациенти пред
кабинета и допълнително психическо натоварване, както за пациентите, така и за медицинските
специалисти.
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Медицинската сестра трябва да е добре запозната с апаратурата, с която се работи в
кабинета, методите за нейното почистване и поддържане, най – честите грешки, които може да
възникнат в процеса на работа с апарата, както и контакти с фирмата вносител или производителя.
Тя е отговорна и за навременното получаване на консумативи за офталмологичните апарати,
калибрирането им и организирането профилактични дейности свързани с тяхното правилно
функциониране.
Консумативите и медикаментите в кабинета, както и необходимият инструментариум,
отново са в компетенциите на медицинската сестра. Нейна отговорност са наличните медикаменти
и консумативи, срокът им на годност, дезинфекция
и стерилизация на необходимия
инструментариум.
От друга страна грижата за психо-емоционалното състояние на пациента в момента на
неговото посрещане в кабинета става водеща. Медицинската сестрата трябва да умее да успокоява,
да вдъхва увереност и професионализъм със своите действия. Да даде кратки и ясни съвети относно
грижата за очите.
Ключови думи: медицинска сестра, офталмологичен кабинет, дейности, съвети, зрение.

THE ROLE OF THE NURSE IN OPHTHALMIC CABINET
Prepared by: Elena Georgieva, Silvana Tsolova, Tanya Popova
MU- Sofia, Faculty of Public Health
The role of the nurse in ophthalmological cabinet has its specification, requires high
professionalism, special knowledge, skills, high concentration and empathy.
The purpose is to describe the role and competence of the nurse in ophthalmological cabinet.
Used methods are literary sources and clinical observation.
The nurses practicing this specialty should be organized, which ensure the full recovery of
the working day, avoid crowding of patients outside the cabinet and over psychical stress, both for patients
and for healthcare professionals.
The nurse has to be well aware with the facilities, workings with in the cabinet, the method
of cleaning and maintenance, the most frequent errors which may occur in the work process, both with the
contacts with the company importer or manufacturer. The nurse is responsible for the timely receipt of
supplies for ophthalmic devices, their calibrating and organizing preventive activities related to their
proper functioning.
The supplies and medications in the cabinet as necessary tools, again within the competence
of the nurse. Her responsibility are the medications and supplies, their shelf life, disinfection and
sterilization of the usually using tools and instruments.
On the other hand, concern for psycho-emotional state of the patient at the time of his meeting in
the Cabinet became leading. Nurses should be able to soothe, inspire confidence and professionalism with
their actions. Give clear and concise advice on eyes care.
Keywords: nurse, ophthalmic surgery, activities, advice, eyesight
Медицинската сестра, избрала работата в офталмологичен кабинет, трябва да притежава
изключителни лични и професионални качества.
Целта на настоящия доклад е да се характеризира ролята и компетенциите на медицинската
сестра в офталмологичен кабинет. Задачата е, да се конкретизират професионалните задължения и
уменията на специалиста. Използваните методи са литературни източници и клинично наблюдение.
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Едно от основните лични качества, на офталмологичната сестра, е нейната организираност.
Тя трябва да умее да планира и съобразява прегледите и да избягва струпване на пациенти пред
кабинета на офталмолога. Така ще се избегне и допълнителното психическо натоварване у
пациентите, което може да рефлектира и върху медицинските специалисти.
За да се извършат качествено, някои прегледи, налагат предварителна подготовка. Такива
са прегледите на очната леща, стъкловидното тяло на окото и очното дъно. За тези прегледи се
налага мидриаза – разширяване на зеницата. Разширяването на зеницата е манипулация, при която
чрез накапване на колир, след определено време са отчита желания резултат. Времето е различно
при различните пациенти.
Медицинската сестра, трябва да е добре запозната с апаратурата, с която се работи в
кабинета. Тя трябва да се информира за методите на почистване и дезинфекция и препаратите,
които се използват. Някои от апаратите, използвани в офталмологията, работят с консумативи,
които периодично, трябва да се подменят. Медицинската сестра следва да се погрижи своевременно
за получаването на консумативите, с цел да се избегне прекъсване на работния процес. Тя отговаря
за проверката и контрола на изправността на очната апаратура, както и за комуникацията със
специалистите, при евентуална неизправност.
В офталмологичния кабинет се използват множество колири и мази за очи, както и други
медикаменти. Тук, ролята на медицинската сестра е от изключителна важност, тъй като тя следи
срока на годност и наличността на медикаментите. Набавянето стерилен инструментариум и
стерилни материали също е отговорност на медицинската сестра. Почистването, след употреба на
инструментите и подготовката им за стерилизация са съществени задачи, които не могат да се
отлагат или неглижират. Подготовката на стерилни материали също изисква специално внимание,
тъй като в медицинските професии, стерилността е част от професионализма.
Изцяло в компетенциите на офталмологичната сестра са манипулациите: специален тоалет
на очи, приложение на колири и мази в очите, както и превръзки на едното / монокулус/ или на
двете очи / бинокулус/. Всяка една от тези дейности изисква отлични познания, умения и опит.
Тоалет на очите се извършва, когато има увеличена слъзна секреция, която засъхва, под
формата на болезнени корички. Извършва се, като се напоява стерилен тампон с физиологичен
разтвор и се почиства всяко око по посока отвън навътре, без да се повтаря. Всяко око се обработва
с отделен памучен тампон, за да се избегне разпространение на инфекции.
Капки в очите се прилагат, когато болният е настанен с лице към светлината /седнал/, а
медицинската сестра е с лице към него или зад него. С водещата си ръка държи капкомер, в който е
аспириран медикамент, под формата на колир, а с палеца и показалеца на другата си ръка издърпва
долния клепач на пациента, така че да се образува джоб. В образуваната конюнктивална торбичка
се накапват 1-2 капки, а капкомерът е успореден на окото. След това, клепачите се затварят,
обяснява се на пациента да върти очните си ябълки при затворено око, около минута.
Мехлем се поставя, след специален тоалет и след поставяне на капки в очите / ако това е
необходимо/. Мазите се поставят по описания по-горе метод, като вместо накапването на капки, в
конюнктивалната торбичка се поставя мехлемът. Отново очите се затварят и остават така 1-2 мин.
Капките и мехлемът, трябва предварително да се затоплят, за да не се причинява допълнителен
дискомфорт на пациента.
Марлени превръзки се правят, за да се имобилизира, успокои, предпази или ускори
заздравяването на повърхностни дефекти. Монокулярната превръзка, представлява превръзка на
едното око, а бинокулярна е превръзката, която се прави на двете очи. Има множество начини за

591

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
«СТАРЕЕНЕ, ЗДРАВЕ, ГЕРИАТРИЧНИ ГРИЖИ»
извършването им, като най-лесния и удобен е с поставяне на стерилна марля /марли/, която се
фиксира с две ленти лейкопласт, положени успоредно на лабиалната гънка.
Водеща е ролята на медицинската сестра при провеждане на изследвания в
офталмологичния кабинет. Това налага познаване на съвременните методи за диагностика на
очните заболявания, качествена подготовка на пациента за провеждане на изследването и умения за
провеждане на изследвания, който са в нейните компетенции. По-често използвани съвременни
методи в офталмологичен кабинет са: изследване на зрителна острота, биомикроскопия,
офталмоскопия, кератометрия, пахиметрия, екзофталмометрия, тонометрия, компютърна
периметрия, изследване на цветно зрение и др. Изцяло в компетенциите на специализираната
медицинска сестра е изследването – стандартизирана автоматична периметрия (САП).
Медицинската сестра, трябва умело да извършва промотивни
очното здраве на пациентите.

и превантивни грижи за

Отговорността и ролята, на медицинската сестра в офталмологичен кабинет са, от
съществено значение. Тя трябва да е отличен специалист и отличен координатор, за да протича
работния процес в кабинета безпроблемно.
Литература:
1. Белоев, Й., ГРИЖИ ЗА БОЛНИЯ И СЕСТРИНСКА ТЕХНИКА. София, АРСО, 2000
2. Таргов, Ж., ГРИЖИ ЗА БОЛНИЯ. София, Медицина и Физкултура, 1977
3. Терзиева, Г., ПРАКТИЧЕСКИ ОСНОВИ НА СЕСТРИНСКИТЕ ГРИЖИ, Сестрински
грижи при очни и ушно-носно и гърлени заболявания, МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО – ВТОРА
ЧАСТ. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, 2015
4.Димитров Ц., ОЧНИ БОЛЕСТИ, София, 2014
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СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ТУМОРИ НА ПИКОЧНИЯ
МЕХУР
Автори: Силвана Цолова, Елена Георгиева
Научен ръководител:Анушка Димитрова
Институция: Медицински университет–София, ФОЗ, катедра”Здравни грижи”, ул. Бяло
море №8

Въведение: Туморите на пикочния мехур се нареждат на второ място по честота сред
туморите на пикочо-половата система. Честотата на заболяването е по-висока сред мъжете,
отколкото при жените (съотношение 3:1), а над 60% от болните са на възраст 65 и 85 години.
Цел: Целта на научното съобщение е да се разкрие ролята и участието на специалистите по
здравни грижи при извършване на предоперативни, следоперативни здравни грижи и обучение на
пациентите с цел недопускане на усложнения.
Материал и методи: Документален метод – преглед на медицинска литература за
определяне мащабите и значимостта на проблема, запознаване с медицинската документация.
Активно и пряко наблюдение – наблюдение на пациенти в реално време на
хоспитализацията им в урологично отделение на УМБАЛ „Св.Анна” АД, гр. София.
Резултати: Професионално и компетентно изготвения план за сестрински грижи и
неговото изпълнение ограничават до минимум усложненията в предоперативния, следоперативния
и периода на пълно възстановяване. Повишава качеството на живот на пациента неговата
информираност и доверието в благополучният изход от заболяването.
Заключение: Ранната диагностика и навременното хирургично лечение на туморите на
пикочния мехур,дава възможност за успешно лечение и снижава честотата на леталния изход.
Лечението на болни в критично състояние изисква висока професионална подготовка на
медицинските сестри, изграждане на навици и умения за клинично наблюдение, анализ на
състоянието на пациента и прилагане на индивидуален подход в своите действия.
Ключови думи: тумор, пикочен мехур, наблюдение, сестрински грижи, професионални
умения.

NURSING CARE IN PATIENTS WITH BLADDER CANCER
Autors: Silvana Tsolova, Elena Georgieva, Anushka Dimitrova
Institution: MU – Sofia, Faculty of Public Health
Introduction: The bladder cancer rank second place of frequency of cancers of the urogenital
system. The incidence in man is high than is in woman (ratio 3:1)q over 60% of patients are in age between
65 and 85 years old.
Purpose: The purpose of scientific communication is to reveal the role and participation of
specialists of specialty nurse when performing pre-operational and postoperative specialty nurse and
training of patients in order to avoid complication.
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Material and method: A documentation method – revive of medical literature to determine the
scale and importance, introduction to medical records.
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Active and direct observation – real – time care of patients in their hospitalization in Urology”
department in “St. Anna” Hospital in Sofia.
Results: Professionally and competently prepared plan of nursing care and its completing limited
to a minimum complications of preoperational, postoperative and a period of its fully reviving. Increases
the capacity of life of the patient, his awareness and confidence in the outcome of the disease.
Conclusion: Early diagnosis and timely surgical treatment of bladder cancer allows for successful
treatment and reduces the incidence of lethal outcome. The treatment of people in critical condition
requires a high – level of professional nurse preparation, building habits and skills for health care to
analyze the patients health condition applying individual approach in their actions.
Keywords: cancer, bladder, surveillance, nurse care, professional skills.
Туморите на пикочния мехур се нареждат на второ място по честота сред туморите на
пикочо-половата система. Честотата на заболяването е по-висока сред мъжете, отколкото при
жените (съотношение 3:1), като над 60% от тях са във възрастовата група от 65- 85 години.
Наблюдава се различие в честотата на заболяването, съобразно расова принадлежност и географско
местоположение. По-висока честота се наблюдава сред бялата раса и високо развитите
индустриални страни. Най-ниска е заболеваемостта сред Азиатските страни.
Целта на постерната презентация е да представи спецификата на сестрински грижи в
предоперативния и следоперативен период при лечение на болни с тумори на пикочния мехур.
Материал и методи за събиране на информация се приложи:

Документален метод - преглед на медицинска литература за определяне мащабите и
значимостта на проблема и медицинска документация;

Наблюдение и проучване на медицинска документация на хоспитализирани пациенти
в урологично отделение на УМБАЛ „Св.Анна” АД, гр. София.
Резултати и обсъждане. Ракът на пикочния мехур представлява неконтролиран растеж и
делене на част от образуващите мехура клетки, които са престанали да се влияят от контролните
механизми на организма. Раковият процес произхожда от епителните клетки на пикочния мехур.
Най-често произхожда от клетките на преходноклетъчния епител покриващи вътрешността на
пикочния мехур, но може да обхване и цялата кухинна система на пикочо-отделителната система
(бъбречните чашки, бъбречното легенче и уретера).
Рискови фактори.
Епидемиологични проучвания доказват ролята на редица рисковите фактори за
развитието на тумори на пикочния мехур:

тютюнопушенето е водещ рисков фактор. Заболеваемостта сред пушачите е четири
пъти по-висока в сравнени с тази при непушачите.

работа с химически вредности - ароматни амини, бензидин, бетанафтиламин,
производствата в каучуковата, петролна, кожарска и текстилна промишленост, машинисти,
печатари и шофьори. Комбинирането на професионални вредности и тютюнопушене значително
увеличава риска.

инфекции и травми от манипулации и камъни на пикочните пътища, често водят до
развитие на плоскоклетъчни тумори на пикочния мехур.

Лечение с цитостатик Cyclophosphamid и изложените на радиация. Допуска се, че при
разграждането на цитостатика в организма се отделят токсични продукти увреждащи уротелните
клетки.

Клинико-диагностични и лабораторни изследвания.
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Цистоскопия. При този метод с помощта на оптичен инструмент се влиза в пикочния
мехур през пикочния канал и се прави оглед и при необходимост се взема биопсичен материал.
Това позволява визуализиране на размера и броя на туморите, тяхното разположение и
макроскопски вид.

Биопсията е задължителна процедура в диагностичния процес. Дава информация за
наличието, вида, дълбочината на проникване в стената на пикочния мехур и степента на
злокачественост.

Образна диагностика, включваща рентгенография на бял дроб, венозна урография,
ехография на коремни и тазови органи, компютърна томография (КТ), магнитен резонанс (МРТ),
сцинтиграфия на кости. Посочените диагностични методи дават допълнителна информация за
локализацията и разпространението на тумора.
План за сестрински грижи
Планирането на сестринските грижи при пациенти с тумори на пикочния мехур е важен
етап от лечебния процес и включва адекватни и навременни действия насочени към превенция на
усложненията в предоперативния и следоперативен период до пълното му възстановяване. Добрата
комуникация с пациента и неговите близки, допринасят за създаване на взаимно доверие и улеснява
лечебно-диагностичния процес. Сестринските грижи трябва да се извършват с търпение и спокоен
тон при разясняване на проблемите, свързани с болестта, неговото поведение при назначените
процедури и манипулации в лечебния период.
Основно задължение на медицинската сестра в урологично отделение е да прилага
стандартните процедури за профилактика на нозокомиалните инфекции, независимо дали
конкретния пациент е потенциално или реално с нозокомиална инфекция и/или потенциален или
реален реципиент на нозокомиални патогени. Превенцията на вътреболничните инфекции, включва
комплекс от стандартни предпазни и изолационни мерки при обгрижване на болни в тежко
състояние, както и мерки за защита на персонала.
Сестринските грижи включват денонощието наблюдение, проследяване и контрол на
основните жизнени функции и физиологични параметри на пациента (мониторинг на ЕКГ,
системни АН, пулсова оксиметрия и др.). Получените данни от зададените за наблюдения на
показатели системното се регистрират в медицинската документация. Документирането на
получената информация трябва да съответства на проведения лечебно-диагностичен процес на
болния.
Сестрински грижи в предоперативен период

Медицинската сестра приема и настанява пациента в подходяща болнична стая с цел
осигуряване на пълен физически и психически покой.

Запознава болния правилника за вътрешен ред и болничния режим, съобразно
тежестта на заболяването и неговото състояние.

Медицинската сестра попълва необходимата документация.

Планира и подготвя пациента за необходимите изследвания (образни, клинични,
хистологични, микробиологични и лабораторни);

Требва лечебното хранене по назначение (диета № 0 или №1) с ограничаване само на
течности в деня преди операцията.

Измерва и регистрира соматичните показатели и при настъпване на патологични
промени уведомява лекаря.
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Асистрира при поставяне на уретрален катетър при спазване на правилата за асептика
и полага грижи за превенция на усложненията.

Медицинската сестра проследява и регистрира промени във вида, качеството и
количеството на отделената диуреза и дефекацията.

