26.11.2020 – ЧЕТВЪРТЪК
ВИРТУАЛНА ЗАЛА 1
11:00 – 11:30 Откриване и поздравителни адреси
11:30 – 12:00 Пленарна лекция 1 – Iveta Nagyova, Президент на Европейската Асоциация
по Обществено Здраве (EUPHA)
12:00 – 12:30

Почивка
ПАРАЛЕЛНИ СЕСИИ

12:30 – 14:00 ВИРТУАЛНА ЗАЛА 1

ВИРТУАЛНА ЗАЛА 2

Секция Е. Промоция на здравето
Презентации Е.01 - Е.09
Постер E.10

Секция A. Епидемиология на
хроничните неинфекциозни
заболявания
Презентации А.01 - А.03
Постери A.04 - A.05
Секция B. Епидемиология на
инфекциозните заболявания
Презентации B.01 – B.04
Постери B.05 – B.08

ВИРТУАЛНА ЗАЛА 1
14:00 – 18:15 Пленарна лекция 2 и Workshop по качествени изследвания – John Kisman,
Европейски център за контрол на заболяванията (ECDC)
14.00 – 15.15 14.00-14.15: Въведение към темата на семинара и поздравления
Part 1
14.15-15.15: Кратко представяне на качествените методи на изследване
15.25 – 16.40 15.25-16.00: Запознаване с кодирането (вкл. онлайн демонстрация)
Part 2
16.00-16.40: Упражнение по кодиране за участниците
16.50 – 18.15 16.50-17.30: Дискусия по кодирането
Part 3
17.30-18.00: Рефлексивност и стандартизиране на докладването на
резултатите от качествените проучвания
18.00-18.15: Заключителна дискусия и впечатления
18:30 – 19:30 Общо събрание на Българската асоциация по обществено здраве (БАОЗ)

27.11.2020 – ПЕТЪК
ВИРТУАЛНА ЗАЛА 1
9:00 – 9:45

Пленарна лекция 3 – Dina Balabanova, Лондонско училище по хигиена и
тропическа медицина (LSHTM)

10:00 – 12:00 Пленарна лекция 4 и Workshop “Предизвикателствата на систематичните
прегледи в 2020” – Част 1 - Miroslav Klugar, Национален център за здравна
помощ, опираща се на доказателства и транслация на знания, Чехия
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12:00 – 12:30

Почивка
ПАРАЛЕЛНИ СЕСИИ

12:30 – 14:00 ВИРТУАЛНА ЗАЛА 1

ВИРТУАЛНА ЗАЛА 2

Секция C. Околна среда и здраве
Част 1 - Презентации C.01 - C.08

Секция D. Икономика на
здравеопазването
Презентации D.01 – D.03
Секция G. Дигитално обществено
здраве - Презентации G.01 – G.05
Постер – G-06

ВИРТУАЛНА ЗАЛА 1
14:00 – 16:00 Workshop “Предизвикателства на систематичните прегледи в 2020”
Част 2 - Miroslav Klugar
ПАРАЛЕЛНИ СЕСИИ
16.15 – 18.15 ВИРТУАЛНА ЗАЛА 1

ВИРТУАЛНА ЗАЛА 2

Секция H. Управление и качество
на здравната помощ
Презентации H.01 – H.16
Постер – H.17

Секция K. Медицинска и социална
рехабилитация и интеграция
Част 1
Презентации K.01 - K.08

28.11.2020 - СЪБОТА
ВИРТУАЛНА ЗАЛА 1
9:00 – 11:00

Пленарни лекции и панелна дискусия “Акценти върху медицинската етика
в Източна Европа”
Пленарна 5. Биоетиката в Румъния: несигурност, постижения и надежди
Cristina Gavrilovici, University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania
Пленарна 6. Услугите за етична консултация в Прага – опит и метод
Jaromír Matějek, Charles University, Prague
ПАРАЛЕЛНИ СЕСИИ
ВИРТУАЛНА ЗАЛА 1

ВИРТУАЛНА ЗАЛА 2

11:30 – 13:00 Секция F. Фундаментални етични
проблеми и клинична етика
Презентации F.01 – F.08

Секция K. Медицинска и социална
рехабилитация и интеграция
Част 2 - Презентации K.09-K.15 Постер
K.16

13:00 – 14:30 Секция C. Околна среда и здраве
Част 2
Презентации C.09 – C.15

Секция L. Психично здраве
Презентации L.01 – L.3
Постер L.04
Секция M. Вариа
Презентации M.01 – M.05
Постер M.06

14:30 – 15:00 Представяне на Факултет „Обществено здраве“ и закриване на
конференцията
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СЪДЪРЖАНИЕ
ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ И WORKSHOPS

14

16

18

21

24

25

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, ОСНОВАНО НА
ДОКАЗАТЕЛСТВА: ДА СЕ ПРИДВИЖИМ ОТ ИЗОЛИРАНИ КЪМ
СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ
Iveta Nagyova, President of EUPHA
WORKSHOP 1 „КАЧЕСТВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“
John Kisman, European Centre for Disease Prevention and Control
КЪМ ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ НА ХИПЕРТОНИЯТА В СТРАНИТЕ С
НИСЪК И СРЕДЕН ДОХОД: ПЕРСПЕКТИВИ НА ЦЕНТРИРАНИТЕ КЪМ
ХОРАТА ЗДРАВНИ ГРИЖИ
Dina Balabanova, London School of Hygiene and Tropical Medicine
WORKSHOP 2 „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА СИСТЕМАТИЧНИТЕ
ПРЕГЛЕДИ ПРЕЗ 2020“
Miroslav Klugar, Czech National Centre for Evidence-Based Healthcare and
Knowledge Translation
БИОЕТИКАТА В РУМЪНИЯ: НЕСИГУРНОСТ, ПОСТИЖЕНИЯ И
НАДЕЖДИ
Cristina Gavrilovici, University of Medicine and Pharmacy Grigore T. Popa, Iasi,
Romania
УСЛУГИТЕ ПО ЕТИЧНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ В ПРАГА – ОПИТ И
МЕТОД
Jaromír Matějek, Charles University, Prague

ПАРАЛЕЛНИ СЕСИИ
СЕКЦИЯ А. ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА ХРОНИЧНИТЕ
НЕИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
УСТНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

26

26

А-01. ХРАНИТЕЛНО ПОВЕДЕНИЕ СВЪРЗАНО С ГЛИКЕМИЧНИЯ
КОНТРОЛ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ТИП 1 ЗАХАРЕН ДИАБЕТ С ГОЛЯМА
ДАВНОСТ
Н. Ушева, Р. Панчева, Р. Тонева, К. Цочев, М. Попчева, Т. Чалъкова, М.
Бояджиева, С. Галчева, Г. Вълчев, Г. Бочева, Й. Йотов, В. Йотова
А-02. БЪЛГАРИЯ В ПРОУЧВАНИЯТА ЗА ГЛОБАЛНАТА ТЕЖЕСТ НА
ЗАБОЛЯВАНИЯТА
Д. Цанова, М. Камбурова, С. Георгиева, А. Сеизов
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А-03. МАЙЧИНО ХРАНЕНЕ И ФЕТАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ НА
МЕТАБОЛИТНИ НАРУШЕНИЯ - Д. Найденова