Медицинската сестра изпълнява назначената терапия планирано, точно и отговорно.

Подпомага болния при извършване на хигиенни тоалети.

Подготвя пациента преди операцията, включваща психическа подготовка и
предоставяне на достъпна информация на пациента за деня и подготовката за операцията.

Подготовка на оперативно поле. При плановите операции окосмените части на кожата
се епилира в деня преди операцията, при спешни оперативни интервенции се допуска бръснене
непосредствено преди операция.

Подготовка на храносмилателната система. Медицинската сестра извършва двукратно
очистителни клизма в 22.00 и 6.00 часа. В деня на операцията пациента трябва да приема на храна и
течности се ограничава.

Медицинската сестра придружава болния до операционната с необходимата
документация и го предава на операционния екип.
Сестрински грижи в следоперативен период.

Подготвя болничната стая с хирургично легло и необходимата медицинска
апаратура.

Приема пациента от операционния екип с оборудвана транспортна количка.
Медицинската сестра се осведомява за оперативната диагноза, видът на
приложената анестезия и състоянието на пациента по време на операцията.

Медицинската сестра придава необходимото положение на пациента в
леглото ( по гръб, без възглавница и глава отведена на страни);

Проследява състоянието на пациента за поява на следоперативна болка и промяна в
измерваните соматични показатели: пулс (честотата, ритмичността, напълнеността и
напрегнатостта на пулса), ЕКГ, АН, пулсова оксиметрия и дишане два пъти дневно, а при
необходимост и по-често.

Наблюдава и проследява проходимостта на дренажните системи и уретралния
катетър за наличие на съсиреци или кръв в урината.

Хранителният режим в първият ден след операция е само на течности, като след
възстановена перисталтика, постепенно се захранва с течно-млечна и кашава храна.

Медицинската сестра проследява дефекацията на пациента за 24 часа.
Дефекацията е важен показател за дейността на стомашно – чревния тракт и общото
състояние на болния. Наблюдението и грижите за дефекацията обхващат както самия акт, така и
наблюдението за характера на фекалните маси.

Медицинската сестра провежда по назначение инфузионна и медикаментозна терапия,
включваща: водно-електролитни разтвори, спазмолитици, аналгетици, химиотерапевтици,
антибиотици.

Медицинската сестра наблюдава оперативната рана за кървене, секреция, признаци на
възпаление.

Асистира при обработка и превръзка на оперативната рана при осигуряване на
асептични условия на работа.

Полага грижи за личната хигиена на пациента: хигиенни тоалети, профилактика
против декубитус, смяна на постелно бельо.
След възстановителния период, медицинската сестра уведомява пациента и неговите
близки за планирания ден на дехоспитализиране. Подготвя медицинската документация и насрочва
дата за предстоящия контролен преглед. Провежда здравно-просветна консултация с указания за
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хранителния и двигателен режим на болния. Изисква се изключване на храни имащи дразнещо
действие, като подправки, люти, солени мариновани ястия и алкохол; да се приемат повече
течности; да не вдигат нищо по-тежко от 1,5 кг;стриктно да следят датите за контролни и
профилактични прегледи и преди всичко да не се самолекуват при промяна в здравословното им
състояние.
Ранната диагностика и навременното хирургично лечение на туморите на пикочния
мехур допринасят за успешно лечение и снижават честотата на леталния изход. Лечението на болни
в критично състояние изисква висока професионална подготовка на медицинските сестри,
изграждане на навици и умения за клинично наблюдение, анализ на състоянието на пациента и
прилагане на индивидуален подход в своите действия.
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COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA IN ELDERLY PATIENTS
Yordanova R.², O’Donoghue N.¹, Todev A.¹
¹Trakia University, Medical Faculty, Stara Zagora
²Department of Microbiology, Trakia University, Medical Faculty, Stara Zagora
Abstract:
Community-acquired pneumonia (CAP) is an increasing problem among the adults.
Comorbidities, nutritional status and swallowing dysfunction are only some of the multiple factors related
to ageing that have been implicated in the increased incidence of CAP in the older population. Mortality in
patients with CAP rises dramatically with increasing age. One of the most common pathogen among the
elderly is Streptococcus pneumoniae, although CAP may also be caused by drug-resistant microorganisms
and anaerobes after aspiration. In the elderly CAP has a different clinical presentation - often lacking the
typical acute symptoms observed in younger adults, due to the lower local and systemic inflammatory
response. Attention should be paid not only to adherence to the current guidelines for CAP that has a
significant beneficial impact on clinical outcomes in elderly patients but to nutritional status, fluid
administration, functional status, and comorbidity stabilizing therapy in this group of frail patients too. This
article presents an up-to-date review of the main aspects of CAP in elderly patients, including
epidemiology, causative organisms, clinical features, and prognosis, and assesses key points for best
practices for the management of the disease.
Keywords: community-acquired pneumonia, elderly, etiology, management, treatment
Introduction
Community-acquired pneumonia (CAP) in adults are common and severely occurring respiratory
infections. They are linked to high morbidity and mortality, and are a serious problem to health systems
around the world. Despite the serious success of antimicrobial therapy, empirical treatment of CAP in
adults remains a serious challenge for physicians today.
Definition
Community-acquired pneumonia is defined as an infection of the lung parenchyma that is not
acquired in a hospital, long-term care facility, or other recent contact with the health care
system.
What is the magnitude of the problem?
The elderly population has substantially increased in the last half-century. Community-acquired
pneumonia is an important cause of morbidity and is one of the leading cause of death in the adults. CAP
rates in older adults are rising as a consequence of an overall increase in the elderly population [Centers for
Disease Control and Prevention, 2003]. It has been reported that CAP is the third most common reason for
hospitalization for persons aged 65 years and over [May et al. 1991], and in fact nearly 50% of hospitalized
patients with CAP are in this age group [Niederman et al. 1998].
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Predisposing factors for CAP in older patients
Elderly patients are at increased risk of developing pneumonia due to multiple factors. In older
patients, nasal mucociliary clearance has been shown to be less efficient [Ho et al. 2001]. Depressed
immune system in adults is associated with a decline in peripheral antigen-specific T- and B-cell function,
decreased function of natural killer cells, macrophages, and neutrophils. Comorbidities (lung diseases,
heart diseases, weight loss, poor functional status), smoking, suspicion of swallowing disorders, large
volume aspiration, malnutrition, prior antibiotic therapy, poor quality of life were associated with a higher
risk of CAP. Other predisposing factors are: history of hospitalization for CAP in the previous 2 years,
excessive alcohol intake [Skull et al. 2009], use of antipsychotic drugs [Trifiro` et al. 2010]. Oropharyngeal
bacterial colonization is more common in elderly patients [Niederman, 1994]. Silent aspiration is an
important risk factor for CAP. In elderly patients the enhanced oral care is a simple and easily intervention
that has the potential to remove pathogenic bacteria from oral mucosa and improve the swallowing reflex,
reducing two well-known risk factors for CAP.
Etiology (Tabl. 1)
The spectrum of etiological pathogens in elderly patients with CAP is diverse and shows
substantial variations between studies because of geographical and seasonal characteristics, differences in
study design and population, and differences in methods and the extent of efforts to define a causal
pathogen [Thiem et al. 2011]. The absence of productive cough and the common use of antibiotics before
cultures have limited the performance of microbiological tests in older patients [Donowitz and Cox, 2007].

ETIOLOGY
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s
No
comorbid factors

Comorbid
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Usual
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S.
pneumoniae
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Enterobac
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Table 1
Streptococcus pneumoniae is the most common bacterial pathogen causing CAP in the elderly.
Nontypeable strains of Haemophilus influenzae are the second most frequently identified microorganisms.
Staphylococcus aureus, including MRSA (Methicillin resistant Staphylococcus aureus) may cause
pneumonia after influenza infection. In patients aged 75 and older with severe nursinghome-acquired
pneumonia, S.aureus was the main pathogen identified. [El Solh et al. 2001]. The frequency of atypical
agents Chlamydophilia pneumoniae, Legionella spp.) is usually low. Adults with decreased functional
status and comorbid factors are more likely to be colonized with Gram-negative organisms which may
cause pneumonia. In elderly patients increased risk of aspiration as well as functional impairment are
important risk factors for infection with drug-resistant microorganisms. Viruses (e.g., Influenza virus A and
B, Parainfluenza viruses, Respiratory-syncytial viruses) can cause CAP in adults too. Tuberculosis (TB)
should be considered (especially in the elderly). There is a 10 to 30 times increased incidence of TB in long
term care residents than in the elderly living at home and long term care residents account for 20% of cases
in older people. [Emerman CL et al. 1991]. Although anaerobes are not common pathogens in CAP, they
may play a role in polymicrobial aspiration syndromes in the elderly or debilitated (alcoholism, intravenous
drug use, neurologically impaired, poor oral hygiene).
Clinical features and do the causative organisms of CAP differ between elderly and younger
patients?
The clinical presentation of CAP in the elderly compared with other age groups may be subtle,
and may lack the typical acute symptoms observed in younger adults (include fever, chills, pleuritic
outpatients, chest pain, and a cough producing mucopurulent sputum). Altered mental status, a sudden
decline in functional capacity, and worsening of underlying diseases may be the only findings. Physicians
should be alert to the diagnosis of CAP in elderly patients, even in the absence of the classic symptoms.
Persons with chronic obstructive pulmonary disease or human immunodeficiency virus infection have an
increased incidence of CAP.
Diagnosis / Laboratory testing
Routine laboratory testing to establish an etiology in outpatients with CAP is usually unnecessary.
However, evaluation for specific pathogens that would alter standard empiric therapy should be performed
when the presence of such pathogens is suspected on the basis of clinical and epidemiologic clues.
Collection of sputum for Gram stain and culture is recommended if the patient has a productive
cough. Although sputum cultures may be of limited value, special attention should be paid to the Gram
stain, especially if intra-cellular organisms are seen. This may provide some information on the etiological
agent.
Blood cultures are not recommended for most hospitalized patients with CAP. Patients being
managed as outpatients should have a blood culture if they give a history of chills/rigors associated with
fever. The most common blood isolate in patients with CAP is S. pneumoniae. Blood cultures should be
ordered for patients with severe CAP because they are more likely to be infected with bacteria other than S.
pneumoniae. [Mandell et al. 2007]. Blood cultures in patients with severe CAP have a higher yield, are
more likely to grow pathogens not covered by empiric therapy, and have higher potential to influence
antibiotic management. [Mandell et al. 2007].
Although the urine antigen test only detects Legionella serogroup 1, this serogroup causes 80 to 95
% of CAP from Legionella. Pleural effusions fluid should be sent for Gram stain and aerobic and anaerobic
cultures. Urine antigen tests are helpful when an adequate sputum culture is unobtainable or when
antibiotic therapy has already been started.
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Which vaccines should be administered to elderly patients in order to prevent CAP?
Physicians should promote pneumococcal and influenza vaccination as a means to prevent
community-acquired pneumonia and pneumococcal bacteremia. (Am Fam Physician. 2011;83(11):12991306. Copyright © 2011 American Academy of Family Physicians.). A vaccination against S. pneumoniae
in all patients 65 years and older, adults younger than 65 years who have chronic illness or asplenia, and all
adults who smoke or have asthma. [Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 2010] is
recommended. The influenza vaccine is also important for the prevention of CAP. It has also been shown
to effectively prevent pneumonia, hospitalization, and death in older persons. [Jefferson T et al. 2006].
Magement
The initial management of CAP depends on the patient’s severity of illness; underlying medical
conditions and risk factors, such as smoking; and ability to adhere to a treatment plan. The need for
hospitalization is the first decision that needs to be made after CAP is diagnosed or suspected.
Antibiotic therapy in elderly patients with CAP
The most recently published clinical practice guidelines for CAP do not recommend different
treatments for elderly patients [Mandell et al. 2007; Woodhead et al. 2011]. Adherence to guidelines for
treatment of CAP is highly recommended in the elderly. Risk factors for P.aeruginosa, MRSA, and other
Gram-negative bacilli have to be considered when selecting antibiotic treatment. Physicians should pay
special attention to nutrition, early mobilization, and comorbidity-stabilizing therapy in older patients.
Because the exact causative organism is not identified in many patients with CAP, treatment is
usually empiric. The choice of empiric therapy should be based on severity of illness, patient age,
comorbidities, treatment setting (outpatient or hospital), local susceptibility patterns where available, and
patient’s recent (3 months) antibiotic history. Empiric therapy of outpatient CAP should always cover
S.pneumoniae, and intracellular pathogens such as M. pneumoniae and C. pneumoniae.
According to the IDSA/ATS guidelines, in the outpatient setting, the recommended empirical
treatment is a macrolide for previously healthy patients who have not used antimicrobials within
the previous 3 months. However, in some countries macrolide-resistant S.pneumoniae are frequent [Jones
et al. 2010; European Centre for Disease Prevention and Control, 2005_2013]. A respiratory
fluoroquinolone or a beta-lactam plus a macrolide are recommended for patients with comorbidities. In
hospitalized patients with nonsevere CAP, the recommendation is a respiratory fluoroquinolone or a betalactam plus a macrolide. In severe CAP, a combination of antibiotics is usually recommended. A betalactam plus either macrolide (Azithromycin) or a respiratory fluoroquinolone are preferred. In patients with
predisposing factors for P.aeruginosa or other Gram-negative bacilli an antipneumococcal,
antipseudomonal beta-lactam plus either a quinolone or an aminoglycoside and macrolide (Azithromycin)
should be considered [Mandell et al. 2007]. If MRSA is considered as a possible causative organism,
guidelines recommend adding Vancomycin or Linezolid.
Elderly persons hospitalized for CAP may be at increased risk of functional loss during
hospitalization and after discharge. A lack of recovery in the first 3 months is associated with an increased
risk of hospital readmission and 1-year mortality [El Solh et al. 2006]. For this reason, rehabilitation of
elderly patients during hospitalization and post-discharge should be encouraged [Klausen et al. 2012]. In
addition, in elderly patients special attention should also be paid to the global assessment, including aspects
such as nutritional status, fluid therapy, comorbidity stabilizing therapy, and patient information.
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Conclusions
The elderly population is at an increased risk of acquiring CAP and is more likely to suffer from
severe disease. In the coming years, CAP cases in older adults will increase as a consequence of the overall
increase in the elderly population. The spectrum of etiological pathogens in elderly patients with CAP is
diverse and shows substantial variations between studies, but S.pneumoniae is still the most common
pathogen. Moreover, CAP may also be caused by drug-resistant microorganisms and anaerobes after
aspiration. In the elderly CAP has a different clinical presentation - often lacking the typical acute
symptoms observed in younger adults, due to the lower local and systemic inflammatory response. This
suggests the need to maintain a high suspicion of CAP in elderly patients, even if they present with atypical
symptoms such as falls, altered mental status and/or worsening of underlying diseases. Antimicrobial
selection for elderly patients with CAP is the same as for younger adult populations; however, when
choosing the correct treatment, physicians must carefully check for possible risk factors for resistant
microorganisms and evaluate the possibility of aspiration pneumonia. Special attention should be paid to
the management of older patients, including nutrition, rehabilitation, comorbidity stabilization, and early
mobilization. Preventive steps such as pneumococcal and influenza vaccination and measures aimed at
improving nutritional status may help to reduce CAP incidence.
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AGING AND EMPLOYABILITY
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Aging is an universal process, the result of endogenous and exogenous factors. Characterized by
progressiveness and harmfulness of processes that reduce adaptive capacity of the body and life
expectancy. Data for the working population in the EU countries shows that the proportion of people from
age 55 to age 64 is currently 26%. A similar trend is founding for Bulgaria, where the share of employees
aged over 54 from 11.86% in 2003 increased to 19.41% in 2015.
In the elderly (60-74 years) are observed a number of changes that reduces their performance and
labor efficiency. Establishing deteriorate functional indicators of a number of organs and systems changes
by analysts chronic diseases with long recovery time, more frequent traumatic injuries and disability. There
is a slower adoption of new technologies, denying of education to acquire new knowledge, skills and
competencies, fear of retraining and changing profession. All these physical and psycho-emotional
characteristics should be taken into account in current trends of increasing the proportion of older people in
working age. Changes are needed in labor laws and working conditions. The individual approach to the
assessment of efficiency in older people is of particular importance, consistent with their primary
occupation and health condition. Options for saving and extending the capacity is the reduced working day,
hourly working time, frequent and short breaks, reducing the intensity and volume of work, reorganization
of jobs, adequate training for qualification, various health prevention programs and prevention of working
adults.
Keywords: Aging, Employability, the elderly.

ИЗЛОЖЕНИЕ
В световен мащаб през 21 век има увеличаване на темповете на стареенето.
Прогнозите - 2020 и 2025 за първи път в историята старите ще бъдат повече от децата.
До 2025 г. се очаква броят им да достигне 1,5 билиона срещу 592 милиона деца (United
Nations).
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Относителният дял на старите хора (65+) към населението в трудова възраст (от 15 до 64
години) е най-важния показател за стареенето на населението. Той е индикатор за възможностите на
осигуряване на икономическа сигурност и благосъстояние на старите хора. [2]
В глобален мащаб този дял нараства от 8,5% през 1950 до около 10,9% през 2000 г. като се
прогнозира стабилен растеж до около 15,8% до 2025 и 25,3% до 2050. [2]

Стареенето е общобиологичен закономерен процес, присъщ на всеки организъм.
Остаряването и старостта са близки, но различни понятия. Старостта е последният,
заключителен етап от развитието на определен вид, вкл. и човека.
При естественото остаряване настъпва комплекс от възрастови изменения, които довеждат до
прогресивно намаляване на процесите на регенерация и адаптационните способности на организма.
Физиологичното остаряване обикновено се преплита с най-различни патологични процеси и
заболявания.
При преобладаващо влияние на патологичните фактори, стареенето най-често се ускорява и се
развива картината на преждевременното остаряване- несъответства на биологичните критерии на
календарната възраст.
Взаимодействието на биологичните и социални фактори определят характера и темпа на
развитието на старческите промени.
Постепенното развитие на инволютивнитe изменения ограничават трудовите възможности
иа човека и създават условия за социална изолация в напредналата възраст. [1]
С оглед запазването на здравето при отделни индивиди се налага при напредването на
възрастта ограничаване или прекъсване на трудовата дейност.
С пенсионирането започва един нов период от живота на човека, който се изживява
различно от отделните хора.
Законодателите в различни страни, в това число и в България са определили като горна
граница за прекъсване на трудовата дейност и излизане в пенсия по старост.
Някои категории работници, работещи при вредни за здравето трудови условия, получават
право за по-ранно пенсиониране. При най-различни заболявания, които довеждат заболелите до ранна
инвалидност след съответна медицинска експертиза, те могат да бъдат пенсионирани по болест.
Пенсионирането по старост е най-разпространеното социално обезпечаване на старите хора.
Социално-икономическият прогрес и успехите на съвременното здравеопазване създадоха
необходимите условия за абсолютното и относително увеличение на по-старите хора.
Това "престаряване" на населението в цивилизованите страни поставя нови изисквания и
задачи не само пред икономиката, здравеопазването и социалната хигиена, но и в сферата на
социологията, трудовите и семейни взаимоотношения.
Подобряването на здравословното състояние на всички възрастови групи, в това число и
на пенсионерите, довежда неминуемо до увеличаване на периода на запазена трудоспособност.
Съвременните геронтологични проучвания доказват, че по-голямата част от лицата, достигнали
пенсионна възраст, запазват общата си работоспособност.
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Проблемите за остатъчната трудоспособност и трудовите показатели на пенсионерите се
разработват усилено в напредналите и развити индустриално страни. При това, проявите на
стареенето се разглеждат като нарушение и сложно взаимодействие на много функционални системи.
Степените на сенилните изменения се определят чрез комплекс от показатели, получени при
изучаването на много органи и системи поотделно и на нивото на цялостния организъм.
За преценка са предложени ТРИ степени:
- незначителни промени / + /,
-отчетливи /++/
-резки /+ + +/.
Незначителни промени / + /- функционалните възможности на организма са запазени и
достатъчни. Появяват се само след натоварване или при специализирани изследвания.
Отчетливи промени /++/ - показателите са променени частично още при покой и
общото състояние на организма е нарушено в една или друга степен.
Резки промени /+++/- показателите са силно изразени, наблюдават се при покой и са
свързани със значително или силно нарушение на общото състояние на организма.
Общоклинични критерии за остаряване:
-стойка,
-походка,
-тургор на тъканите,
-изследване на кожата /атрофия, тургор, бръчки и пр./,
-състояние на костната система и скелета,
-обща охраненост /тегло, развитие на мастната тъкан/,
-състояние на зъбите, зрение, слух,
-памет и интелектуални способности.
Соматичен и психичен статус, социално положение, експертна оценка на здравното
състояние и остатъчната работоспособност на всяко лице.
Използват се още физиологични, биохимични и морфологични тестове и някои меднкосоциални показатели.
Въз основа на комплекса от критерии, добити при всички тези изследвания, се определя
съответствието на биологичната възраст на индивида с календарната му възраст.
При физиологичното остаряване съществува корелация /съответствие/ между
биологичните критерии и тези на календарната възраст. [1]
Изразеността на функционалните нарушения от настъпилите сенилни промени
определя остатъчната трудоспособност при стария човек.
Показателят за работоспособността е сумарен и дава представа за общото състояние на
организма, за неговата способност към активен труд.
Изграждането на становище за определена работоспособност се основава:
-упражнява ли лицето още своята професия,
-работи ли на пълноценен график или при намален работен ден, с намален обем и
напрежение, по-ниско квалифициран труд,
-прекъсвал ли е трудовата си дейност,
-продължава ли да работи в семейството,
-обслужва ли други членове на семейството,
-може ли да се самообслужва или се нуждае от чужда помощ.[2]
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Измененията на опорно-двигателния апарат /кости, стави, мускули/ дават определена
представа за развитието на преждевременно остаряване.
Промените в нервната система - отслабват процесите на възбуждение и аферентната
сигнализация, снижават се вегетативната и емоционална реактивност, намалява скоростта на
двигателните реакции и др.
Отслабване на паметта -отчетлив показател за сенилни промени
Промени в зрителния и слуховия анализатори.
Възрастовите промени на сърдечно-съдовата система са едни от най-значителните и
тяхната преценка придобива огромно значение.
- измерването на кръвното налягане,
-честотата на сърдечните съкращения,
-минутния обем на сърцето, промените в електрокардиограмите включително и на 24 часов
запис /Холтер/,
-състоянието на капилярното кръвообращение,
-ехокардиографията и пр.
Старческа хиподинамия на сърцето:
-намаление на минутния обем на сърцето в покой и значително намаляване способността на
старческото сърце за бързо и достатъчно увеличение на минутния сърдечен обем след обременяване.

google.com
Фиг. 1 Изменения на опорно-двигателния апарат
Дихателните показатели /функционалните показатели на дишането/ са също от съществено
значение.
Проучванията за остатъчната работоспособност на пенсионерите показват интересни
данни.
- 13,8 % от практически здравите лица в пенсионната възраст продължават да се трудят при
производствени условия,
-над 86 % изпълняват определен труд при домашни условия.
Продължават да работят специализирани работници и квалифицирани специалисти, хора с
голям производствен стаж и опит.
-около 22,6 %. от изследваните са били без клинични прояви на старчески изменения. Те биха
могли да работят с намален обем, напрежение и сила. Голяма част от тези хора носят значително
натоварване в семейството, други участвуват активно., в обществения и политическия живот.
От неработещите пенсионери около 40 % са с отчетливи признаци на старчески изменения
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Намаляват не само реактивността и адаптационната способност на организма, но се
снижава и скоростта на физиологичните процеси.
При естественото, физиологично остаряване трудоспособността на организма дълго
време остава пълноценна.
Това създава възможности за участие на пенсионерите в трудовата дейност при намален
работен обем и без пренапрежения.
Запазената трудова дейност на старите хора има огромно обществено значение. Опитът и
знанията им събирани през целия живот, ги прави обществено необходими, истински учители и
незаменими помощници на по-младите поколения.
Трудът на възрастните хора не изисква само икономическа рентабилност, а удовлетворява
желанието им да участват в обществено полезен труд, да поддържа тяхната работоспособност и
здраве.
Трудовата дейност при условия и изисквания, еднакви с тези за младите работници, става
несъответна с възможностите на старите хора. Проучването на трудовата активност и трудовата
заетост на лица над 70 годишна възраст в селското стопанство показва, че само около 6,7 % от
населението в тази възраст е постоянно заето в селскостопанска дейност.
Голямо значение добива проблема за остатъчната работоспособност при възрастните и
старите хора във връзка с променената демографска структура на населението на много страни,
в това число и нашата.
Определянето на индивидуалното и колективното професионално остаряване се извършва
по различни методики.
При проявено индивидуално професионално остаряване се използват предимно клиникофизиологични параметри, а при прояви на колективно професионално остаряване – предимно
хигиенно-демографски методи. Клинико-физнологичните показатели целят да изяснят
характера на индивидуалното професионално остаряване -забавено, нормално,
ускорено,
тип - физиологично или преждевременно
степента на неговата изразеност -незначително, значително, рязко изразено.
Чрез определянето на колективното професионално стареене се решава:
въздействието на комплекса от производствени фактори върху работещите
професионални групи;
-оценка на динамиката на това въздействие;
оценка на предизвиканите отражения върху здравето и общата работоспособност.
Общата оценка на всички въпроси и изводи позволява да се изработи програма за
организационно-технически, трудово-хигиенни и социално-правни мерки.
Рационалното използване на индивидуалната работна сила, поставена при оптимални
условия за работа, представлява необходима предпоставка за по-късното настъпване на
професионалното остаряване.
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Фиг. 2 Професионалната работоспособност
Трудово-лекарската експертиза трябва да се съобразява с ндивидуалните особености на
възрастовата трудоспособности с характера на предлагания труд.
В производства се наблюдава масова ранна загуба на професионална
работоспособност, поради организационно производствените фактори, а не в биологичните фактори.
Професионалната работоспособност в съвременното производство изисква техническо
усъвършенствуване на трудовия процес, изградено на базата на възрастовата физиология.

Google.com
Фиг. 3 Професионалната работоспособност
Професии с високи изисквания към възрастните следва да бъдат сведени до минимум.
Трудът на възрастните и стари хора трябва да бъде строго регламентиран –
-да ползват намален работен ден при удължени почивки, намалена трудова седмица,
-увеличена годишна отпуска,
-забрана за работа при вредни за здравето трудови условия,
-забрана на нощен труд,
-най-общо казано нови трудови норми, съответствуващи на физиологичните възможности на
старческия организъм.
Издаването на нормативни актове и закони, регламентиращи и стимулиращи труда на
възрастните хора и пенсионираните по старост хора, стават наложителни в съвременното общество.
Библиография:
[1]. Паризов П. „Технология на работа с възрастни хора и инвалиди в системата на
социално подпомагане“, Благоевград, 2000 г.
[2]. Проф. Д-р Славов Сл. „Лекции по социална геронтология и гериатрия“, Велико
Търново, 1993 г.
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ГРИЖИ И ОБУЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ НА
ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА
Евелина Велчева, Станислава Паскалева
МУ-София, Факултет по обществено здраве, ул. Бяло море №8, Студенти от специалност
„медицинска сестра”, III курс, Ф. № МС – 933, МС – 753
Научен ръководител: Таня Попова
Ендопротезирането на тазобедрената става е проблем с голямо социално значение, в
решаването на който са включени медицински, кострукционно- технически и рехабилитационни
задачи. Заболяванията на тазобедрената става имат сравнително голям процент хора в активна или
пенсионна възраст с намалена работоспособност или непригодни за самообслужване. Много от
хората,които се нуждаят от смяна на става не могат да се решат на тази крачка поради липса на
средства, лабилна психика и страх от оперативна намеса, неувереност в добрия резултат, липса на
подкрепа в следоперативния възстановителен период и ред други причини.
Изготвения постер има за цел да онагледи и запознае хората с техниката, рисковете,
грижите и полагащата се социална подкрепа за тези пациенти.
Ключови думи–дегенеративни заболявания, ендопротезиране, възстановяване, сестрински
грижи, подпомагане

HEALTH CARE IN PATIENTS WITH HIP ENDOPROTHESIS
Evelina Velcheva, Stanislava Paskaleva, Tanya Popova
MU-Sofia, Faculty of Public health, 8 Byalo more str., Departm. of Healthcare, phone 9432216
Hip endoprothesis is a problem of great social significance in solving that is included medical and
rehabilitation tasks. Diseases of the hip have a relatively large percentage of people of working or
pensionable age with reduced capacity or unsuitable for self-service. Many people who need to change it
can’t take this step due lack of funds, unstable psyche and fear of surgery, uncertainty in the good result,
lack of support in the postoperative recovery period and other reasons.
The poster aims to illustrate and acquaint people with technique, the risks and the due care social
support for these patients.
Keywords-degenerative diseases endoprosthesis, rehabilitation, nursing care, assistance
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СИНДРОМ НА „ИЗЧЕЗВАЩИЯ “ БЛИЗНАК
Свилен Лазаров, Николай Лазаров
Тракийски университет, Медицински факултет, Стара Загора
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 МБ завършват с раждане на едно бебе, а другият близнак умира.
Понякога, в ранните стадии на двуплодната бременност (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 състояние в акушерството е известно като "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 , където могат
да достигнат до 40% от всички случаи на ДБ.
Въведение
Многоплодните бременности ( МБ) са високoрискови бременности, които могат да
бъдат усложнени от преждевременно раждане, ниско тегло, прееклампсия, анемия, кръвоизливи
след раждане, вътрематочнo ограничаване на растежа, висока неонатална и детската смъртност.
Едно от усложненията при МБ е синдромът на „изчезващия близнак“.
Двуплодната бременност (ДБ) е
най-често срещаната многоплодна бременност.
Съществуват два вида близнаци: еднояйчни (монозиготи - МЗ) и двуяйчни ( дизиготи - ДЗ).
Еднояйчните близнаци се получават, когато един ембрион, създадена от сливането на един
сперматозоид и една яйцеклетка се раздели на две ембриона. Всеки ембрион е монозиготен,
генетично идентичен и от един и същи пол с другия близнак . В зависимост от това, кога става
разделянето, еднояйчните близнаци могат да имат отделни плаценти и околоплодни сакове или
могат да имат една плацента, но отделни околоплодни сакове. ( монозиготи- дихориати ) . В редки
случаи, еднояйчните близнаци могат да бъдат в един същи амниотичен сак ( монозиготимонохориати ). (2, 3)
Двуяйчни близнаци се получават, когато две отделни яйцеклетки са оплождат с два
различни сперматозоида. Двата ембриона , които се получават са дизиготни или двуяйчни.Те не са
генетично идентични , могат да са от един и същи или различен пол. Този тип двуплодна
бременност се среща най-често след различни АРТ.
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Синдром 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 ( най- често през първите 10 седмици на бременността) , или се открива по време на
раждането като "fetus papyraceus". (1). Това състояние в акушерството 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% .
Когато един от фетусите изчезне в първия триместър на бременността , останалият
фетус(и) като цяло продължава да се развива нормално, въпреки че понякога може да се появи
вагинално кървене.
Ултразвуковите прегледи, извършени до 5-та седмица на бременността невинаги могат
да идентифицират всички фетуси. „Появаващият се“ близнак може да се открие след 5-тата
седмица в почти 10% от двуяйчните и в над 80% еднояйчни близнаци. Ултразвуковото изследване
след 6 –та до 8-та гестационна седмица, следва да предостави точна оценка на броя на ембрионите
(2, 4,5,6 )
Проучване е установило , че 4% от ражданията на един плод след асистирани
репродукционни техники ( АРТ) , всъщност са били двуплодна бременност (2). Shebl и съавт.
(2008) докладват подобни данни - до 6 % . Други автори съобщават значително по- високи
проценти на загуба на един плод при бременности , започнали като ДБ- (до 30%) ( 9,10).
Съществуват различни определения за преждевременно раждане. Докато някои
автори определят като преждевременно раждане, раждане настъпило преди 34-ата гестационна
седмица, други определят като раждане , настъпило по-рано от 37 гестационна седмица (7) .
Като екстремно преждевременно раждане се определя раждане преди
28-та
гестационна седмица, докато според други - по-рано от 34 г. седмица (7,11), или преди 32 г.
седмица.
Подобни резултати за оцелелите близнаци при синдрома на „изчезващия близнак”,
независимо от вида на асистирана репродукция техника съобщават La Sala и съавт(13).
Причините за по-лошите акушерски резултати при синдрома на „изчезващия“
близнак са били обсъждани в литературата. Ранната смърт на единия близнак може да повлияе,
сама по себе си, на оцелелия близнак (7,8). Други причини могат да бъдат: инфекция на плода
(независимо от това , че и двата близнака могат да бъдат засегнати от вътреутробна инфекция ),
нарушена плацентарна циркулация на кръвта, преминаваща през интерваскуларните анастомози на
близнаците, особено при монохориатите (LaSala и др., 2006). Chasen и др. показват по-висока
честота на прееклампсия при бременности със спонтанно настъпила редукция на плода преди 14-та
гестационна седмица. (12, 13) .
Материал и пациенти
За периода на изследването са събрани и анализирани данни от И.З. на жени с
многоплодна бременност (МБ) , между 16 и 40 години , регистрирани в 3 областни болници на
Югоизточна България: УМБАЛ: “Проф.Д-р Ст.Киркович“, Стара Загора, МБАЛ, гр. Бургас и
МБАЛ:“Д-р Ив. Селимински“, гр. Сливен ) .
За периода 2011г. - 2015 г. са регистрирани общо 23467 раждания , от които 14415
раждания , проучени ретроспективно ( 2011-2013 г. ) и 9052 – проспективно
( 20142015 г. ) .
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От общо 23467 раждания, регистрирани за проучения период , 356 жени са били с МБ
двуплодна и повече от 2 плода ) , с обща средна честота на МБ - 1,5% .