ПОСТЕРИ

28

28

А-04. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО СРЕД УЧЕНИЦИ НА
ВЪЗРАСТ 10-19 ГОДИНИ В Р БЪЛГАРИЯ
Г. Цолова, Р. Чапарова, Н. Данова, К. Евстатиева
А-05. ЗДРАВНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧЕНИЦИ НА ВЪЗРАСТ 10-19 ГОДИНИ
В Р БЪЛГАРИЯ
Г. Цолова, И. Камел, М. Владимирова, К. Евстатиева

СЕКЦИЯ B. ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ
ЗАБОЛЯВАНИЯ
УСТНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

29

30

31

31

B-01. ИМУНИЗАЦИОНЕН ОБХВАТ С ВАКСИНА МОРБИЛИ-ПАРОТИТРУБЕОЛА В БЪЛГАРИЯ
М. Карчева
B-02. СОЦИАЛНИ И ЗДРАВНИ НЕРАВЕНСТВА ПРИ
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА SARS-COV-2 (COVID-19) В БЪЛГАРИЯ
М. Камбурова, С. Георгиева, Д. Цанова
B-03. СОЦИАЛНА И ЗДРАВНА ЗНАЧИМОСТ НА САЛМОНЕЛОЗИТЕ ПРИ
ХОРАТА ВЪВ ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ ЗА 2014-2018 Г.
Д. Монов, М. Коларова-Димитрова
B-04. ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ЦИРКУЛАЦИЯТА НА L.
MONOCYTOGENES
Св. Станева, Р. Константинов

ПОСТЕРИ

32

33

33

34

B-05. ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СТУДЕНТИ КАТО РИСКОВА ГРУПА ЗA
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА HIV/СПИН
М. Коларова-Димитрова
B-06. СТРУКТУРЕН МОДЕЛ НА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
НА ИМУНОПРОФИЛАКТИКАТА
Е. Иванова, Р. Чамова
B-07. РОДИТЕЛСКИ НАГЛАСИ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ИМУНИЗАЦИИ И
РЕИМУНИЗАЦИИ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ
С. Хаджиева, Н. Ушева, Р. Панчева
B-08. ЗАХАРНИЯТ ДИАБЕТ – РИСКОВ ФАКТОР ЗА ХЕРПЕС ЗОСТЕР
Т. Петкова, Ц. Дойчинова
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СЕКЦИЯ C. ОКОЛНА СРЕДА И ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
УСТНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

35
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C-01. ХРАНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА ВЛАКНИНИ ПРИ МЛАДИ ХОРА ЗА
ОПАЗВАНЕ НА ТЯХНОТО ЗДРАВЕ
В. Бирданова, Л. Иванов, И. Стоилова, Ц. Виткова
C-02. ПРОСПЕКТИВНО ПРОУЧВАНЕ НА ПРАКТИКИТЕ НА ХРАНЕНЕ ПРИ
ДЕЦА С ПРОЯВИ НА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЕН РЕФЛУКС И ХРАНИТЕЛНА
АЛЕРГИЯ
В. Недкова-Миланова, M. Стойновска, Цв. Валентинова, Л. Гаджелова, Е.
Тумбева
C-03. ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВЕДЕНИ ХРАНИ ЗА КЪРМАЧЕТА И МАЛКИ
ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
Л. Рангелова, А. Парцова
C-04. НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БИОЛОГИЧНИ ХРАНИ В
БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – НАЧАЛО, РАЗВИТИЕ И РЕФОРМА
Р. Брайкова
C-05. АЛЕРГЕНИ - НОВИ МОЛЕКУЛЯРНО ГЕНЕТИЧНИ МЕТОДИ ЗА
ОТКРИВАНЕ
Ст. Арсова, Е. Кузова, Цв. Георгиева
C-06. СИСТЕМА ЗА ВЪТРЕШЕН ХИГИЕНЕН КОНТРОЛ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВОТО НА КУЛИНАРНИ ДЕСЕРТИ
Ц. Виткова., В. Бирданова, Р. Еникова
C-07. ТЕХНОЛОГИЯ 5G. СОЦИАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ И ОЧАКВАНИ
ЗДРАВНИ НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
В. Зарябова, Цв. Шаламанова, М. Израел
C-08. ОПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ
НА ИЗТОЧНИЦИ НА ОПТИЧНО ЛЪЧЕНИЕ ЗА ТЕРАПЕВТИЧНИ И
КОЗМЕТИЧНИ ЦЕЛИ
М. Иванова, М. Израел, В. Зарябова
C-09. ПНЕВМОТОКСИЧЕН ЕФЕКТ НА ПАРАКВАТ ДИХЛОРИД В
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН МОДЕЛ У ПЛЪХОВЕ
В. Данчева, Г. Ставрева, Л. Терзиев, Р. Василева
C-10. СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ДЕНИТРИФИКАЦИЯ
НА ПИТЕЙНИ ВОДИ
Е. Банкова, К. Василев
C-11. ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА АЛЕРГИЧНАТА
ПАТОЛОГИЯ ПРИ ДЕЦА ОТ НАСЕЛЕНИ МЕСТА С АТМОСФЕРНО
ЗАМЪРСЯВАНЕ
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М. Стойновска, Р. Тафраджийска, В. Недкова-Миланова, М. Карчева, И. Русева
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C-12. ОБОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕОЦЕНКА НА ВЪВЕЖДАНЕ ПОЧИВКИ ПРИ
РАБОТА В УСЛОВИЯ НА ШУМ
М. Стойновска, И. Русева, Р. Тафраджийска, В. Воденичаров, Н. Статев
C-13. УЧИЛИЩНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ПРИ СМЕНЕН РЕЖИМ НА
ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ НАЧАЛЕН КУРС
Т. Димитрова, Ст. Порожанова
C-14. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ВРЕМЕВА ДИНАМИКА НА
ПЛАСТМАСОВОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ В СЕКТОР ОТ КРАЙБРЕЖНАТА
ИВИЦА НА ГРАД ВАРНА
Я. Ченков, Андрей Андреев
C-15. ПРИРОДО-ГЕОГРАФСКА ОСОБЕНОСТИ НА ЧЕРНОМОРСКОТО
КРАЙБРЕЖИЕ НА БЪЛГАРИЯ, ОПРЕДЕЛЯЩИ НАПРАВЛЕНИЯТА НА
ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ НА РЕГИОНАЛНО НИВО
Д. Монов

СЕКЦИЯ D. ИКОНОМИКА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
УСТНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