(

На Таблица № 1 е показан общият брой раждания и МБ в трите областни болници , по
години за проучвания период ( 2011-2015г.) .
Таблица № 1

2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
Общо:

Общ брой раждания и МБ по години ( 2011-2015) г.
Многоплодн
( n =23 467)
Раждания
и бременности
/брой/
/брой/
4 965
75
4 628
77
4 822
73
4 621
68
4 431
63
23 467
356

(%)
1,5
1,7
1,5
1,5
1,4
1,5

На Таблица 1 се вижда, че общият брой многоплодни бременности за проучвания период
( 2011-2015г. ) е 356 (1,5%) МБ. Данните показват, че относителният дял на МБ по години е
относително постоянен. Разликите в процентното съотношение по години са статистически
недостоверни ( най-висок относителен дял МБ през 2012г. – 77 МБ, а най- нисък – през 2015г. – 63
жени с МБ )
Интерес представлява разпределението на случаите с МБ според паритета.
По данни от нашето проучване, относителният дял на МБ при първораждащи жени
( примипара ) е 65,2% , а МБ при мултипара – 34,8%., т.е. преобладават случаите на МБ при
примипара ( приблизително двукратно ) (p<0,001).
Интересни са резултатите и за разпределението на МБ според хориалността. Прави
впечатление , че най-голяма е честотата на двуплодна бременност при Дихориати/Диамниоти (ДД)
– 248 ( 70% ) , приблизително два пъти и половина е по-малък броя на Монохориати/Диамниоти
(МД) – 96 (27%) и най-малко са случаите с двуплодна бременност с Монохориати/Моноамниоти
(ММ) – 12 бр. (3%).
Синдром за изчезващ близнак
Според резултатите от нашето проучване, от общо 369 случая с многоплодна бременност
в трите областни болници за 2011-2015г. , 356 на МБ , регистрирани в началото на бременността са
завършили като двуплодни , а 13 МБ , регистрирани като двуплодни, са завършили с раждане на
един плод (ЕБ).
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Таблица 2.

Общ брой случаи регистрирани със Синдром за изчезващ близнак

Синдром за изчезващ близнак
Общ
многоплодни
бременности
369

брой

Бременности
завършили като МБ

356

Брой случаи на
„изчезващ” близнак МБ
завършили като ЕБ
13

По данни от нашето проучване , и 13-те случая със синдром на „изчезващ” близнак са
завършили благополучно като едноплодна бременност ( ЕБ ) : нормално износване, нормално
раждане). Проблемите в регистрацията на бременности със синдром на „изчезващ” близнак
произлизат от късната първична регистрация на МБ. Дори и при проспективните случаи , проучени
от нас, установяването на ДБ е ставало едва в 10-12 гестационна седмица , поради късен първичен
преглед на бременните.
По данни на Стамболов ( 1988г.) , честотата на многоплодната бременност за България е
била 0,7% . Според резултатите от нашето проучване , честотата на МБ за проучвания период е
1,5%.
Заключение:
Многоплодните бременности и техните усложнения са неизбежен риск , произлизащ от
широкото разпространение на съвременните методи за лечение на безплодието и асистираната
репродукция.
При малък процент от пациентките, лечението води до многоплодна бременност, която
може да постави майката и бебетата в повишен риск от усложнения и неблагоприятен изход на
бременността , в това число и : синдромът на „изчезващия близнак“.
За избягване на тези рискове е необходима ранна регистрация на двуплодните
бременностти и активно проследяване на бременните с ДБ и плода до края на бременността и
раждането. Ултразвуковите прегледи, извършени до 5-та седмица на бременността невинаги могат
да идентифицират всички фетуси. „Появаващият се“ близнак може да се открие след 5-тата
седмица в почти 10% от двуяйчните и в над 80% еднояйчни близнаци. Ултразвуковото изследване
след 6 –та до 8-та гестационна седмица, може да предостави точна оценка на броя на ембрионите.
Необходимостта от информираност за тези рискове е от съществено значение . Това
налага наличието на квалифициран екип от медицински специалисти : акушер-гинеколози,
неонатолози , педиатри и тясна колаборация между тях.
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SUMMARY. Multifragmented and complex lower leg fractures are most often the result of severe
traumas or crashes. Treatment is primarily operative with metal osteosynthesis, providing stable bone
adhesion and early rehabilitation. The aim of the present study is to stimulate hair regeneration, overcome
muscle imbalance and controlling trends, providing faster functional recovery and training in proper
walking without an exertion.The subject of the study was a 25 year old patient with multiple fractures of
right leg after crash. An operative treatment with metal osteosynthesis is applied. After the complex
rehabilitation, the active movements in ankle joint and fingers have been improved. Muscle strength has
increased, the hypotrophy of the right lower limb muscles is significantly reduced. The gait and stability of
the limb are significantly improved. The patient walks successfully without an accessory.
Key words: ankle joint, surgical treatment, complications, rehabilitation events.
ВЪВЕДЕНИЕ
Фрактурите на костите на подбедрицата са най-често срещаните сериозни скелетни
наранявания. Многофрагментните и сложни фрактури на подбедрицата най-често са в резултат на
тежки травми или ПТП. Лечението е предимно оперативно с метална остеосинтеза, осигураващо
стабилно костно срастване и ранни рехабилитационни мероприятия. Тези фрактури срастват бавно
и често оставят трайни последствия [5].
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Фрактурите на диафизата на тибията най-често засягат хора в зряла възраст, имат голяма
социална значимост и значително по-често са засегнати мъжете.

Фиг.1. Фрактури на подбедрицата

Фиг. 2. Видове фрактури на подбедрицата

Според посоката на фрактурната линия (Фиг. 1 и 2) фрактурите на подбедрицата биват:
напречни, коси, спираловидни и раздробени.
След рентгенография и установяване вида на
фрактурата се прилага най- често оперативно лечение с помощта на метална остеосинтеза. Рядко се
прилага консервативно лечение и директна екстензия [5].
ЦЕЛТА на настоящата разработка
е стимулиране на косната регенерация,
преодоляване на мускулния дисбаланс и контроктурните тенденции осигуряващи по-бързото
функционалното възстановяване и обучение в правилно ходене без помощно средство.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Обект на проучването е пациент на 25 г. с множество счупвания на дясна подбедрица след
ПТП. Приложено е оперативно лечение с метална остеосинтеза (Фиг. 3.). Следоперативно получава
съдови смущения, поради което е инцизирана подбедрицата. След отзвучаване на следоперативия
период остава кожен дефект с размери 40/6 см. Постъпил в пластично- възстановителна хирургия
за покриване на дефекта, като е направена свободна кожна пластика, донорен участък- дясно бедро.
Приложена е рехабилитационна програма в три лечебни курса, веднъж дневно с продължителност
30-40 мин. по време на преддипломншя стаж на студентите от четвърти курс на специалност
„Медицинска рехабилитация и ерготерапия”.
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Фиг. 3. Рентгенография на пациента след оперативното лечение

Методика на изследване. Оглед, палпация; Изследване на пасивен и активен обем на
движение [16]; Антропометрични измервания и изследвания на долни крайници [8]; Ъглометрия на
долни крайници; Мануално- мускулно тестуване на мускулите на долни крайници [2]; Плантограма
на Чижин, изследване на походката [3].
Резултатите от измерванията в начален етап: Силно намалена мускулна сила на десен
долен крайник, изразена мускулна хипотрофия на мускулите, най-вече на m. quadriceps femoris;
Десният долен крайник се намира в позиция на външна ротация; Оток на дясна подбедрица и
глезенна става; Лека болка и ограничени движения при опит за пасивно движение в глезенна става;
Силно ограничени активни движения по отношение на дорзалната и плантарна флексия на ходило,
флексията и екстензията на пръсти; Затруднения в стъпването на пети и на пръсти, както и
клековете до земята; Сетивни смущения като хиперестезии по задната повърхност на
подбедрицатаЛеко плоскостъпие и за двете ходила, по- изразено в ляво; Затруднена походка,
несигурна, извършвана само с използването на помощни средства.
Кинезитерапевтична програма в първи и втори курс на лечение:
 Избирателен лечебен масаж на десен долен крайник [12];
 Аналитични упражнения за ТБС и КС от различни изходни позиции [14];
 Аналитични упражнения за глезенна става и пръсти в зависимост от оценката по
ММТ от елиминирана гравитация, от антигравитационна позиция и срещу дозирано
съпротивление [8,9];
 ПИР за m. Soleus и m. Тriceps surae (фиг. 5и 6);
 Стречинг за скъсените мускули (фиг. 4.) [6];
 Изометрични упражнения с тежести 1,5 кг. в началото, в последствие с 2 кг. за ТБС и
КС (фиг. 7.) [10];
 Упражнения с и на уреди за глезенна става и на шветска стена;
 Мобилизация на периферни стави [12];
 Специални упражнения за борба с плоскостъпието [17];
 Различни видове ходене и обучение в правилно ходене [16];
 Ерготерапевтични дейностиобучение в ДЕЖ [13].
Физикална терапия:

618

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
«СТАРЕЕНЕ, ЗДРАВЕ, ГЕРИАТРИЧНИ ГРИЖИ»

ИФТ на глезенна става с цел обезболяване, стимулиране на калусообразуването и
подобряване на трофиката и възстановителните процеси [1,7];

Електростимулация на дорзалните флексори на ходило и пръсти, с цел стимулиране
екстензията на глезенна става [11];

Електростимулация на m. quadriceps femoris, с цел стимулиране и засилване на
бедрена мускулатура [7].

Фиг. 4 и 5 Стречинг и ПИР за m. Soleus

Фиг. 6. ПИР за m. triceps surae

Фиг. 7. Изометрични упражнения

Кинезитерапията през трети курс на лечение. Комплекса от упражнения бе увеличен,
като към упражненията от предишния период добавихме: упражнения в затворена кинетична
верига и упражнения в ритмична стабилизация; увеличаване на натоварването при ексцентричните
упражнения до максимум (Попов Н., Е.Димитрова 2007 ); упражнения с и на уреди от различни
позиции с увеличена дозировка.
Ерготерпапия. Дейности от ежедневния живот с цел самообслужване и възстановителна
ерготерапия [3]. Тренировка на сложни двигателни действия и ежедневно прилагане на различни
дейности от ежедневния живот и натоварване с нетренирани движения [4].
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Методически указания: в началото упражненията бяха извършвани в бавен темп, до
възможния обем, като задължително се спазваха принципите на постепенност на натоварването, на
разсеяност на упражненията и проследяване на субективното състояние на пациента [13]. Бяха
дадени насоки на пациента за продължаване на рехабилитацията в домашни условия чрез активно
участие в дейностите от ежедневието, повтаряне на рехабилитационнта програма в домашни
условия и занимателна ерготерапия.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНИЯ
След проведената комплексна рехабилитация са подобрени в голяма степен активните
движения в глезенна става и пръсти (Табл.2). Увеличена е мускулната сила, хипотрофията на
мускулите на десен долен крайник е значително намалена (Табл.1 и 3).
Таблица 1. Измеване на обикалки на долен крайник – преди и след рехабилитацията
Сантиметрия на долни крайници
Обиколки на

Дата: 21.02.17 г.

Дата: 15.03.17 г.

бедро

Dex.

Sin.

Dex.

Sin.

На 20 см.

49,5 см.

53 см.

51 см.

53 см.

На 12 см.

46 см.

49,2 см.

47 см.

49,2 см.

На 5 см.

42 см.

44 см.

43 см.

44 см.

Об.на КС

40 см.

39 см.

39,5 см.

39 см.

Об. на подб.

39 см.

37,5 см.

38 см.

37,5 см.

Об. На Гл.С

29,5 см.

27 см.

28,5 см.

27 м.

Таблица 2. Измерване обема на движение на долни крайници
Ъглометрия на долни крайници
Дата: 21.02.17 г.

Дата: 15.03.17 г.

Dex.

Sin.

Dex.

Sin.

Фл. и екст. в ТБС

S: 13-0-123

S: 14-0-125

S: 14-0-125

S: 15-0-125

Абд. и адд. в ТБС

F: 43-0-14

F: 45-0-15

S: 45-0-15

F: 45-0-15

Външ. и вътр. Рот. в ТБС

R: 43-0-42

R: 45-0-45

R: 45-0-45

R: 45-0-45

Флексия и екстензия в КС

S: 0-0-124

S: 0-0-125

S:0-0-125

S: 0-0-125

Фл. и екст. в Гл. С

S: 8-0-20

S: 19-0-44

S: 14-0-29

S: 20-0-45

Таблица 3. Мануално- мускулно тестуване на долни крайници.
ММТ на мускулите на долни крайници
МУСКУЛИ/ДВИЖЕНИЯ

Дата: 21.02.17 г.
Dex.

Дата: 15.03.17 г.
Sin.

Dex.

Sin.
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Флексия

в

ТБС-

mm.iliacus,

3

4

4

5

в

ТБС-

3

4

4

5

3

4

4

5

3

4

4

5

3+

4

4

5

3

4

4

5

3

4

4

5

3

4

4

5

2-

4

3-

5

2-

4

3-

5

2-

4

3-

5

2-

4

3-

5

2

4

3

5

2

4

3

5

2

5

3

5

psoas major
Екстензия
mm.gl.maximus,
semitendinosus,semimembranosus,
biceps femori
Абдукция в ТБС- mm. gl.medius,
gl. minimus
Аддукция в ТБС- mm. adductor
magnus,longus

et

brevis,mm.

gracilis, pectineus
Външна ротация в ТБС- mm.
obturator externus, obt. Internus,
quadratus

femoris,

piriformis,

mm.gemelli
Вътрешна ротация в ТБС- mm.
gl.minimus, tensor fasciae latae
Флексия в Колянна става- mm.
semimebranosus, semitendinosus,
biceps semoris
Екстензия в Колянна става- m.
quadriceps femoris
Плантарна флексия в Глезенна
става- m. triceps surae
Дорзална флексия в Гл. Ставаmm. tibialis ant, ext. hallucis
longus, ext. digitorum longus
Плантарна фл. със супинация-m
tibialis posterior
Пронация с пл. Флексия- mm.
peroneus longus et brevis
Флексия в ИФС и МТФС на
палеца- mm. fl. Hallucis longus et
brevis
Екстензия в МТФС, ИФС на
палеца- mm. extensor hallucis
longus et brevis
Флексия в МТФС, ДИС, ПИС на
пръсти-

mm.

lumricales,
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fl.digitorum longus et brevis
Екстензия

на

пръсти-

2

4

3-

5

mm.extensor digitorum longus et
brevis

Данните от таблица 3 са докозателство за подобрената мускулна сила на мускулите дорзални
и плантарни флексори в Гл.С, като движенията за тези мускули бяха извършвани в пълан обем
срещу умерено съпротивление. В резултат на това бе подобрена походката, бе премахнато и
помощното средство. По отношение на правилното ходене и натоварване на крайника бе постигнат
добър ефект чрез изкачване на стълби, ходене с преодоляване на препятствия и ходене по наклон.
ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Прилагането на комплексна рехабилитация при пациенти с фрактури на подбедрицата
изисква продължителни и упорити занимания в специализирани центрове за рехабилитация за
възстановяване на анатомо-биомеханичните особености, увеличаване на мускулната сила и
подобряване опорната функция на долни крайници за пълното възстановяване на походката и
пълноценното връщане на пациента към ежедневните дейностти и професионални задължения.
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ЕРГОТЕРАПИЯ ПРИ СИНДРОМА НА ДАУН
Елена Минчева1, Стефани Стоянова1, Руска Паскалева2

1. Студенти II курс, специалност Рехабилитатор, Медицински колеж - Стара
Загора
2. Медицински факултет при Тракийски Университет - Стара Загора

РЕЗЮМЕ
Синдромът на Даун, носи името на своя откривател – британският невролог Джон Даун. Той
е най- разпространената автозомна аномалия и е вид геномна мутация. Дължи се на появата на
трета хромозома в 21-вата хромозомна двойка, оттам и терминът „тризомия 21“. За пръв път
клиничните белези на синдрома са описани през 1866 г. от английският доктор Down.
Рехабилитацията на деца със синдром на Даун извървява дълъг път, за да се намерят
ефективни техники за използване на всички съществуващи канали на възприятието: видимост;
докосване; слух; кинететични усещания.
Целта на настоящата разработка е проучване на европейския опит и съставяне на
ерготерапевтична програма, при деца със Синдром на Даун за стимулирне на комуникативните,
поведенчески и двигателни умения и обучение в ежедневните дейности.
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Грижата за моторното развитие на децата с Даун е важно, тъй като първите моторни умения
на бебето са важни за началото на изучаването на техния физически свят. Сядането, обръщането,
пълзенето и ходенето помагат на бебетата да изследват самостоятелно света. Затова забавянето на
фините и грубите моторни умения влияе върху когнитивното и езиково развитие, понеже то
намалява възможностите за изследване и свободно движение и общуване.
Ерготерапията играе много важна роля при деца със синдром на Даун. Тя може да се
използва да подобри независимостта им и социалните им умения още от начална детска възраст,
най-голям е успеха при започване преди 3 годишна възраст. В случая на хора със синдрома на Даун
, ерготерапия може да се използва за засилване на слабите мускули, подобряване на двигателните
умения и обучение в ежедневните дейности чрез включване на:арт-терапия; хлебна терапия;
музикотерапия; делфинотерпия, базално стимулация и др.
Ключови думи: синдром на Даун, ерготерапия, арт-терапия, комплексна рехабилитация,
ежедневни дейности.