45
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D-01. УНИВЕРСАЛНОТО ЗДРАВНО ПОКРИТИЕ И ВРЪЗКАТА МУ С
ОЦЕНКАТА НА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЗДРАВНАТА СИСТЕМА
М. Минев
D-02. ВЛИЯНИЕ НА БЕДНОСТТА И СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ ВЪРХУ
ЗДРАВНИЯ СТАТУС НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ
П. Костадинова, И. Стоилова
D-03. ЦЕНА НА ПОТЕНЦИАЛНА ВАКСИНА ЗА COVID-19 И ШАНСОВЕ ЗА
ДОСТЪП НА БЪЛГАРСКOТО НАСЕЛЕНИЕ
Н. Велева, Т. Веков

СЕКЦИЯ E. ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО
УСТНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

48

48

E-01. ПРОФИЛАКТИКАТА НА ДЕНТАЛНОТО ЗДРАВЕ НА БРЕМЕННИТЕСИСТЕМНА ГРИЖА ИЛИ СИСТЕМНО ПОДЦЕНЯВАН ПРОБЛЕМ НА
СЪВРЕМЕННИТЕ ПРЕНАТАЛНИ ГРИЖИ
В. Димитрова, Сл. Илиева
E-02. ХРАНИТЕЛНАТА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ – ВАЖЕН ЕЛЕМЕНТ НА
ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ
В. Дулева
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E-03. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРОГРАМИ ЗА HPVАСОЦИИРАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - Е. Стоянова, М. Камбурова
E-04. КРИТИЧНИ ТОЧКИ ПРИ ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО
РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ
С. Георгиева, М. Камбурова, Д. Цанова
E-05. ИЗТОЧНИЦИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
СРЕД НАСЕЛЕНИЕ НАД 20 ГОДИНИ
Т. Каранешева
E-06. ПРОУЧВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИТЕ НАВИЦИ НА ЖИВОТ ПРИ
СТУДЕНТИ РЕХАБИЛИТАТОРИ
Хр. Милчева, П. Ангелова
E-07. САМООЦЕНКА НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ И НУЖДАТА
ОТ ДВИГАТЕЛНА АКТИВНОСТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
Х. Христов, Д. Цанова
E-08. БЪЛГАРСКИТЕ НАРОДНИ ТАНЦИ – АКАДЕМИЧНА ДИСЦИПЛИНА
И ИНТЕГРАТИВНА ЗДРАВНА ДЕТЕРМИНАНТА
Д. Ванкова, Ж. Виденова
E-09. УНИВЕРСИТЕТИ ЗА ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО – ПРАКТИЧЕСКО
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПОДХОДА
П. Бончева, К. Докова

ПОСТЕР

54

E-10. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД УЧИЛИЩНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В
СИТУАЦИЯ НА COVID - 19
Кр. Костадинова, Д. Великова, Хр. Петров

СЕКЦИЯ F. ФУНДАМЕНТАЛНИ ЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ И
КЛИНИЧНА ЕТИКА
УСТНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

55
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F-01. ЕТИЧНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ В
ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
С. Александрова-Янкуловска
F-02. КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ЛИЧНОСТОВА ИДЕНТИЧНОСТ И ГРИЖИТЕ ЗА
ЛИЦА С ДЕМЕНЦИЯ
С. Александрова-Янкуловска, А. Анов
F-03. СЛУЧАЯТ НА 65-ГОДИШНАТА МАЙКА ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА
СЕМЕЙНАТА ЕТИКА
С. Александрова-Янкуловска
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F-04. ЗНАЕМ ЛИ КОЕ Е НАЙ-ДОБРО ЗА ВСИЧКИ НИ? ОБЩЕСТВЕНОТО
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В ПРЕСЕЧНАТА ТОЧКА МЕЖДУ ЕТИКАТА И
СОЦИАЛНАТА ЕПИСТЕМОЛОГИЯ - А. Трайкова

57

F-05. ИДЕИ ЗА ЕТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РЕАГИРАНЕ НА КРИЗИ
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РЕЗЮМЕ
Въпреки общото убеждение, че общественото здраве е дисциплина, която синергично си
сътрудничи с други области и дисциплини, все още има тенденция тя да бъде по-скоро
изoлирана, отколкото приобщаваща, когато става въпрос за съгласуван подход към
интердисциплинарна практика и политика, основана на доказателства. Преминаването от
изолиране към синергизъм изисква промяна на парадигмата и практическото разбиране на
действията и езика на другите области. Трябва да се научим как да прилагаме знания и опит
14

от други области и дисциплини и въз основа на синергичното използване на знания от
множество източници да получаваме нови полезни елементи на знанието. Това е от решаващо
значение, ако искаме да постигнем нашите амбициозни цели в областта на общественото
здраве, като например тези, свързани с Целите за устойчиво развитие.
Здравето и благосъстоянието, заложени в Цел 3 на Целите за устойчиво развитие, са както
фактори, които дават възможност за устойчиво развитие, така и основни резултати от него.
Постигането на тази цел, обаче, е възможно само ако действията в останалите 16 цели също
напредват и ако тези действия се подкрепят от правителствата и цялото обществото. Сложните
здравни системи, експоненциално разширяващата се база данни и липсата на готовност за
бърза реакция на предизвикателствата в областта на общественото здраве са бариерите, които
трябва да бъдат преодолени. Емпиричните данни сочат, че включването на множество
дисциплини в решаването на сложни здравни проблеми подобрява работните процеси и
намалява разликата между генерирането на знания и тяхното разпространение. Затова нашата
цел трябва да бъде да насърчаваме основани на доказателства интердисциплинарни практики
и политики в областта на общественото здраве, и да търсим стратегии за ускоряване на ефекта
на тези усилия в различни дисциплини. Европейската асоциация за обществено здраве
(EUPHA) популяризира една широка визия за общественото здраве, включвайки научни
изследвания за създаването и предоставянето на здравни услуги и проектиране на здравни
системи. Този приобщаващ подход дава възможност за мултидисциплинарно,
интердисциплинарно и трансдисциплинарно сътрудничество, което трябва да се превърне в
стандарт, а не в изключение в общественото здраве. Ясно е, че за да се постигне визията за
интердисциплинарно обществено здраве, основано на доказателства, ще трябва да се
осъществи концептуално развитие и изграждане на капацитет, както и да се осъществи преход
от изолирани действия към синергизъм.