ERGOTHERAPY AT DΑUN SYNDROME

Elena Mincheva1, Stefani Stoyanova1, Ruska Paskaleva2

1. II year students, majoring in Rehabilitation, Medical College - Stara Zagora
2. Trakia University, Medical Faculty - Stara Zagora

SUMMARY
Down's syndrome is named after its inventor, the British neurologist John Down. It is the most
common autosomal anomaly and is a genomic mutation. It is due to the appearance of the third
chromosome in the 21st chromosome pair, hence the term "trisomy 21". For the first time the clinical signs
of the syndrome were described in 1866 by English doctor Down.
The rehabilitation of children with Down syndrome goes a long way in order to find effective
techniques for using all existing channels of perception: visibility; Touch; Hearing; Kinetic sensations.
The aim of the present study is to study European experience and develop an ergotherapy program
in children with Down Syndrome to stimulate communicative, behavioral and motor skills and training in
day-to-day activities.
Caring for Dawn's motor development is important, as the baby's first motor skills are important for
the beginning of their physical world. Sitting, turning, creeping and walking help babies to explore the
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world independently. Therefore, slowing down subtle and rough motor skills affects cognitive and
linguistic development, as it reduces exploration and free movement and communication.
Ergotherapy plays a very important role in children with Down syndrome. It can be used to improve
their independence and social skills from an early age, the greatest success in starting before the age of 3.
In the case of people with Down Syndrome, ergotherapy can be used to strengthen weak muscles, improve
motor skills and train in daily activities by including: art therapy; Bread therapy; Music therapy;
Dolphinoterapy, basal stimulation, and more.
Key words: Down syndrome, ergotherapy, art therapy, complex rehabilitation, everyday activities.

КОМПЛЕКСНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ФРАКТУРА
НА ЛАТЕРАЛНИЯ МАЛЕОЛ –
ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Елисавета Сламвова1, Руска Паскалева2
1.

Студент II курс, специалност Рехабилитатор, Медицински колеж - Стара Загора
2.

Тракийски университет, Медицински факултет - Стара Загора,

Синдромът на Даун, носи името на своя откривател – британският невролог Джон Даун. Той е найразпространената автозомна аномалия и е вид геномна мутация. Дължи се на появата на трета хромозома в
21-вата хромозомна двойка, оттам и терминът „тризомия 21“. За пръв път клиничните белези на синдрома са
описани през 1866 г. от английският доктор Down.
Рехабилитацията на деца със синдром на Даун извървява дълъг път, за да се намерят ефективни
техники за използване на всички съществуващи канали на възприятието: видимост; докосване; слух;
кинететични усещания.
Целта на настоящата разработка е проучване на европейския опит и съставяне на ерготерапевтична
програма, при деца със Синдром на Даун за стимулирне на комуникативните, поведенчески и двигателни
умения и обучение в ежедневните дейности.
Грижата за моторното развитие на децата с Даун е важно, тъй като първите моторни умения на
бебето са важни за началото на изучаването на техния физически свят. Сядането, обръщането, пълзенето и
ходенето помагат на бебетата да изследват самостоятелно света. Затова забавянето на фините и грубите
моторни умения влияе върху когнитивното и езиково развитие, понеже то намалява възможностите за
изследване и свободно движение и общуване.
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Ерготерапията играе много важна роля при деца със синдром на Даун. Тя може да се използва да
подобри независимостта им и социалните им умения още от начална детска възраст, най-голям е успеха при
започване преди 3 годишна възраст. В случая на хора със синдрома на Даун , ерготерапия може да се
използва за засилване на слабите мускули, подобряване на двигателните умения и обучение в ежедневните
дейности чрез включване на:арт-терапия; хлебна терапия; музикотерапия; делфинотерпия, базално
стимулация и др.
Ключови думи: синдром на Даун,
ежедневни дейности.