JOHN KINSMAN – експерт в Европейския център за
профилактика и контрол на заболяванията, Стокхолм
Започнах кариерата си в областта на общественото здраве
през 1992 г. с проучване на връзката между поведението на
ученици от средно училище в общност около златна мина в
селските райони на Зимбабве и разпространението на
СПИН. Това беше последвано от придобиване на
магистърска степен по Промоция на здравето в Лондон,
след което прекарах пет години в провинция в Уганда,
работейки като учен при провеждане на проучвания на
поведението и превенция на ХИВ по линия на Програмата
на Съвета за медицински изследвания по СПИН. Моята
докторска степен по медицинска антропология, завършена
в Университета в Амстердам през 2008 г., се основаваше
главно на работата ми в Уганда и изследваше начина, по който научните доказателства бяха
използвани (а понякога и злоупотребени) при формулирането на политиката за СПИН в
течение на епидемията в Уганда и в световен мащаб. Впоследствие работих като пост15

докторант с Университета в Амстердам и СЗО по въпроси, свързани с тестването и
консултирането за ХИВ в четири африкански държави.
През 2010 г. се присъединих към университета Умео в Швеция като изследовател и
впоследствие като доцент по Глобално здраве. Фокусът тук се отдалечи от ХИВ и се насочи
към широк кръг взаимосвързани предметни области, включително социалните детерминанти
на здравето, здравните системи, готовността за извънредни ситуации в общественото здраве,
резистентността към антибиотици и приемането на ваксини. Проучванията бяха насочени към
различни региони - Африка, Азия, Латинска Америка и Европейския съюз. Също така
ръководех проект за регистриране и съобщаване за Ебола в Сиера Леоне по време на
епидемичния взрив в Западна Африка, 2014-2015 г.
От 2019 г. работя в Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията,
заемайки позиция на вътрешен експерт по социални и поведенчески промени. От появата на
пандемията COVID-19, моята работа е фокусирана изключително върху проекти за
противодействие на дезинформацията онлайн, готовност за ваксина срещу COVID-19 и
справяне с „пандемичната умора“ сред населението.

WORKSHOP „КАЧЕСТВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“
John Kinsman
European Centre for Disease Prevention and Control
РЕЗЮМЕ
Този уъркшоп по качествени изследвания има за цел да информира участниците за приноса на
качествените изследвания за подобряване нивото на общественото здраве. Ще бъдат обсъдени
някои от основните методологически подходи за осъществяването на качествени изследвания,
както и техните преимущества и недостатъци. Също така ще бъде отделяно внимание на
основните принципи на кодирането на качествени данни (тази част ще включва и практическо
упражнение). Уъркшопът ще завърши с дискусия относно важността на рефлексивността при
качествените изследвания като средство за намаляване на отклоненията (biases) и гарантиране
на надеждността на докладвания материал.
Уъркшопът е изграден на базата на три основни лекции:
(i)
Въведение към качествените методи;
(ii)
Кодиране и анализиране на качествени данни;
(iii) Рефлексивност и значението на стандартизираното докладване на резултатите от
качественото проучване.
По време на тези лекции ще бъдат въведени основни антропологични понятия като emis и etic
(трудни за превод на български). Ще бъдат представени казуси, базирани на истински случаи,
взети от изследователския опит на д-р Кисман, като илюстрации на различните засегнати
проблеми. Те ще включват ранната СПИН епидемия в Уганда (с разсъждения върху ранната
COVID-19 епидемия в България); и присъщите предизвикателства на това да работиш като
„аутсайдер“. По време на упражнението по кодиране ще бъдат използвани качествени данни,
събрани при проучване.
Тъй като уъркшопът ще се състои онлайн, ще бъдат положени усилия той да бъде
интерактивен и да включва участие на аудиторията. В допълнение към трите основни лекции
ще има онлайн проучване на мнението на участниците на различна проблематика с анализ в
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реално време. Ще се използва и чата, за да е сигурно, че на въпросите и коментарите ще се
обърне внимание в момента. Накрая ще има практическо упражнение по кодиране, при което
ще се осъществи обратна връзка с участниците и ще се обсъди тяхната оценка.
Като предварителна подготовка преди уъркшопа, на участниците са препоръчва да проучат
публикацията на Family Health International, озаглавена ‘Qualitative Research methods: A Data
Collector’s Field Guide’. Освен това, очаква се от участниците да пратят кратка информация,
в която да опишат в общи линии какво се надяват да научат по време на уъркшопа.
Допълнително, очаквам от тези, които са провеждали качествено проучване, да изпратят
детайли относно:
1. Темата/Темите на качественото проучване, което са провеждали;
2. Качествените методи, които са били използвани;
3. Затруднения, срещнати в процеса на проучване, и дали/как са били преодолени.
Обобщението на отговорите си на тези въпроси трябва да се извърши поне една седмица преди
срещата (т. е. до 19 ноември). Това е важно, за да може да се оценят познанията по и
очакванията от темата сред участниците и да се обогати качеството на дискусията.

DINA BALABANOVA
Д-р Дина Балабанова, PhD, е професор по Глобално
здраве и развитие в катедрата по Здравни системи и
политика в Лондонското училище по хигиена и
тропическа медицина (LSHTM) с над 20-годишен опит в
изследванията на здравните системи и политика —
управление, ефективни методи за предоставяне на здравни
услуги и укрепване на здравните системи — за редица
страни с нисък и среден доход. Тя ръководи портфолио
върху антикорупционни проучвания в Бангладеш,
Нигерия, Малави, Танзания (SOAS-ACE и други) и е
зам.ръководител на проекта RESPOND, чиято цел е
идентифициране на бариерите за контрола на високото кръвно налягане сред бедното
население в Малайзия и Филипините, използвайки проучвания и платформа за дигитален
дневник.
Д-р Балабанова е управлявала интердисциплинарни проекти със сложни партньорски
структури, напр. проектът „25 години добро здраве на ниска цена“, финансиран от Rockefeller
Foundation, изследващ как някои страни са постигнали значителен напредък по отношение на
здравето и достъпа до здравни услуги в сравнение с други страни със сродни нива на доходи.
Тя е член на Health Systems Global board (2012-18) член на комисия на Лансет по проблемите
на здравето на децата във връзка с Целите за устойчиво развитие (2019-2020) и е старши
редактор на BMC Health Services Research. Тя е създател и ръководител на модули за здравните
системи към LSHTM и провежда обучения по методология на проучвания в сферата на
здравната политика и здравните системи (HPSR) в целия свят – в момента ръководи проект,
финансиран от NIHR за ускоряване на развитието на капацитета на HPSR в Западно
Тихоокеанския регион.
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Д-р Балабанова е завършила социология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и
магистратура по социална политика и планиране в London School of Economics. След това тя
защитава дисертация и придобива докторска степен в LSHTM, изследвайки приложимостта и
приемливостта на финансовата реформа на здравеопазването в България.
Twitter: @dinabalabanova

КЪМ ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ НА ХИПЕРТОНИЯТА В СТРАНИТЕ С НИСЪК И
СРЕДЕН ДОХОД: ПЕРСПЕКТИВИ НА ГРИЖИТЕ, ОРИЕНТИРАНИ КЪМ ХОРАТА
Дина Балабанова
London School of Hygiene and Tropical Medicine
РЕЗЮМЕ
Хипертонията е водещата предотвратима причина за заболявания и преждевременни
умирания в световен мащаб.1 Броят на хората с високо кръвно налягане в света се е удвоил
през последните две десетилетия, което води до повишаване на риска от сърдечно-съдови
заболявания, инсулт и бъбречни заболявания, като най-голям е броят на смъртните случаи в
страните с ниски и средни доходи (СНСД).2 Заболяването се диагностицира и контролира
лесно, като се използват евтини и широко достъпни средства, но факта че заболяването трябва
да се контролира през целия живот, води до проблеми за пациентите. В допълнение, докато
поставянето на диагнозата и започването на лечението се осъществяват в първичната
медицинска помощ, контрола на хипертонията се реализира и на други нива на здравната
система, например в случай на усложнения се налага насочване към специалист.
Като цяло контролът на хипертонията не е достатъчно ефективен, независимо от
нивата на доходите в съответната страна. Голямо международно проучване показва, че 46,5%
от участниците с хипертония са наясно с диагнозата си, а 32,5% от хората с високо кръвно
налягане, или 13,2% от всички с хипертония, я контролират с лечение. Лошите резултати
довеждат до отправяне на призив, от Кабинета на главния хирург на САЩ, за действия с цел
подобряване на контрола на хипертонията като национален приоритет за общественото
здраве.4 Проблемът все повече привлича вниманието в СНСД поради икономическата тежест
на заболяването.
Причините за липсата на напредък са обект на задълбочени обсъждания. В много СНСД
хипертонията е лошо контролирана поради асимптоматичното си протичане, слабите и
нереформирани здравни системи и липсата на единни насоки за лечение. Това довежда до
необходимостта СЗО и други автори, да предложат концепцията за здравни системи
ориентирани към хората (ЗСОХ), включващи фундаментална промяна в концепцията – от
модели за грижи, подчинени на йерархията в здравната система и строгите клинични насоки,
към такива, които отразяват по-добре нуждите на пациентите.5,6 Концепцията ЗСОХ приема,
че здравните системи са човешки и социални системи7, включващи взаимодействие между
пациента и здравните специалисти, но също така и микрокосмос от влияние и различни
социални норми.
В идеалната си форма ЗСОХ включва:
- интегрирана грижа, организирана около нуждите на пациента;
- модели на грижи, ориентирани към продължителен и по-близък контакт между
пациента и системата;
- непрекъсната адаптация към променящите се обстоятелства около пациента.
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Концепцията подчертава социалните аспекти на здравните системи, включително
взаимно доверие и уважение към вижданията и предпочитанията на пациентите. Очаква се
тези характеристики на ЗСОХ да доведат до подобряване на здравните резултати.
Подходът за ЗСОХ при контрол на хипертонията може да бъде приложен в три области.
Първата област е свързана с необходимостта от проследяване на пътя на пациента
(поставяне на диагнозата, начало на лечението, продължително лечение и проследяване) и
идентифициране на местата където съществуват проблеми. Клиничният подход обикновено
изобразява пътя на пациента като еднопосочен процес. На практика в СНСД процесите са
много по-сложни и се характеризират като продължителни цикли на влизане, излизане и
повторно влизане в системата, тъй като пациентите се сблъскват с множество здравни и
житейски предизвикателства.
В систематичен анализ относно контрола на хипертонията се установява, че повечето
проучвания са фокусирани върху диагностиката, началото на лечението или измерване на
стойностите на кръвното налягане за определен период от време, вместо да изследват цялостно
пътя и грижата за пациента.8 Това доказва, че има значителни „пропуски“. Пациентите се
сблъскват с различни, трудно различими проблеми на всеки етап от лечението си, което
изключва ефективното им решаване. По този начин знанията и вижданията за хипертонията,
както и ресурсите на здравната система са от съществено значение на входа на системата,
докато социалните взаимоотношения, традициите и наличието на съпътстващи заболявания
започват да играят ключова роля по-късно и определят цялостното поведение и лечение на
пациента.
Втората област, в която подходът, ориентиран към хората, може да помогне за
подобряване на контрола на хипертонията, е признаването на значимостта на гледната точка
на пациентите относно болестта. Резултатите от проучване във Филипините показват, че
собствените представи на пациентите относно причините за хипертонията (като генетични
фактори, висока околна температура, стрес и диета) са свързани с техните културни представи
и традиции. Хипертонията се приема и преживява като нехронично състояние, което може да
се управлява само, без необходимост човек да посещава здравно заведение. Това предполага,
че ефективната грижа при хипертония трябва да се съобрази с тези социални виждания.
Третата област, в която подходът ЗСОХ е значим в СНСД, е свързана със
значителната свобода на пациента и автономността при потреблението на грижи.10
Пациентите често сами вземат решение как и кога да посетят здравен специалист, често след
получаване на съвет от семейството и/или социалните мрежи. Това включва компромиси
между решението за търсене на здравна помощ, самолечение, промяна или отказ от лечение
или прилагането на алтернативни методи. Разбирането на комплексността на гледната точка
на пациента може да помогне за поставянето на реалистични цели, които са от значение както
за лекарите, така и за пациентите.
Вземайки под внимание сложността на проблема, какви са последиците за политиката?
Може да се приеме, че за решаването на персистиращия проблем с лошия контрол на
хипертонията, трябва да се оспори идеята за единствено възможния клинично ориентиран път
и подход към пациента. Вместо това е необходимо да се преосмисли начинът, по който
пациентите се обръщат към здравната система на всеки етап от своето лечение, като се вземат
под внимание ролята на отделните индивиди и социални структури. Подходът, ориентирана
към хората здравна система, предполага необходимост от прилагането на различни методи,
които отговарят на нуждите на различните групи от пациенти. Нюансираното разбиране на
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проблемите на всеки етап от лечението може да помогне за превръщането им във възможности
- например засилването на социалната подкрепа за пациентите може да им помогне да
продължат лечението, но това означава ангажиране с различните социални виждания за
заболяването. При този модел на грижа пациентите сами подпомагат и участват в лечението
си, а не са само получатели на грижи.
С цел постигане на успешен и устойчив резултат при контрола на хипертонията е
необходимо прилагането на мерки, които трябва да обхващат както здравната система така и
социалните сфери, включително вижданията, влияещи върху взаимоотношенията на пациента
със здравната система,.
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MILOSLAV KLUGAR
Доц. д-р Мирослав Клугар, PhD, е Директор и основател на
Чешкия Национален Център по Здравна Помощ, базирана
на доказателства и транслация на знания с неговите три
подразделения: Cochrane Czech Republic, The Czech
Republic EBHC Centre; JBI Centre of Excellence and Masaryk
University GRADE Centrе. Центровете са разположени в
Института по Биостатистика и Анализи към Медицинския
факултет на Университета Masaryk, Чехия. Той е също
привлечен като доцент по обществено здраве към Факултета по здравни и медицински науки
на Университета в Аделаида, Австралия. Научните интереси на д-р Мирослав Клугар са
фокусирани върху развитието, внедряването, подкрепата и обучението по здравна помощ,
базирана на доказателства, особено върху синтеза на доказателства и разработване на
Guidelines за клиничната практика. Той е член на редица международни методични групи на
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Joanna Briggs Institute, Аделаида, GRADE работна група, Cochrane и Международна Guidelines
мрежа (в т. ч., работни групи по прецизност на диагностичните тестове, по обществено здраве,
по цялостни систематични прегледи, бързи прегледи, доказателства за работни рамки при
вземане на решения, актуализиране и адаптиране на Guidelines и др.). Като член на JBI GRADE
център, той се насочва към внедряването и подобряването на GRADE методите в рамките на
систематичните прегледи и Guidelines в клиничната практика. Д-р Клугар е упълномощен
представител на Чешкия Национален Изследователски Съвет в Международната Guidelines
мрежа, а също така той е методичен ръководител на проекта “Clinical Practice Guidelines” на
Чешкия Национален Изследователски Съвет, Чешкото Министерство на здравеопазването и
Чешкия Институт по Здравна Информация и Статистика. Той е домакин и председател на
Научния комитет за Global Evidence Summit през 2021 г. в Прага.