ерготерапия, арт-терапия, комплексна рехабилитация,
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1. II year students, majoring in Rehabilitation, Medical College - Stara Zagora
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SUMMARY
Down's syndrome is named after its inventor, the British neurologist John Down. It is the most common
autosomal anomaly and is a genomic mutation. It is due to the appearance of the third chromosome in the 21st
chromosome pair, hence the term "trisomy 21". For the first time the clinical signs of the syndrome were described in
1866 by English doctor Down.
The rehabilitation of children with Down syndrome goes a long way in order to find effective techniques for
using all existing channels of perception: visibility; Touch; Hearing; Kinetic sensations.
The aim of the present study is to study European experience and develop an ergotherapy program in
children with Down Syndrome to stimulate communicative, behavioral and motor skills and training in day-to-day
activities.
Caring for Dawn's motor development is important, as the baby's first motor skills are important for the
beginning of their physical world. Sitting, turning, creeping and walking help babies to explore the world
independently. Therefore, slowing down subtle and rough motor skills affects cognitive and linguistic development,
as it reduces exploration and free movement and communication.
Ergotherapy plays a very important role in children with Down syndrome. It can be used to improve their
independence and social skills from an early age, the greatest success in starting before the age of 3. In the case of
people with Down Syndrome, ergotherapy can be used to strengthen weak muscles, improve motor skills and train in
daily activities by including: art therapy; Bread therapy; Music therapy; Dolphinoterapy, basal stimulation, and more.
Key words: Down syndrome, ergotherapy, art therapy, complex rehabilitation, everyday activities.
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РАБОТАТА НА РЕНТГЕНОВИЯ ЛАБОРАНТ ПРИ ДИАГНОСТИКА НА
ВЪЗРАСТНИ ПАЦИЕНТИ С РЕТРОПАТЕЛАРНА АРТРОЗА, АВАСКУЛАРНА
НЕКРОЗА НА БЕДРЕНАТА ГЛАВА И ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЕНДОПРОТЕЗИ
Камелия Богданова, Вяра Рахнева, Петранка Гагова
МУ, МК „Й. Филаретова“ – София, спец. „Рентгенов лаборант“
THE WORK OF THE X-RAY TECHNICIAN IN THE DIAGNOSIS OF ADULT
PATIENTS WITH RETROPATELAR ARTHROSIS, AVASCULAR NECROSIS OF
THE FEMORAL HEAD AND PATIENTS WITH ENDOPROSTHESES
Kamelia Bogdanova, Viara Rahneva, Petranca Gagova
MU, MC "J. Filaretova "- Sofia, Specialty "X-Ray Technician"
Резюме: Работата на рентгеновия лаборант с възрастни пациенти, изисква набор от знания,
търпение и проява на разбиране към пациента, поради специфичните им потребности и
невъзможността стриктно да изпълнят определени команди нужни за правилно провеждане на
диагностиката на съответното заболяване.
Цел: Да се представят конкретни действия на рентгеновия лаборант за извършване на правилна
диагностика при някои често срещани заболявания при възрастни пациенти и при пациенти с
ендопротези.
Материали и методи: Документален метод – проучени са източници по темата и е направен анализ
на спецификата на дейностите на рентгеновия лаборант при тези пациенти.
Резултати и обсъждания: Познавайки анатомичните особености на възрастните пациентите,
страдащи от изброените заболявания, рентгеновият лаборант трябва да приложи по-специфични
техники за позиционирането им, за да извърши максимално добре и качествено диагностичното
изследване.
Заключение: В ежедневната си работа рентгеновият лаборант обслужва и възрастни пациенти,
страдащи от заболявания, които водят до трайна или временна неподвижност (частична или
цялостна), което изисква от него отлични анатомични познания и специфични поведенчески
приоми.
Abstract: The work of the X-ray technician with adults requires lots of knowledge, patience and
understanding to the patients due to their specific needs and inability strictly to implement certain
commands
needed
for
proper
diagnosis
of
the
disease.
Objective: To present concrete actions of the X-ray technician for a proper diagnosis of some common
diseases
in
adult
patients
and
in
patients
with
endoprostheses.
Materials and Methods: Documentary method - sources on the topic are explored and an analysis of the
specific
activities
of
the
X-ray
technician
in
these
patients
is
provided.
Results and discussion: Knowing the anatomical features of the adult patients suffering from the following
diseases, the X-ray technician should apply more specific techniques for their positioning to perform the
most
precisely
and
qualitatively
the
diagnostic
examination.
Conclusion: In the daily work the X-ray technician also serves adult patients suffering from diseases that
lead to permanent or temporary immobility (partial or complete), which requires excellent anatomical
knowledge
and
specific
behavioral
modes
from
him.
Ключови думи: възрастни пациенти, диагностика, рентгенов лаборант.
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Въведение: Работата на рентгеновия лаборант с възрастни пациенти, изисква набор от знания,
търпение и проява на съпричастност към тях, поради възрастовите им особености и
невъзможността, стриктно да изпълнят изискванията за правилно провеждане на диагностичното
изследване за съответното заболяване. Множествената патология, която се наблюдава при повечето
пациенти в напреднала и старческа възраст, предполага диагностични трудности и необходимост от
провеждане на всеобхватно изследване на стария човек. Диагностиката на заболявания на тези
пациенти, свързана с опорно-двигателния апарат, често е задължение на рентгеновите лаборанти. За
да бъдат обслужени качествено такива пациенти е необходимо по особено внимание. Тук е
мястото, където трябва рентгеновият лаборант да прояви умение за вербалната и невербалната
комуникация на високо ниво. Хората говорят с думи, но общуват с цялото си тяло в директните,
лице в лице, реални човешки взаимодействия. Професията на рентгеновия лаборант е точно
взаимодействие на човек с човек. Общуването е социално умение, което може да се тренира и
усъвършенства и колкото по-развито е това умение, толкова по-голям е шансът за по-качествено
изпълнение на задълженията и успешна професионална кариера.
Цел: Да се представят конкретни действия на рентгеновия лаборант за извършване на правилна
диагностика, при някои често срещани заболявания, при възрастни пациенти като ретропателарна
артоза, аваскуларна некроза на бедрената глава и при пациенти с ендопротези.
Материали и методи: Документален метод – проучени са източници по темата и е направен анализ
на спецификата на дейностите на рентгеновия лаборант при тези пациенти.
Изложение: Диагностика на възрастни пациенти с ретропателарна артроза, аваскуларна некроза на
бедрената глава и при пациенти с ендопротези е предизвикателство към професионализма на
рентгеновия лаборант. Той трябва освен да познава отлично анатомичните особености на
възрастните пациенти, също така е добре да следва и водещите принципи в грижите за стари хора, а
именно: индивидуален подход; комплексност; сигурност; грижи съобразени с етичните норми;
специфични комуникативни умения за общуване с болния и др. При заболяванията, които
споменахме рентгеновият лаборант се сблъсква с няколко основни проблема произхождайки главно
от възрастта на пациента.
- Ретропателарна артроза
Това заболяване може да е постравматично, следствие на силни натоварвания в ставата или при
хабитуална луксация на пателата. Симптомите са болки при натиск върху пателата при изпъване на
крака. Отделните форми се различават чрез определяне на така наречения ъгъл на Виберг.
Диагнозата се поставя чрез рентгенография на колянна става във флексия под ъгъл 30, 60 и 90
градуса.(2)
Практиката показва, че това не винаги е лесно изпълнимо при по-възрастните пациенти. Тяхната
невъзможност да поставят кръка в нужната флексия поставя рентгеновия лаборант в ситуация, в
която трябва да приложи индивидуален подход като импровизира за постигането на качествен образ
нужен за правилното поствяне на диагнозата. Тук от особенно значение е пациентът да се почувства
сигурен в ръцете на рентгеновия лаборант и да бъде убеден в професионалните му качества. А как
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би се случило това? Като предразположи пациента да изпълни изискванията и направи възможно
осъществяването на необходимата рентгенография.
- Аваскуларна некроза на главата на бедрената кост
Аваскуларната некроза на бедрената глава представлява клетъчна смърт на костни компоненти,
поради прекъсване на снабдяване с кръв. Следствие на това се получава колапс на косните
структури, водещо до унищожаване на ставата, силни болки и загуба във функциите. Може да се
развие изненадващо, поради прекомерно сгъстяване на кръвта, образуване на съсиреци, повишен
холестерол и др. Друг важен фактор за поява на Аваскуларна некроза на бедрената глава е приема
на кортикостероиди (кортизон, анаболни стероиди, злоупотреба с алкохол и др.)(3) Диагностиката е
чрез рентгенография или МРТ, като ранното овладяване на заболяването дава по-добри прогнози,
поради бързото му прогресиране.
При извършване на рентгенография на пациент с аваскуларна некроза на бедрената кост,
затруднения в работата на рентгеновия лаборант може да възникнат при: качването на пациента
върху рентгенографската маса; осигуряването на пряк достъп до тялото на пациента (събличането
му); необходимото за графията поставяне на ходилата на пациента във вътрешна ротация;
задържане на тялото в правилна позиция по време на експозицията.
Тук отново рентгеновият лаборант трябва да приложи адекватно някои от водещите принципи в
грижите за стария човек като: индивидуалния подход и емпатичните грижи, уважението и
разбирането към занижените възможности на пациента са водещи.
- Пациенти с ендопротези
Хирургичните интервенции, както и тежките диагностични и терапевтични манипулации създават
сериозни проблеми не само на пациентите, но както вече знаем и за членовете на терапевтичния
екип. Остри болки с различен интензитет се срещат на практика след всяка операция, като силата
им намалява с времето (1). Ето защо при пациенти с ендопротеза внимателната работа на
рентгеновия лаборант по време на операцията и в следоперативния период е от изключително
значение. Той трябва изключително прецизно и с минимални движения от страна на болния, да
извърши интерпретация на класическия центраж на самата операционна маса, без това да
компрометира по никакъв начин образа. Поради невъзможност за вазаимодействие с пациента в
тази ситуация би следвало да се спазва принципа за интердисциплинно сътрудничество, но без да
пренебрагваме индивидуалния подход, комплексността и другите водещи принципи. При пациенти
в следоперативен период съпричастността и разбирането на пациента за ограниченията в
движенията му са важни, за да бъдат изпълнени качествени рентгенографии даващи информация за
състоянието на ендопротезата.
Заключение:
В ежедневната си работа рентгеновият лаборант обслужва и възрастни пациенти, страдащи от
заболявания, които водят до временна или трайна неподвижност (частична или цялостна), което
налага прилагане на творчески подход при извършване на изследването, изисква да има отлични
анатомични познания и да владее специфични поведенчески приоми, които да му помогнат при
изпълнение на рутинните му задължения при нестандартни обстоятелства. Вниманието,
разбирането и правилното общуване с възрастните пациенти е задължително, от една страна, от
етична гледна точка, а от друга това спомага за по-добро и спокойно изпълнение на задълженията.
Библиография:
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РЕХАБИЛИТАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПАРКИНСОНОВА БОЛЕСТ
Десислава Димитрова, Димитър Мутафчиев
Медицински колеж към Медицински университет – гр. Пловдив
Резюме: Едно от най-често срещаните невродегенеративни заболявания е Паркинсонавата
болест, описана за първи път през 1817 г. от Паркинсон. Целите на рехабилитацията при това
медико-социално заболяване е процес на възстановяване, поддържане и забавяне на болестта за
постигане на възможното здраве и оптимално възстановяване на индивидуалното качество на живот
при пациентите.
Предразполагащи етиологични фактори на болестта са травми, силни
емоционални стресори, атеросклероза или нарушено хранене на нервната тъкан. Наблюдават се
изменения в substantia nigra и други подкорови ядра, загуба на ганглийни клетки, размекване на
нервните влакна, кръвоизливи около кръвоносните съдове. Болестта на Паркинсон засяга най-често
хора над 40 годишна възраст, като мъжете боледуват около два пъти повече от жените. Клиниката
на заболяването се изразява в ригидно повишен мускулен тонус, поради засягане на
екстрапирамидалната система, масковидно лице, характерна поза, паркинсонов тремор, двигателни
нарушения, мускулен дисбаланс, нарушено равновесие и координация. Кинезитерапевтичните
мероприятия е главна съставна част от лечението на болните от паркинсонизъм, тъй като тя може
значително да забави развитието на болестта. Неразделна част от рехабилитацията на болните е
ерготерапията и психо-социалния подход в комплексното лечение. Чрез рехабилитационните
мероприятия се цели повлияване на психо-емоционалния тонус, намаляване на ригидността,
възстановяване на мускулния дисбаланс, подобряване на обема на движение, силата и бързината,
подобряване на походка, равновесието и координацията и ресоциализирането на болните.
Ключови думи: Паркинсонова болест, рехабилитационни мероприятия
REHABILITATION ACTIVITIES IN
PARKINSON’S DISEASE
Desislava Dimitrova, Dimitar Mutafchiev
Medical college at Medical University Plovdiv
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Summary: One of the most common neurodegenerative diseases is the Parkinson’s disease, first
described in 1817 by Parkinson. The goals of rehabilitation in this medico-social illness аre a process of
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restoration, maintenance and delay of the disease to achieve the best possible health and optimal recovery
of the individual quality of life for patients. Predisposing factors of the disease are trauma, severe
emotional stressors, atherosclerosis or impaired nutrition of the nervous tissue. Often there are changes in
the substantia nigra and other subcortical nuclei, loss of ganglion cells, softening of the nerves, bleeding
around the blood vessels. Parkinson's disease affects mostly people over 40 years as men suffer about two
times more than women. Clinic of the disease consists of: a rigid increased muscle tone due to the affect of
extra pyramidal system, masked facies, characteristic posture, parkinsonian tremors, movement disorders,
muscle imbalance, impaired balance and coordination. Kinesitherapeutic events is the main component of
the treatment of patients suffering from parkinsonism, because it can significantly slow the progression of
the disease. An integral part of the rehabilitation of patients is ergotherapy and psycho-social approach to
the complex treatment. The rehabilitation activities aim to influence the psycho-emotional tone, reduce
stiffness, restore muscle imbalance, improve the volume of movement, power and speed, improving gait,
balance and coordination and resocialization of patients.
Keywords: Parkinson's disease, rehabilitation activities
Въведение
Болестта на Паркинсон е едно от най-честите невродегенеративни заболявания с бавно
прогресиращо развитие. Диагностицирана е за първи път през 1817г., когато англичанинът Д-р
Джеймс Паркинсон описва характерните клинични симптоми. Среща се по-често при мъжете,
отколкото при жените[14]. Рехабилитацията е главен фактор в лечението на болните от
паркинсонизъм, тъй като тя може да забави развитието на болестта.
Причината за развитие на заболяването е неуточнена. Понастоящем се приема, че
Паркинсоновата болест е резултат от дегенерация на субстанция нигра. Според Р. Райчев, 2001
заболяването се характеризира с наличие на така наречените телца на Леви и загуба на неврони в
определени места в ЦНС. Приема се, че наличието на телцата на Леви се съпровожда със загиване
на неврони [5].
Средната възраст, при която се появяват първите оплаквания е около 55 години и за двата
пола. Приема се, че болестността от Паркинсонова болест е приблизително 160/100 000, а
заболяемостта - 20/100 000 годишно. Бялата раса има по-голям риск да развие това заболяване.
Рискът за развитие на болестта нараства с възрастта. Патогенезата на Паркинсоновата болест е
свързана с няколко биохимични аномалии: оксидативен стрес с последваща деструкция на клетките
на субстанция нигра, митохондриална дисфункция, намаляване на енергийното ниво в неврона и
клетъчна смърт [11,12].
Симптомите при Паркинсонова болест са резултат от дегенерация на нигростриарни
допаминергични неврони с понижаване нивото на допамина и последващ медиаторен дисбаланс.
Нивото на допамин продължава да се понижава постепенно във времето. Това се съпровожда от
допълнително влошаване на клиничната картина. Паркинсоновата болест се развива бавно и
постепенно с нетипични оплаквания като болки в раменете, скованост, непохватност. С времето се
развиват и основните симптоми на болестта - статичен тремор, ригидно повишен мускулен тонус,
дискинезия, постурална нестабилност [1].
Статичният тремор (тремор на покой) се среща при над 70% от болните. Това е първият
клиничен белег. Отначало треморът се явява за кратко време с малка амплитуда, след което изчезва
за дълго време, а след това периодите на прояви се удължават. Амплитудата (размахът) на тремора
е различна, като зависи от: мястото на тремора (пръст, китка, лакът, коляно и пр.), от стадия на
заболяването, от различното физиологично състояние на болния и получаваните различни
въздействия. Треморът може да бъде едва забележим с амплитуда 2-3мм. до значително изразен с
амплитуда 10-15см, особено когато обхваща лакътните и гривнените стави. Обикновено започва
едностранно дистално, най-често от ръката. Характерно е, че той е ритмичен (пръстите на ръката
показалецът и палецът често извършват такива ритмични движения, че наподобяват „броене на
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пари”), изчезва при движение и по време на сън. Засилва се от емоционално напрежение. Активното
движение засилва тремора само ако при извършването му се наруши психическият покой на
болния. Причина за това са отрицателни емоции зараждащи се у болния поради невъзможността да
извърши дадено движение. С времето може да обхване цялата ръка, главата, долната челюст, езика
[13].
Ригидно повишеният мускулен тонус е най-често срещания синдром при болните с
паркинсонизъм. Изчезва само в пълен покой с отпускане на всички сегменти на тялото и се появява
веднага чрез движенията или чрез промяната на статично положение. Засяга селективно основата на
крайниците - проксималната мускулатура. Не може да се променя волево, може за кратко време да
изчезне под влияние на емоции и престава под влиянието на някои медикаменти (скополамин).
Студовите раздрази засилват ригидността, а топлината я намалява. Ригидната мускулна хипертония
при паркинсонизъм има свои характерни особености, които я отличават от спастичната мускулна
хипертония. Ригидната хипертония се усеща еднакво при извършване на пасивни движения в
крайниците в двете противоположни посоки (сгъване и разгъване). По отношение флексори и
екстензори мускулната ригидност обхваща и двете групи мускули, но по-значително флексорите.
При една част от болните се стига до стадий на много тежка ригидност и получаване на
контрактури. Разнообразните кинезитерапевтични методи предпазват от развитие на такива. При
изследване на мускулния тонус ригидността се проявява като постоянно съпротивление при
пасивно движение на крайниците. Съпротивлението може да се прояви гладко, но често пъти се
получава стъпаловидно прекъсване - т. нар. "феномен на зъбчатото колело", който може да се
засили при пасивното движение на единия крайник на фона на активно движение на
противоположния [5].
Двигателните възможности при Паркинсонова болест са значително редуцирани в трите
основни параметри: обем, сила и скорост на движението. Всички тези двигателни нарушения се
обобщават в общото название синдром на Паркинсонова дискинезия. Забавянето на волевите
движения се нарича брадикинезия, която се характеризира със затруднение при започване и
изпълнение на автоматизирани движения. Времето на двигателната реакция е удължено до 2 пъти в
сравнение с нормата. Наблюдава се така наречената Паркинсонова адиодохокинеза, която се
изразява с невъзможността бързо да се променят скоростта и посоката на дадено движение.
Активната мускулна сила при паркинсонизма е понижена, а пасивната не е засегната, дори в
известна степен повишена. При заболелите от Паркинсонова болест още в началото се наблюдава
ограничаване на обема на движението в различна степен, която постепенно нараства. Това
намаление на обема се нарича хипокинезия, а изчезването на едно движение се означава като
акинезия. Болните не могат да извършват едновременно два двигателни акта (при закопчаване на
дрехата да се отговаря на зададен въпрос). При паркинсонизма се понижават и постепенно изчезват
реактивните актове на различни раздрази: звукови, светлинни, болкови, механични, вестибуларни,
емоционални, психични и др. Поради изчезването на изразителност говорът е безизразен,
монотонен. Клиничната изява включва загуба на спонтанната лицева експресия- "масковидно
лице", намалена честота на мигането, хипофония при говор, микрография, намалени до липсващи
физиологични синкинезии на ръцете при ходене, загуба на нормалните жестове, затруднено
самообслужване. Друг интересен феномен при болестта на Паркинсон е феномена на външно
програмиране на походката. Често се наблюдава трудно тръгване, което понякога стига до
невъзможност да се направи първата крачка. Доказано е, че това усложнение е най-значително
проявено, когато подът е съвсем равен, гладък, без никакви особени украси. Но ако на пода има
изобразени фигури под формата на напречни черти, то болният изключително лесно преодолява
началното затруднение, като без ничия помощ прави първата крачка по посока на първата черта на
пода и се стреми със следващата крачка да стъпи на следващата черта, като че ли върви по
„начертана по пода стълба” [1].
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Друга основна клинична проява на болестта е постуралната нестабилност, която е резултат
от загуба на постуралните рефлекси, ригидността и акинезията. При пациентите се наблюдава
промяна в позата с флексия на главата и тялото, като ръцете са прибрани към тялото, сгънати в
лакътните стави. Походката става забавена, с малки крачки, със затруднения при тръгване,
обръщане, спиране [13].
За да се постави диагнозата Паркинсонова болест е необходимо наличие на поне два от
кардиналните симптоми. Характерна е едностранната проява на симптомите в началото на болестта.
Изразеността на симптомите нараства с около 8-9% годишно. Болните са приковани към легло
поради инвалидност средно след 14 години. Прогресията на заболяването е индивидуална и побърза през първите 4-8 години. Развитието е бавно при начало на заболяването преди 50 год.
възраст. и по-бързо при късно начало на болестта и при преобладаване на ригидно-брадикинетичен
синдром и деменция. Невроизобразяващите методи (компютърна томография и магнитно
резонансна томография) се използват предимно за изключване на друго невродегенеративно
заболяване, при което може да се наблюдават характерни за Паркинсонова болест симптоми [10].
При започване на лечение симптомите се повлияват добре за различно дълъг период от
време. Този период е индивидуален и зависи както от формата на болестта (треморно-ригидна,
ригидно-брадикинетична), така и от провежданото лечение. Лечението може да бъде заместително
или симптоматично, чрез възстановяване нивото на допамина или стимулиране на допаминовите
рецептори[12,14].
Превантивното лечение цели предотвратяване прогресията на болестта. В България е приет
консенсус за лечение на ранна Паркинсонова болест. Според него се отлага започването на лечение
с леводопа. В ранните стадии се прилагат МАО-В инхибитори (Selegeline) или Amantadine, които
имат невропротективно действие. Тези медикаменти обикновено са ефективни през първите 3-4
години от началото на болестта. При изчерпване на клиничния ефект се преминава към прием на
леводоп препарати. Когато конвенционалните медикаменти не са в състояние да осигурят
необходимия контрол върху симптомите на болестта, то в тези случаи може да бъде обсъждано и
прилагането на модерни такива. Съвременните медикаменти включват лечение с помпа с
интестинален гел, апоморфин (инжектиране/интравенозна инфузия), дълбока мозъчна стимулация
(ДМС), която изисква имплантиране, посредством хирургическа намеса на електроди в специални,
дълбоко локализирани области на мозъка[11,14].
Ключова част от терапията на болестта на Паркинсон са физикалните и рехабилитационни
мероприятия.
Основните цели на рехабилитацията са максимално ограничаване на вторичната
непълноценност, включително инвалидизиране, справяне с психо-моторния дефицит на соматично
и психично равнище. Рехабилитационните мероприятия по своята същност включват комплекс от
дейности: медицински, ерготерапевтични, психотерапевтични, социално-психологически, социални
и обучителни. Постигането на тези цели се реализира чрез изграждане на индивидуални
рехабилитационни програми за всеки пациент, съответстващи на тежестта на болестта, настъпилите
вторични непълноценности и потенциалните възможности за компенсиране, психо-социалния
статус на пациента, възможностите за подкрепа и подпомагане от семейната среда [2].
И. Колева, 2007 акцентира, че терапията на невродегенеративните заболявания следва
мултифакторната етиопатогенеза на патологията. Цялостното обслужване на болните изисква
синкретично-интегративен подход и съчетано комплементарно лечение: соматотерапия,
психотерапия и рехабилитация. Соматотерапията е предимно медикаментозна и е основен метод на
лечение. Рехабилитационните мероприятия са подпомагащи методи, като представляват
функционална терапия, базирана на прецизна функционална оценка [4].
Според П. Каснакова и съавт., 2017 при изграждането на индивидуалните комплекси се
изхожда от функционалните смущения и локализацията на уврежданията. Кинезитерапията с
нейното богато разнообразие и лечебни методи (аналитична гимнастика, постизометрична
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релаксация по Levit, лечение от положение, стречинг, мускулно – инхибиторни техники, ПНМУ –
диагонали и реципрочна инхибиция и др.) трябва да бъде включена в рехабилитационния процес от
началото на лечението до неговия завършек[9].
Рехабилитационните методи трябва да бъдат извършени под прага на болката, независимо
дали упражненията са активни или пасивни. Кинезитерапията трябва да бъде предшествана от
обезболяващи или миорелаксиращи процедури, а в хроничен стадий от подводна гимнастика[9].
Според L. J. Doshay, най-голямо внимание трябва да се обърне на походката. Авторът
препоръчва широка програма от разнообразна двигателна дейност. Упражненията трябва да са така
съставени, че да се поддържа правилната стойка. Прилагат се уреди като кростренажор,
велоаргометър, упражнения с дребни уреди за финните движения на ръцете и др. За трениране на
правилната походка се прилагат различни видове ходене, ходене в различни посоки с обръщане и
смяна на посоката. Болният трябва да държи краката си на дистанция 30-40 см, за да подобри
равновесието. Ръцете се приучават към участие в ходенето синергично[1].
Важно значение за възстановяването на загубените функции при паркинсонизъм оказва и
благоприятното действие на лечебния масаж. Препоръчително е той да е лек и релаксиращ.
Масажът физиологично повлиява нервната и мускулна дейност при заболелите пациенти.
Релаксиращ ефект се постига чрез мускулният масаж, които може да регулира мускулния
дисбаланс. При мускулен хипертонус се прилага леко поглаждане, надлъжно и кръгообразно
разтриване с цел да се засилят задръжните процеси, да се намали повишената възбудимост и
повишеният мускулен спазъм. Омачкване, както и ударни похвати се избягват. Масажът
продължава с нежно поглаждане, изстискване, индиректна вибрация (Каснакова П., 2017) [3].
Често при болните от паркинсонова болест се наблюдава Миофасциалният болков синдром
(МБС). Той се определя като хроничен локализиран болков синдром. Основният белег, определящ
МБС са миофасциалните тригерни точки в мускулите, които имат типичен модел на болково
разпространение[8]. Миофасциалният болков синдром успешно може да се повлияе от рефлекторен
масаж.
Както посочва Р. Павлова и колектив 2014, добре е заниманията да стимулират както
умствената, така и социалната дейност на болния. Заниманията могат да бъдат най-разнообразни:

умствени: пъзели, игри на думи, социални игри, четене;

физически: разхождане, упражнения за ръцете и краката, танцуване, спортни
елементи, туризъм;

социални: общуване със семейство и приятели;

домашни задължения: миене на чинии, сгъване на прането, слагане на масата, хранене
на домашните любимци; творчески: рисуване, ръкоделия, пеене, свирене на инструмент; ежедневни
грижи [6,7]
Заключение
С напредъка в лечението на болестта на Паркинсон качеството на живот на хората с това
заболяване може да се подобри. Въпреки тежката инвалидизация, която често съпътства късната
фаза на болестта, много паркинсоници водят активен и пълноценен живот. Важна част от
успешното справяне с болестта е добре подбраният терапевтичен подход, който повлиява
симптоматиката в различна степен и за различно дълъг период от време.
Рехабилитацията се явява важен компонент в поддържането на качеството на живот и
двигателната активност на пациента, с което се подобрява и прогнозата на болестта. Терапията
трябва да следва строгата последователност на рехабилитационните алгоритми и да се съобразява с
индивидуалните особености на всеки пациент, като се подхожда комплексно и всестранно в
кинезитерапевтичните програми. В съвременната рехабилитация холистичният подход към
пациента е задължителен, базиран на комплексност [9].
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Резюме:

Върху основата на определена съвкупност от потребности възникват и се развиват интересите,
които се явяват двигател за дейността на човека в определено направление. Човешките интереси са
неразривно свързани с целенасочена, осъзната, съзнателна дейност за решаване на определени
проблеми, касаещи дадения индивид. Взаимодействието между потребности и интерес към
преподадения материал е важен момент при обучението на социални асистенти поради следните
причини:
- постъпващите за обучение курсисти нямат предварителна медицинска подготовка, което се
явява сериозен проблем за усвояване на преподавания материал;
- едно от необходимите условия, курсистите да работят съзнателно и активно по време на
обучението е да се активира техния интерес към преподавания материал.
Посочените причини правят особено актуален проблема за разработването на подход, който да
позволи на преподавателя по всяко едно време да има обратна връзка относно интереса към
разглежданата материя.
Ключови думи: социален асистент, потребност, мотивация, обучение
Summary:
Specific interests arise and are being developed, on the basis of a specific set of needs, in order to be
an engine for human activity in a particular direction. Human interests are inextricably linked with
targeted, conscious, deliberate action in order to solve certain problems of individuals. The interaction
between needs and interest in the taught course and material is an important moment in the training of
social assistants for the following reasons:
- Enrollment students do not have prior medical training and education, which is a serious problem
for understanding and perception of the taught material;
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- One of the necessary conditions for students to work consciously and actively in the training is to
activate their interest in the teaching material.
The presented reasons are particularly a relevant issue for developing of an approach which to enable
the teacher at any time to have feedback on the interest of students in regard with the teaching materials
and the study course content.
Keywords: social assistance, need, motivation, training
1. Потребности и интереси - същност и взаимодействие.
Потребностите изразяват това, което е обективно необходимо за съществуването, развитието,
реализацията на субекта. Неговото отсъствие води до нарушаване нормалната жизнена дейност на
индивида. Върху основата на определена съвкупност от потребности възникват и се развиват
интересите, които се явяват двигател за дейността на човека в определено направление. Човешките
интереси са неразривно свързани с целенасочена, осъзната, съзнателна дейност за решаване на
определени проблеми, касаещи дадения индивид.
Често срещано явление е това, когато даден индивид има потребност от нещо, но в процеса на
неговото реализиране неговия интерес непрекъснато спада и в най – неблагоприятния случай той се
отказва от “набелязания желан образ” т.е. своята потребност. Срещат и противоположни случаи –
повишения интерес към проблема, по който работи става генератор за нови потребности в това
направление. В този случай можем да говорим за позитивно развитие на индивида в конкретното
направление. По този начин той удовлетворява цялата си система от взаимно свързани потребности
и се изгражда в най – общия случай като личност, а в частност като специалист в определена
област.
От горния коментар може да се направи извода: в процеса на удовлетворяване на определени
потребности се наблюдава положителен резултат при условие, че индивида има интерес към
проблемите, които решава, което от своя страна го мотивира за работа.
Проблемът потребности и интереси се коментира в определен нюанс от социологията и е
насочен към формиране и възпитание на личността в обществото.
В частност за педагогическата наука интерес представляват въпросите:
По какъв начин си взаимодействат потребности и интереси при обучението на
индивида?
Възможно ли е интереса да се използва като двигател на собствената дейност?
Може ли нивото на интерес да се използва като критерий за ефективността на
обучението?
Взаимодействието между потребности и интерес към преподадения материал е важен
момент при обучението на социални асистенти поради следните причини:
- постъпващите за обучение курсисти нямат предварителна медицинска подготовка,
което се явява сериозен проблем за усвояване на преподавания материал;
- едно от необходимите условия, курсистите да работят съзнателно и активно по време
на обучението е да се активира техния интерес към преподавания материал;
- предходното основание се явява мотивиращ фактор за усвояване на знания и умения,
необходими за упражняване на професията социален асистент;
- за да може преподавателят методически да обезпечи обучението и при необходимост
да прави корекции е необходимо да има обратна връзка относно интереса на обучаемите към
преподавания материал. Това ще му даде точна информация относно целите, които той си
поставя и степента на реализация от обучаемите.
Посочените причини правят особено актуален проблема за разработването на подход,
който да позволи на преподавателя по всяко едно време да има обратна връзка относно
интереса към разглежданата материя. Подходът трябва да бъде максимално лесен за
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реализиране, да не изисква допълнително време и техника , да намалява нивото на
субективност при оценката.
2. Една интерпретация на проблема потребност и интерес в обучението.
Посоченият проблем най-ярко се проявява при разглеждане процеса на обучение. На Фиг. 1 е
показана блокова схема илюстрираща елементите на системата, осигуряваща взаимодействието
между потребност и интерес.

Фиг.1. Елементи на системата, осигуряващи взаимодействие между потребности и интерес
Условно могат да се посочат четири етапа, имащи отношение към взаимодействието между
потребност и интерес.
 Първи етап – І заявка.
Потребността на обучавания се определя от обществената поръчка т.е. необходимите умения,
знания и навици, който трябва да бъдат усвоени и които отговарят на квалификационната
характеристика за конкретния специалист. Кандидатствайки за обучение като социален асистент
курсистът приема потребността, от която има нуждае обществото (за обгрижване на възрастни
хора) и тя се превръща в негова потребност . Давайки заявка за обучение той трябва да усвои
необходимите знания и умения, които да му позволяват реализация и упражняване на професията.
 Втори етап – ІІ планиране.
Съобразявайки се с обществената поръчка се предлага съответно учебно съдържание.От
изключително важно значение е съобразяването на учебното съдържание с потребителите на кадри.
На този етап се уточняват темите, практическите занятия и съответния хорариум Разработват се от
конкретните преподаватели програмите и се залагат съответни организационни форми на
обучение, а така също необходимата материална база.Учебните програми могат да се различават в
зависимост от нуждите на заявителя ( Изискванията за подготовка на социални асистенти за
България, Австрия , Холандия, Германия имат определена специфика, която е отражения на
специфичните условия в конкретната страна и начина на предоставяне на социалната услуга.). .
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Трети етап – ІІІ реализация
За успешна реализация на планираното в преходния етап от съществено значение са следните
фактори:педагогическа квалификация на обучаващия, позволяваща му да подбере най-подходящите
методи и подходи за реализация на акта наречен обучение. Заедно с добрата педагогическа
квалификация съществено значение имат и личностните качества на преподавателя - неговите
комуникативни и организаторските способности. Необходимо е преподавателите да работят в
сферата на социалните дейности или да бъдат медицински лица с необходимата педагогическа
подготовка и работещи в сферата на здравните грижи. Това е от изключителна важност за умелото
съчетаване на теория и практика и отчитане на специфичните особености на професията социален
асистент.
 Четвърти етап – ІV резултати.
Това са усвоените знания от обучавания, които трябва да съответстват на потребността. В
педагогическата практика се наблюдават следните ситуации:
повърхностни знания, неудовлетворяващи заложената потребност. Като
следствие от това се получава психологическа бариера – понижено самочувствие,
неувереност в собствените сили като следствие понижен интерес;
получените знания удовлетворяват обучавания, той е с повишено
самочувствие, желание за работа и повишен интерес към разглежданите проблеми.
Описаната на Фиг.1 система позволява да се анализират и откриват причините за понижения
интерес към проблема. Практиката показва, че най-често срещаните проблеми, водещи до негативен
резултат са на етапа реализация. Липсата на необходимата педагогическа и специална
квалификация на обучаващите, което води до формално обучение, при което се пренебрегват
основни педагогически принципи и като резултат – ниско ниво на знанията и понижен интерес за
работа. Не са редки и случаите на проблеми на етап планиране. Учебните програми не отговарят на
промените в съдържанието на обучението, заложеното в тях не е актуално (не отговаря на
потребностите на потребителите на кадри.). Всичко това е предпоставка за некачествена
подготовка, за липса на мотивация за работа и като следствие понижен интерес към изучаваните
проблеми. Подготвените специалисти трудно се реализират на работните места и преживяват
психологически стрес, който в повечето от случаите се отказват от професията.
3. Аналитичен метод за изследване на интереса.
От анализа на взаимодействието между потребност и интерес се вижда, че открит остава
въпроса с измерване нивото на интереса на обучаваните към конкретната преподавана дисциплина.
Разработването на обективен и точен метод за определяне нивото на интереса ще спомогне за
откривана на дефекти и слаби места в обучението.
Същността на предлагания метод може да се илюстрира по следния начин:
Методът позволява да се определи интереса към даден учебен предмет, преподаван от
конкретен преподавател и да се сравни с мнението на преподавателя по този въпрос. Даден учебен
предмет се изучава от “n” курсиста На същите се раздават форматни листчета, на които те трябва
поставят цифра, съответстваща на техния интерес към предмета. Броят на възможните цифрови
степени може да бъде избран произволно. За общост ще означим най-високата цифрова степен с
“m” (Най-често се избира интервал от 1 до 6 т.е. m =6, отговарящ на шестобалната система, което
прави по-лесна ориентацията на курсистите). След събиране на форматните листчета се сумират
посочените цифрови оценки и се получава сумата “S”. отношението S/n – представлява средната
стойност на оценката дадена от курсистите, а m/2 стойността на средната оценка за избрания
интервал. Изчислява се коефициента М.
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S m

M  n 2
m
2
Изчислява се стойността на N по формулата:
N  1 M .B
където: В – оценка за интереса към дадения учебен предмет, дадена от преподавателя
(самооценка).
Различаваме следните случаи:
S m

при М=0,    - получаване N=B.
n 2
Интересът на курсистите към предмета и мнението на преподавателя по този въпрос
съвпадат, т.е. преподавателя има точна представа за протичащите процеси в групата.
S m

при M<0,    - получаваме N<B.
n 2
Интересът на курсистите към предмета е по-нисък от мнението на преподавателя по този
въпрос. Това показва, че преподавателят има неадекватна представа за състоянието на
обучението по дадения предмет. Този случай е най-неблагоприятният, тъй като
преподавателят е убеден в перфектността на своята работа, а в действителност това не е
така.
S m

при M>0,    - получаваме N>B.
n 2
Интересът на курсистите към предмета е по-голям от мнението на преподавателя по този
въпрос. Това представлява най-добрия вариант, т.е. целите, които си поставя дадения
преподавател се достигат и то значително повече от заплануваното от самия него.
Такова изследване е необходимо да прави за всеки курс от всеки преподавател за предметите,
които преподава. То ще му даде информация дали интереса е устойчив, повишава ли се или
намалява. Това ще бъде сигнал за самия него да търси причините, водещи до тези отклонения, при
условие, че има регрес в интереса.
Предложената методика е максимално опростена, бързо се реализира и не изисква никакви
финансови средства. Всичко това позволява нейната реализация от всеки преподавател.Тази
методика се използва от девет години в Технически университет – Габрово. Това позволява всеки
преподавател да получи обратна връзка от обучаемите, което има важна диагностична стойност за
корекции при необходимост.
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Резюме:
Глобализацията, динамиката на живота, прекомерната професионална ангажираност на членовете
на семействата са само част от причините, които налагат необходимостта от оказване на здравна грижа
в домашни условия, подготовка на екипи, които да прилагат умения и професионализъм при
обгрижването на нуждаещите се. Необходима е оценка на реалната картина в чуждия дом, рисковете за
пациента, за членовете на медицинския екип, за да се предприемат адекватни мерки и дейности.
С настоящото проучване се прави опит за характеристика на рисковете и се предлага електронна
карта, която да служи на полагащите грижи да оценят бързо и адекватно рисковете и да вземат
адекватни решения за предпазване от възникване на инциденти.
Цел: да се проучи мнението на социалните асистенти (болногледачи), оказващи помощ на стари
хора в домашни условия, относно съществуващи рискове, начин на оценка на риска.
Материали и методи: проучено е мнението на 40 болногледачи, предоставящи домашни грижи за
стари хора в страни от Европейския съюз – предимно Австрия и Германия.
Използвани методи: социологически метод (анкетно проучване), документален метод и графичен
анализ.
Резултати и обсъждане: направеното проучване сочи, че предоставянето на грижи в домашни
условия се извършва предимно от лица от женски пол, на възраст над 50 години. Голям процент са с
придобита степен на образование – висше.
Заключение: потребители на услугата „Домашна грижа“, осъществявана от социален асистент
(болногледач) са предимно стари хора. Приоритет има риска от злополуки и инциденти поради
възрастта. Оценката на риска се прави веднъж годишно, което е недостатъчно и налага промяна в
методиката на оценяването.
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Summary:
Globalization, life dynamic, family members additional professional engagement are only parts of reasons,
which dictates home conditions health care necessity, and team preparation which should apply skills and
professionalism during individual’s care. Medical team members seek for real scene assessment of
unknown home and patient’s risks in order to take adequate measures and actions.
Current research makes an attempt to characterize risks and proposes electronic card that should be used by
medical staff to assess quickly and adequately potential risks and to take adequate decisions in order to
prevent incidents.
Objective: opinion research of social assistants (hospital attendants) whose render help to old people in
home conditions in accordance with existing risks and assessment risk methods.
Research and methods: 40 hospital attendants opinion has been researched, all these social assistants give
home care for old folks in European Union countries, mostly Austria and Germany. Sociological (inquiry)
method, documentary, and graphic analysis have been used for the purpose of research.
Results and discussion: this research shows that health care in home circumstances is implemented mostly
by females, aged over 50 years. Large percentage of them posses high degree of education.
Deduction: old people are mostly consumers of “Home Care” service, executed by social assistant
(hospital attendant). Accidents’ risk as well as incidents provoked by age are with high priority. Risk
assessment is produced once a year, which is insufficiently and dictates a change in assessment methods.
Key words: home care, hospital attendant, risk assessment

Увод
В последните пет години и в България стана актуален проблема с предоставянето на здравни
грижи в домашни условия. Този вид услуга е силно развита в Австрия, Германия и Холандия,
където заедно с традиционните хосписи има изградени мобилни екипи от лекар, медицинска сестра,
социален асистент (болногледач), социален работник, духовно лице за предоставяне на здравни
грижи по домовете на нуждаещи се пациенти. Посочените страни имат развити мениджърски
структури у нас, които набират български граждани, организират по утвърдени техни програми
подготовката им и ги изпращат на работа в чужбина.
В България този вид услуга стана възможна за нуждаещи се пациенти благодарение на
предоставеното финансиране по Европейски проекти и програми на редица общини. Предлага се
обучение на безработни лица, които да полагат грижи, свързани със здравето, безопасността на
потребителя, да организират и осигуряват необходимите санитарно – хигиенни, битови и социални
условия за осигуряване на нормален живот.
Близо 60 процента от заложените теми в обучението им са свързани с: основи на
геронтологията; видове хигиенни тоалети; основи на обслужването, основна грижа и наблюдение на
стари хора, инвалиди и хронично болни; основи на приложната хигиена и до лекарска помощ.
Заедно с това социалния асистент (болногледача) придобива компетенции по водене на
домакинство, основи на комуникацията и овладяване на конфликти.
Лечението на болен при домашни условия е колективно дело на екип от лекар, медицинска
сестра, социален работник, болногледач. Основно правило при предоставянето на социална услуга в
домашна среда е свеждането до минимум на рисковете за здравето, безопасността и
благополучието, както на потребителите, така и на членовете на екипа. Поради това става актуален
проблема с оценка на риска за всеки конкретен случай и вземане на необходимите мерки за
свеждането му до минимум, в който може да се управлява.
1.. Материали и методи
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Извършено бе анонимно анкетиране на 40 социални асистента (болногледачи), обучавани в
Център за следдипломна квалификация към Технически университет - Габрово, предоставящи
домашни грижи в страни от Европейския съюз, предимно Австрия и Германия. Проучването е
проведено в периода април-август 2016 година.
Използвани методи: социологически метод (анкетно проучване), документален метод и
графичен анализ.
2.. Резултати и обсъждане
Анкетирани са 40 болногледачи, попадащи във възрастова група над 50 години.
Преобладаващи по пол са жени на възраст над 50 години (фиг. 1)

жени брой - 33

мъже брой - 7
средно брой - 12

Фиг.1. Разпределение на болногледачите по пол.