WORKSHOP “СИСТЕМАТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ“
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА СИСТЕМАТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ ПРЕЗ 2020
Мирослав Клугар, MD, PhD
Чешки национален център за медицина базирана на доказателствата и транслиране на
знания (Cochrane Czech Republic, Czech EBHC: JBI Center of Excellence, Masaryk University
GRADE Center),
Институт по биостатистика и анализи, Факултет по медицина,Университет Масарик,
Бърно, Чехия
РЕЗЮМЕ
Живеем в свят, който би могъл да бъде наречен „информационен“. Никога в досегашната
човешка история достъпът до информация не е бил толкова лесен. Ако погледнем
проучванията в сферата на здравеопазването, ще видим, че ежедневно излизат повече от
хиляда публикации и броят им продължава да расте. Така че в здравеопазването, живеем в ера,
която може да бъде дефинирана като ера на информационно „задръстване“. Информационното
задръстване придобива ново значение в условията на пандемията от COVID-19, при която сме
свидетели на нов феномен в научните проучвания, които са „спешни/бързи“. Той резултира в
реалност на препринт публикации (препечатки) и нерецензирани проучвания, които могат да
се окажат проблематични от гледна точка на достоверност, надеждност и сигурност. Като
инструмент за справяне с това информационно задръстване в началото на 90-те години
започват да се прилагат принципите на медицината базирана на доказателства (МБД), които
се доразвиват всяка следваща година оттогава. Следователно, важните философски и
практически аспекти на МБД през 1990-те вече са различни през 2020. Крайъгълният камък на
всеки МБД подход е прозрачно, стабилно, стриктно и надеждно синтезиране на
доказателствата, което е известно като систематичен преглед.
Описвайки систематичните прегледи, трябва да уточним още в началото разликата между
„общ преглед“ и „проучване“ на първични изследвания. Днес, концепцията за общ преглед на
първични изследвания обикновено се нарича „литературен обзор“, „обикновен обзор“,
„разказвателен/описателен обзор“ или само „обзор“. При него се сравняват доказателства,
които могат да имат висок риск за грешка. Когато разсъждаваме относно нивата на
доказателства, литературните обзори се поставят наравно с експертните мнения на найниското ниво на доказателства по отношение на приложението им в практиката, а
систематичните прегледи стоят на другия полюс. Много разказвателни/описателни обзори на
литературата отразяват предубежденията на авторите или гледната точка, която е
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предпочитана от определена школа, поради което те са априори замъглени. Трябва да се
помни, че публикационната грешка при първичните проучвания може да присъства в много
научни списания. От друга страна, предимството на разказвателни/описателни обзори е в това,
че те изискват по-малко време. Те могат да бъдат проведени в рамките на месец-два от един
автор и да представят накратко новата информация в определена изследователска област. Те
обаче не трябва да бъдат използвани като база за вземане на решения в клиничната практика.
Една методологично издържана концепция за преглед на първични изследвания е концепцията
за вторично проучване, което обикновено се нарича „систематичен преглед“, „синтез на
доказателства“, „мета-анализ“ (за количествени доказателства) и „мета-синтез“ (за
качествени доказателства). Концепцията за вторично проучване (систематичен преглед) е
близка по своите принципи до концепцията за първично проучване. Вторичното проучване
също се стреми към формиране на оптимална репрезентативна извадка – чрез екстензивно
търсене на публикувани и непубликувани литературни източници; при него също се поставят
критерии за включване и критерии за изключване, на основаващи се на
целта/изследователския въпрос; при него също се събират данни – чрез метода на извличане
(екстракция) на данни и също така се анализират/синтезират нови данни чрез мета-анализ и
мета-синтез; при него също така се създават нови познания - чрез обединяването на резултати
от различни първични проучвания, те показват новите доказателства. Така че с малко
преувеличение може да се твърди, че систематичният преглед е идеалният дизайн на
проучване, което се справя с информационното задръстване. В идеалния вариант,
систематичният преглед показва какъв е верният отговор на даден клиничен въпрос към
момента на приключване на разширеното литературно търсене.
Разработването на систематичния преглед в повечето случаи изисква повече време и
съвместни усилия на повече експерти, отколкото разработването на голяма част от дизайните
на първичните проучвания. Екипът, разработващ систематичния преглед трябва да има
професионален опит/експертиза в предметната област на проучването, методологията на
изследването, статистиката и в литературното търсене. Винаги, когато четат научни статии
здравните професионалисти трябва да прилагат критично мислене, при четенето на
систематични прегледи това е двойно по-наложително. Тъй като напоследък систематичните
прегледи са много популярен дизайн на проучване, в различните бази данни могат бъдат
открити много опити за систематични прегледи. Въпреки това, при една критична оценка на
тези прегледи, могат да бъдат поставени редица въпроси, които са свързани с потенциални
мета-грешки. При много „фалшиви“ систематични прегледи липсва предварително
публикуван протокол на проучването. Това може да доведе до сериозни проблеми, свързани
главно с фалшива обективност, надеждност и конфиденциалност на резултатите от такива
систематични прегледи. Следователно, наличието на предварително публикуван протокол (с
регистрирана тема) е основен принцип при разработването на систематичен преглед. Въпросът
е в това, къде да се търсят висококачествени систематични прегледи. Някои международни
организации, които се занимават с разработването на систематични прегледи предоставят
също библиотеки/списания, в които могат се намерят систематични прегледи с високо
качество, например: Cochrane, JBI, Campbell. Няма да е честно да се каже, че не могат да се
намерят висококачествени систематични прегледи извън тези организации, но при всички
случаи трябва да се внимава за качеството на доказателствата. Може да си представим
разочарованието на здравен професионалист, който е провел търсене по клиничен въпрос и е
намерил три т. нар. „систематични прегледи“, публикувани в рамките на една година, които
са релевантни на въпроса, но въпреки това показват различни резултати и заключения. За
съжаление, това не е изключение и могат да бъдат намерени няколко систематични прегледа
22