висше брой - 28

Фиг. 2. Разпределение на болногледачите според
образованието

За отбелязване е факта, че преобладават болногледачи с завършено висше образование (Фиг.
2). Икономическите условия в България създават проблеми с реализацията, особено на
специалистите с висше образование, хуманитарни специалности..Сред тях преобладават
завършилите немска филология. Болногледачите със средно образование са завършили езикови
гимназии, работили са като преводачи и в момента са безработни. Сред кандидатите за тази работа
има и такива, които в момента посещават езикови курсове с надеждата да упражняват тази
професия в чужбина.
От Фиг.3. може да се направят следните изводи:
 до преди 15 години е много малък броя на хората, които търсят реализация като
социални асистенти в чужбина;
 последните две години ( 2015, 20160) техния брой се увеличава многократно;
 приемащите страни държат изключително много на качеството на предлаганата услуга
и приемат кандидати само със завършен курс за указване на здравна грижа в домашни
условия.
Услугата „Домашна грижа“ се предоставя на стари хора(на 80 и повече години).
Богатия опит на анкетираните болногледачи (до този момент те работят в чужбина) позволява
да ранжират рисковете при оказване на домашни грижи в зависимост от техните наблюдение и
ситуации при конкретни случаи.
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Фиг.3. Разпределение на болногледачите по стаж на упражняване на професията
Оценката на риска е необходимо да се направи в началото, когато се сключва договор за
обгрижване на болен при домашни условия, а след това периодично да се актуализира
при
настъпващи промени.
3..Методика за оценка степента на риска
За да се оцени отделния вид риск в съответната домашна среда е необходимо да се разполага с
информация за действителното състояние. Тя може да бъде получена по следните начини: преки
наблюдения при посещение в дома на пациента, предоставяне на документи за здравословното
състояние (от личния лекар), информация от членове на семейството, съседи или приятели,
информация от самия пациент.
От изключително важно значение е обработването на получената информация и получаване на
количествено изражение, позволяващо степенуване на рисковете. По този начин се получава ясна
картина на тежестта на отделните рискове и вземане на адекватни решения за предпазване от
възникване на инциденти и също така мерки и мероприятия за минимизиране на риска. Необходимо
е периодично да се прави по същата технология нова оценка на видовете рискове и да се сравнява с
получените резултати от предходните. Това позволява да се предприемат необходимите
коригиращи действия или да се прекрати предоставянето на услугата с цел избягване риска за
здравето и безопасността на обслужващия екип.
За тази цел се предлага изработването на контролна карта, в която да бъдат фиксирани точно
основните моменти, проблеми, ситуации, състояния на домашната среда, които имат отношение
към съответния риск. На Фиг. 4 е показана контролна карта за проследяване на показателите по
отделните видове риск и оценка на действителното състояние. За всеки от посочените рискове са
зададени пакет от въпроси. Отговорът на всеки един се регистрира с цифрова оценка от 1 до 6 като
се поставя знак „Х” за направената оценка. От оценките, които са дадени за отделните фактори се
изчислява средната стойност за съответния риск. Високите стойности имат отношение към найголямата степен на риска.
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КОНТРОЛНА КАРТА
Риск № 1 - Риск при оказване на помощ при взимане на лекарства
Средна Оценки по степен на риска
Основни моменти и контролни въпроси
оценка 1
2
3
4
5
6
По лекарско предписание ли се получават
лекарствата?
Ползва ли други лекарства или хранителни
добавки?
Къде се съхраняват лекарствата и има ли достъп до
тях?
Кой дава лекарствата и има ли опасност от
повторно приемане?
Опасност някой да ограничи приема на лекарства.
Опасности от нарушаване график на приема или
оказани диети.
Риск № 2 – Риск от заболявания
Средна Оценки по степен на риска
Основни моменти и контролни въпроси
оценка 1
2
3
4
5
6
Има ли прогресиране на заболяването?
Достатъчни ли са периодичните прегледи от
специалист или необходимите изследвания.
Опасност от прекъсване на медикаментозното
лечение - липса на препарат; финансов проблем.
Опасност от съпътстващи заболявания, които да се
проявят в хода на лечението.
Риск № 3 - Риск от злополуки и инциденти
Средна Оценки по степен на риска
Основни моменти и контролни въпроси
оценка 1
2
3
4
5
6
Способност на потребителя да се придвижва сам и да
се обслужва.
Риск от възникване на кризисни състояния, които
водят до безпомощност и депресии.
Проблеми със зрението, слуха, ориентацията за място
и пространство.
Зависимост от алкохол или други вещества и
възможност за достъп до тях.
Безопасност на дома по отношение на заболяването.
Риск № 4 – Риск, произтичащ от битовите условия на живот на потребителя
Средна Оценки по степен на риска
Основни моменти и контролни въпроси
оценка 1
2
3
4
5
6
Условия за извършване на услугата – наличие на
баня, топла вода, безопасност на битови уреди.
Хигиенни условия и рискове от заразяване,
произтичащи от условията в дома.
Пригодност на дома към увреждането и наличие на
помощни средства.
Наличието в дома на домашни животни или
любимци, които представляват риск за здравето.
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Риск № 5 - Риск при оказване на физическа помощ
Средна Оценки по степен на риска
Основни моменти и контролни въпроси
оценка 1
2
3
4
5
6
Необходимост от физическа помощ при
придвижване и поддържане на лична хигиена.
Склонност на потребителя да отказва физическа
помощ като се противопоставя.
Има ли изисквания към болногледача – мъж, жена,
физическа сила.
Културни и религиозни предпоставки за отказване
на физически допир.
Риск № 6 - Риск от загуба на независимост
Средна Оценки по степен на риска
Основни моменти и контролни въпроси
оценка 1
2
3
4
5
6
Усложняване на физическото състояние на
потребителя.
Проблеми с психиката и адаптирането в позната
среда и вземане на адекватни решения.
Депресивни състояния, свързани с нагласата за
безпомощност и полезност на близки.
Фиг. 4. Контролна карта за анализ на отделните рискове
Счита се, че риска е в допустими граници ако няма превишаване над 50 процента т.е. не се
надхвърлят три точки. Особено тревожно е положението ако средната стойност е над 3 точки. Това
означава, че този риск е недопустим и ще създава проблеми не само при предоставяне на качествена
здравна грижа от социалния асистент, а е проблем и за неговата лична безопасност. Необходимо е да се
вземат всички мерки за намаляване нивото на риска и свеждането му до минимум.
Предложената контролна карта може да се използва многократно, като се сменят само символите,
които се поставят към съответната оценка и се преизчислява средната стойност на риска. По този начин
се наблюдава тенденцията на промяна на рисковете при предоставяне на съответните здравни грижи при
домашни условия. Членовете на екипа заедно с близките на пациента трябва да полагат максимални
усилия за намаляване на рисковите фактори, за създаване на обстановка, в която могат да се предложат
качествени домашни грижи.
Заключение
Предложената методика е отворена, може да се актуализира и допълва в зависимост от
конкретния случай. Използването й дава възможност да се направи начална оценка на риска, а след това
да се наблюдава тенденцията на промяната й.
Разработен е вариант за електронна контролна карта, позволяващ не само лесно и бързо
попълване, но и визуализация на степените на риска.
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РЕХАБИЛИТАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ТОРТИКОЛИС
Ралица Джукелова, Гергана Кючукова
Медицински колеж към Медицински университет - Пловдив
Резюме: Тортиколис представлява трайно наклоняване на главата на срещуположната страна
в резултат на дисбаланс в хармоничното равновесие на двата мускула m. sternocleidomastoideus,
дължащ се на патологични структури или тонусни промени в единия от тях. Заболяването бива
придобито или вродено. Наблюдават се три типа промени, съобразно етиопатогенезата: миогенни,
артрогенни и неврогенни.
Заболяването представлява значителен медицински, психологичен и социален проблем.
Целта на рехабилитацията е възстановяване нормалния обем на движение в цервикален дял и
нормално положение на главичката. Лечението започва веднага след откриване на заболяването и
комплексните рехабилитационни мероприятия са от съществено значение за благоприятният изход
на увредата. Рехабилитационните мероприятия включват: лечение от положение, патогенетична
терапия, симптоматично лечение, кинезитерапия, масаж, физикална терапия. Съществено важна
роля играят специалните похвати на мануалната терапия, съчетани с техники от кинезитерапията.
Нелекуваният тортиколис води до трайни деформации. Рехабилитацията е жизнеспособна опция за
консервативно лечение. За по-пълноценното възстановяване, рехабилитаторът обучава родителите
да изпълняват масажни техники в домашна обстановка.
Ключови
думи:
тортиколис,
рехабилитационни
мероприятия,
кинезитерапия
Въведение
Като родови травми се означават анатомичните увреждания и функционални разстройства в
организма на новороденото, получени по време на родовия акт, и свързаните с него акушерски
интервенции. Те биват съвсем невинни – оток на предлежащата част, охлузвания и одрасквания, потежки - разкъсвания и счупвания и заплашващи живота на детето – вътречерепни кръвоизливи.
Едни от тях са травмите на мускули и нерви. Хематом на m. sternocleidomastoideus е резултат на
преразтягане на мускула при окозване на мануална екстракция на главата при седалищно раждане
или вследствие дърпане на главата при задържан раменен пояс в изхода на таза [6].
Тортиколис заема трето място по честота след вродените криви ходила и вродена луксация
на тазобедрена става [9]. Явява се най-често в резултат на дисбаланс в хармоничното равновесие на
двата мускула sternocleidomastoideus, дължащ се на патологични структури и тонусни промени в
единия от тях. Бива придобито или вродено.
Гръдноключносисовидният мускул (m. sternocleidomastoideus) е най-големият мускул на
шията. Започва от слепоочната кост, спуска се косо медиално и се залавя с две крачета за
ключицата и гръдната кост. При съкращение мускулът накланя главата на своята страна и завърта
лицето към противоположната[11].
Наблюдават се три типа промени, съобразно етиопатогенезата: миогенен, атрогенен, и
неврогенен. Може да бъде обусловен по няколко начина. Централният тортиколис се дължи на
увреда на екстрапирамидни формации (например ДЦП) и протича с повишен мускулен тонус по
ригиден тип, контралатерално на увредата на мозъка. Периферно обусловеният тортиколис найчесто е от травматично естество и се дължи на шиен хематом, настъпил по време на раждането[1].
Второстепенни симптоми са евентуални блокажи на art. Intervertebralis на шията, водещи до
ограничени движения - контрактури, болков псевдорадикулярен синдром, вегетативни прояви,
нестабилност при пробите за равновесие.
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Фетален фиброзен миозит се среща много рядко, при него мускулът е скъсен. По -голямо
внимание се обръща върху миогенния тортиколис, дължащ се на исхемични моменти (родови
травми), водещи до фиброзни изменения на травмирания мускул, който се уплътнява и скъсява.
Може да се дължи и на травматична лезия на n. accessorius, в резултат на пълна или частична
деинервация и m. sternocleidomastoideus е с отпадна симптоматика и доминира тонуса на
противоположния мускул[10].
При всяка от причините за тортиколис главата е придърпана към същестранното на увредата
рамо, а лицето е обърнато нагоре и в противоположната страна. Освен, ако се дължи на травматична
лезия на n.accessorius, тогава главата е наклонена по посока на увредения m. sternocleidomastoideus.
Това състояние на главичката е постоянно. Ако в основата стоят тонусни промени, може да има
интермитиращ характер и да се засилва под влиянието на различни дразнители.
Изложение
Рехабилитационните мероприятия трябва да започнат веднага след поставяне на диагнозата.
Заболяването представлява значителен медицински, психологичен и социален проблем поради
редици причини като козметичен дефект, функционален дефицит, ранни вторични дегенеративни
изменения в ставно-лигаментарния апарат.
През първата и втората година след раждането при всички леки и средно тежки случаи се
провежда консервативно лечение[9].
Според Н. Попов, 2010 при съставянето на рехабилитационната програма се включват
всички средства и методи, за които се счита че ще бъдат ефективни по отношение подобряването на
състоянието на пациента. Използват се различни подходи – някои разчитат повече на лечебните
упражнения, други повече на мануалната терапия или на физикалната терапия. В повечето случаи
най-добър ефект се получава от подходящото комбиниране на различните средства и методи [7].
Прилага се лечение от положение възможно най-рано. Поставя се главичката в правилно
положение по време на сън, за тази цел се използват пясъчни торбички. През останалото време се
препоръчва носене на ортопедична яка, с която се коригира главата. Според П. Ставрев, при малки
бебета може да се фиксира шапчицата на главата с игла за камизолката или пелената на
срещуположното рамо. Освен това детето се поставя така в леглото или кошарата, че да гледа
наляво, ако повредата е десностранна и обратно [9].
При наличие на шиен хематом основно се прилага парафинова апликация на шията с t 42°44°, при по-големи деца до 50°. Продължителността е 15-25 мин., 20-30 процедури. Облъчване с
видими или инфрачервени лъчи 10-15 мин. В областта на хематома се прилага електрофореза с 2%
калиев йод: активният електрод се поставя на съответния мускул, а другия между лопатките,
плътността на тока е 0,02-0,03 mA/см², 8-15 мин [1,8].
При неврогенната форма най-съществена роля играят електростимулациите с НЧТ. Според
И. Колева, 2007 е необходимо изготвянето на комплексен неврорехабилитационен алгоритъм при
увреди на ПНС, включващ преформирани фактори, кинезитерапия и ерготерапия, естествени
фактори за въздействие върху мускулния хипотонус [4].
Ако заболяването се дължи на травма на n. accessorius се прилага 0,25-0,50 Hz и
продължителност на импулса 100-200-300 ms – цели се реинервация на мускула. При напълно
инервиран мускул, но отслабен заради хиперфункция на противоположния се прилага
електростимулация с неофарадичен ток (50-100 Hz, 1 ms, модулиран, 15/20 съкращения в минута).
Тук налице е тонолитичен ефект, реализиран по реципрочния принцип на действие на мускулите с
антагонистично действие. При по-големи деца се използва двуполюсна методика, а при кърмачета –
еднополюсна (моторната точка е в проксималната част на мускула). Използва се също СМТ II род
50 Hz, 75-100% дълбочина или ДД - ММ и RS [8].
Лечебната гимнастика е от най-голямо значение. Има за цел да засили отслабналия m.
sternocleidomastoideus и да намали тонуса на спастичния. За отслабения се прилагат упражнения на
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базата на оценката по ММТ – от ОИП, срещу гравитацията или срещу съпротивление. На скъсения
мускул се прилага постизометрична релаксация, лека редресация и пасивно раздвижване.
Мускулно – инхибиторните техники релаксират мускулите, благодарение на което те могат
да бъдат удължени по-лесно. Те водят началото си от проприоцептивното нервно-мускулно
улесняване (ПНМУ). Мускулно – инхибиторните техники са постизометрична релаксация и
реципрочна инхибиция [7]. Застава се зад детето и се поставя едноименната предмишница върху
рамото, а с длан се обхваща брадичката. С другата ръка се обхваща главата. Рамото от към болната
страна се натиска надолу от предмишницата и брадичката се завърта към болната страна. С другата
ръка главата се накланя към здравата страна.
Според Т. Краев, 2007 детският организъм по различен начин реагира на физични и на
механични дразнения, включително и на масажа. Анатомо-физиологичните особености във всеки
стадий от развитието на детето имат своите отличителни черти, с които масажистът трябва да се
съобразява и да бъде адекватен на физическото, психическото и емоционалното му състояние[5].
Масажът със своите физиологични влияния и многообразни техники е абсолютно
задължителен в комплексната рехабилитация при бебета и деца с тортиколис. Той се прилага на
шията и спазва принципите на отвеждащото поглаждане.
Посоката на поглаждането при масажа на шията е от челюстта надолу към ключиците и
встрани към съответните аксиларни ямки. Разтриването на шията е в надлъжна и напречна посока,
зигзагообразно и спираловидни движения. Омачкването е за m. sternocleidomastoideus надлъжнощипковидно омачкване и напречно омачкване – двойно-пръстеновидно. M. platysma се обработва с
нежни движения и само с разтриване. Масажът на шията завършва с поглаждане [2].
Миогенните контрактури при тортиколис са показани за лечебен масаж.
Според П. Каснакова, 2016, в зависимост от характера на контрактурата задачите на масажа
са различни. Най-общо масажът цели да се омекотят тъканите, да се възстанови кръвообращението
и трофиката им, а от там да се подобри еластичността на лигаментите довели до ставната
контрактура. Необходимо е да се подобри подвижността при срастванията между отделните
пластове (кожа, мускули, фасции).
Масажът е избирателен:

за скъсените мускули - релаксиращ.

за динамичните мускули - тонизиращ.
Масажът започва с поглаждане, като се акцентира на разтриването с различни спомагателни
похвати. Прилагат се подходящи похвати от омачкване и вибрации – непрекъсната [3].
Масажът се извършва симетрично на лицето и шията, като по-продължително се обработва
скъсения мускул.
Добър ефект се постига чрез мускулният масаж, които може да регулира мускулния
дисбаланс. При мускулен хипертонус се прилага леко поглаждане, надлъжно и кръгообразно
разтриване с цел да се засилят задръжните процеси, да се намали повишената възбудимост и
повишеният мускулен спазъм. Омачкване, както и ударни похвати се избягват. Масажът
продължава с нежно поглаждане, изстискване, индиректна вибрация [3].
За по-пълноценно възстановяване, рехабилитаторът обучава родителите да изпълняват
масажните техники в домашна обстановка.
Заключение
При неуспех от рехабилитационните мероприятия до две годишна възраст се прибягва към
хирургично лечение. Прогнозата е благоприятна, ако лечението се започне рано. Проучвания от
клиничната практика показват, че 85-90% от случаите на вроден тортиколис са разрешени с
физиотерапевтично лечение[11].
Рехабилитационни дейности са от решаващо значение за развитието на заболяването,
насочени към корекция на дисбаланса на двете шийни половини. Съчетаването на
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физиотерапевтични процедури, масаж, рефлекторни упражнения, улесняващи техники с
аналитични упражнения, изпълнявани ежедневно, спомагат за по-пълноценното възстановяване.
Рехабилитацията осигурява комплексност, поливалентност и етапност при лечението на
детето с тортиколис, което определя и ефективността на провежданата методика.
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