по един и същ здравен проблем. Можем да се натъкнем на проблема, който е известен като
„изследователски боклук“ на всички нива на проучвания. Мрежата за проучвания, базирани
на доказателства (Evidence-Based Research Network) помага за справянето с този проблем чрез
дефиниране на подхода „изследвания, базирани на доказателства (Evidence-Based Research) и
системно обучение в прилагането на този подход сред младши и старши клинични
изследователи, редактори на списания, финансиращи институции и всички заинтересовани
страни. Въпреки това наличието на повече от един систематичен преглед по една и съща тема,
е довело до понятия и методология, известни като „преглед тип чадър“, „преглед на прегледи“
или „мета-прегледи“.
Понастоящем ние разполагаме с методологии за синтезиране на всякакви съществуващи
доказателства в здравеопазването: прегледи за ефективност, етиология, разходи, диагностика,
методологични прегледи, прегледи за заболяемост и болестност, прогностични,
психометрични, а също така и експериментални (качествени) и експертни мнения/преглед на
политики. За всеки от изброените по-горе видове систематични прегледи, ние сме в състояние
да разработим „преглед тип чадър“. Въпреки че концепцията за „преглед тип чадър“ се
различава в детайлите си между различните организации, принципът е да бъдат сравнявани и
съпоставяни публикувани систематични прегледи и да бъде извършена обобщена оценка на
предоставената информация, която е налична по определена тема. И тук възниква въпросът,
какво ще последва в бъдеще? Какво ще стане, ако концепцията за „преглед тип чадър“ бъде
споходена от съдбата на систематичните прегледи? Ще се наложи ли тогава да разработваме
“систематични прегледи на прегледите тип чадър”? Къде би могло да свърши това? Едно
мъдро и по-ефикасно решение за здравеопазването би било да апелираме към редакционните
съвети и рецензентите на реферираните научни списания в световен мащаб да принуждават
авторите да не използват в заглавията на публикациите си определението „систематичен
преглед“, ако те не са истински систематични прегледи. Днес вече съществуват достатъчно
ръководства за разработване на систематични прегледи, които са със свободен достъп.

CRISTINA GAVRILOVICI
Д-р Кристина Гавриловичи, доктор по медицина, е
професор по педиатрия в Университета по медицина и
фармация „Григоре Т. Попа“, Яши, Румъния. Завършва
медицина в същия университет през 1996 г. След това е
клиничен наставник по педиатрия (1998-2001) и асистент
по педиатрия (2001-2004). През 2005 тя защитава
дисертация и придобива научна степен „доктор по
медицина“. През 2002-2003 продължава образованието си в
САЩ в областта на биоетиката и придобива магистърска
степен по биоетика в Case Western Reserve University,
Кливланд, Охайо. Придобива и званието Doctor Habilitatus.
От 2007 до 2018 е доцент по биомедицинска етика, а от 2018 заема академичната длъжност
професор. Кристина Гавриловичи е президент на Комисията по изследователска етика и на
Университетската етична комисия в Университета по медицина и фармация „Григоре Т. Попа“
и е член на Националния съвет по етика я Румъния. Проф. Гавриловичи участва в дейността
на няколко изследователски етични комисии, европейски и национални професионални
23

организации и консултативни съвети, в т.ч. и в Европейската мрежа по клинична етика
(ECEN). Има участие в 9 европейски научни проекта като експерт и координатор. От 2006 г.
тя работи като експерт по изследователска етика към Етичния сектор на Европейската
Комисия. Автор е на 7 книги и 47 глави от книги в сферата на биоетиката. Има над 60 статии
в областта на биоетиката и медицината.

БИОЕТИКАТА В РУМЪНИЯ: СЪМНЕНИЯ, ПОСТИЖЕНИЯ И НАДЕЖДИ
Кристина Гавриловичи, MD, PhD
Университет по медицина и фармация „Григоре Т. Попа“, Яши, Румъния
РЕЗЮМЕ
Развитието на биоетиката в Румъния е продължително усилие за поддържане на равновесието
между наследството от миналия комунистически период и настоящото желание за справяне с
медицинските проблеми и медицинските проучвания по морално обоснован начин. Въпреки
очакванията, че преходният период, белязан от нестабилност и липса на законодателни
основи, ще продължи само няколко години, изглежда че все още живеем във вечния преход от
„никакви“ към … „прекалено много правила и регулации“. Въпреки това са налице
определени морални стълбове на медицинския хоризонт, които подпомогнаха интегрирането
ни в Европейския съюз (що се отнася до етиката):
1. Обучението по медицинска етика е задължително във всички медицински университети,
както за студентите, така и за докторантите.
2. Ратифициране на основните европейски регламенти в националните закони.
3. Задължителен етичен скрининг на научните изследвания.
Настоящата презентация е фокусирана върху постиженията, свързани с въвеждането на
медицинската етика в три сектора (обучение, медицинска практика и научни изследвания) и
бариерите, с които все още се борим. Ще представя общата рамка в Румъния и практически
примери като клинични случаи, от медицинския университет, в който работя и чиято етична
комисия ръководя. В заключение заявявам, че независимо от трудностите, с които може да се
сблъска университета и дори държавата при работата на медицинските етични комисии,
всички тези усилия си заслужават, тъй като само медицински (клинични или изследователски)
решения, които са основани на морални ценности могат в крайна сметка да доведат до реална
полза за пациентите и за обществото.
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Д-р Яромир Матежек, MD, PhD, ThD, e педиатър,
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съосновател на Института за етични консултации в
здравеопазването, член на Европейската мрежа по
клинична етика, член на Академията за етика в медицината
(Akademie für Ethik in der Medizin), обучител за
Ethikberatung im Gesundheitswesen, член на Етичната
комисия към Министерство на здравето в Чехската
Република, председател на Секцията по етика в
палиативната медицина, член на комисията на Секцията за
детски палиативни грижи на Чешкото общество по
палиативна медицина.
УСЛУГИ ЗА ЕТИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ В ПРАГА – ОПИТ И МЕТОД
Яромир Матежек, MD, PhD, ThD
Трети факултет по медицина, Чарлс Универистет, Прага
Университетска болница Královské Vinohrady
РЕЗЮМЕ
Услугите за етична консултация от Университетската болница Královské Vinohrady са
основани на 1 септември 2016 г. Това са първите услуги за етична консултация в Чешката
Република изобщо. За създаването им използвахме „Шест-стъпковия приложен подход“. Една
от задачите беше да обучим персонала на болницата в концепцията за етична консултация
изобщо, в методите, използвани по време на консултациите, индикациите за повикване на
етичен консултант (по-късно член на екипа по етика). Освен това, започнахме да изграждаме
по-тясна колаборация с екипа по палиативни грижи, клиниките по изгаряния и по реанимация
и интензивна медицина. Едновременно с това, създадохме работни групи за клинична етика,
трансформиран по-късно в Екип за етична консултация.
За здравните професионалисти от болниците и хосписите в Чешката Република разработихме
основен курс по етична консултация (сега провеждан за трети път). Завършилите курса имат
квалификация К1 (етичен консултант) от Немската академия за етика в медицината.
Методът, който се преподава в курса и се използва от нашия Екип за етична консултация е
базиран на комбинация от комуникационни нива, основани на биоетичната медиация и
дефинираните методи за етична рефлексия (напр. Подходът на четирите кутии на Jonsen,
Siegler, Winslade). Като входна врата за разрешаване на даден етичен проблем използваме
емоциите в дадената ситуация. Отрицателните емоции ни говорят за наличието на заплаха за
автентичните „интереси“ на участниците, въпреки че тези интереси са убедително защитавани
от т.нар. „позиции“. Като следваща стъпка помагаме да се постигне консенсус там, където се
припокриват интересите на участниците. Освен това правим етична рефлексия на целия
случай, защото приетият консенсус трябва да е в границите на етиката и закона. Резултатът е
добре приет както от персонала, така и от семейството и е етично и законово обоснован.
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СЕКЦИЯ А. ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА ХРОНИЧНИТЕ НЕИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“
УСТНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
ХРАНИТЕЛНО ПОВЕДЕНИЕ СВЪРЗАНО С ГЛИКЕМИЧНИЯ КОНТРОЛ ПРИ
ПАЦИЕНТИ С ТИП 1 ЗАХАРЕН ДИАБЕТ С ГОЛЯМО ДАВНОСТ
Н. Ушева, Р. Панчева, Р. Тонева, К. Цочев, М. Попчева, Т. Чалъкова, М. Бояджиева, С.
Галчева, Г. Вълчев, Г. Бочева, Й. Йотов, В. Йотова
Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна
Контакт: Доц. д-р Наталия Ушева, д.м.
e-mail: nataly_usheva@hotmail.com
РЕЗЮМЕ
Въведение: Стриктното спазване на препоръките за хранене и поведение е важен компонент
на съвременното лечение на захарен диабет тип 1.
Цел: Проведено е пилотно проучване с цел да се идентифицират хранителните навици на
пациенти с тип 1 захарен диабет (Т1ЗД) с голяма давност и тяхната връзка с отклонения в
гликемичния контрол.
Методи: Изследването е проведено в България за период 2017-2019. Включени са общо 154
участници - 118 (53,4% мъже; средна възраст 42,6±10,5години; ИТМ 25,2kg/m2) с Т1ЗД с
голяма давност (ср.продължителност-25,43±8,3г.) и подбрани 36 контроли. Хранителните
навици са оценен с полуколичествен въпросник за честота на хранителен прием. HbA1С е
измерен в кръвна проба. Статистическият анализ е извършен със SPSSv21.0 пакет.
Резултати: Резултатите показват, че пациентите с Т1ЗД имат значително по-добри
хранителни навици в сравнение с контролите по отношение на наличието на ежедневна
закуска (71,6% срещу 34,4%), обяд (88,2% срещу 67,7%), вечеря (94.2% срещу 75,0%), както и
брой порции плодове, но те консумират значително по-често боклучави храни. Има също така
значителна разлика в броя на чашите (250 ml) подсладени напитки, консумирани от пациенти
(5 ± 6,5) в сравнение с контроли (2,08 ± 1,75) (р= 0,003). Гликемичният контрол на пациенти с
Т1ЗД (HbA1С=8,4% при пациентите спрямо 5, 38 ± 0, 37% при контролите) е по-лош, когато
те споделят своята обяд или вечеря в сравнение с тези, които се хранят самостоятелно (p<
0,05).
Заключение: Пациентите с Т1ЗД се нуждаят от допълнително обучение за хранителното
поведение и подобряване на гликемичния контрол.
Ключови думи: тип 1 захарен диабет с голяма давност, хранително поведение, гликемичен
контрол
БЪЛГАРИЯ В ПРОУЧВАНИЯТА ЗА ГЛОБАЛНАТА ТЕЖЕСТ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА
Д. Цанова, М. Камбурова, С. Георгиева, А. Сеизов
Катедра „Общественоздравни науки“, Факултет „Обществено здраве“, МУ – Плевен
Контакт: Гл. ас. д-р Дима Цанова, д.м.
e-mail: d_krumova@abv.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Проучванията за глобалната тежест на заболяванията събират и анализират данни
за повече от 195 страни, отразяващи преждевременна смърт и инвалидност от повече от 350
заболявания и наранявания, от 1990 г. до наши дни. Профилът на България в проучванията
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съдържа сравнителни данни за 2007 и 2017 год.
Цел: Целта на настоящото проучване е анализ на динамиката на водещите рискови фактори и
причини за глобална тежест на заболяванията в България.
Материал и методи: Направен е контент-анализ на публикуваните данни от проучванията
GBD за периода 1990-2017 год. Профилът на България в проучванията включва: СППЖ;
смъртност при децата под 5 години; Причините за смърт, изразени на 100 000 население;
Години изгубен живот (YLLs); Години изгубен живот, поради инвалидност (YLDs); Години
живот, съобразени с инвалидността (DALYs).
Резултати: Водещите причини за години изгубен живот, поради инвалидност са основно
хронични неинфекциозни заболявания - болки в кръста, падания, главоболие, диабет и т.н.
Обобщаващият показател за загубени години живот поради преждевременна смърт и
инвалидност DALYs за 2017 год. показва отново водещата роля на исхемичната болест на
сърцето и инсулта.
Обсъждане: Предотвратимата смъртност в България остава много висока. Голяма част от
общата тежест на заболяванията е свързана с поведенчески рискови фактори, включително
тютюнопушене, алкохол, диетични рискове и ниска физическа активност.
Заключение: Здравната система на България е изправена пред няколко големи
предизвикателства -ниска продължителност на живота и тревожно високи поведенчески
рискови фактори, бързо застаряващо население и ниски разходи за здравеопазване. Трябва да
се работи по начин, позволяващ ефективно разходване на стратегически ограничените ресурси
и запазване устойчивостта на системата.
Ключови думи: глобална тежест на заболяванията, България, загубени години живот
МАЙЧИНО ХРАНЕНЕ И ФЕТАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ НА МЕТАБОЛИТНИ
НАРУШЕНИЯ
Д. Найденова
Катедра „Хигиена и епидемиология“, Факултет „Обществено здравеопазване“, МУ – Варна
Контакт: Доц. д-р Дарина Найденова, д.м.
e-mail: Dary_nay@mail.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Храненето на майката в периода на бременността може да провокира трайни
промени в тъканите на плода/ ембриона и има потенциал да “програмира” здравето на
бъдещото поколение. Сред младите жени се наблюдава висока честота на нездравословно
хранене, прилагане на различни крайни модели на хранене, вкл. кетогенни диети. Широко са
разпространени и нарушения в хранителното поведение.
Материал и методи: Анализирани са публикации в специализираната медицинска
литература, касаещи връзката между майчино хранене и дългосрочни ефекти върху здравето
на потомството.
Резултати и обсъждане: Епигенетичните промени, индуцирани от неадекватно майчино
хранене включват метилиране на ДНК, модификации на хистони и др. и имат способността да
модулират генната експресия с фенотипна изява метаболитни нарушения. Неадекватният
гестационен прираст се свързва с повишен риск от захарен диабет, висцерално затлъстяване и
артериална хипертония в потомството. Ниският прием на белтък и кетогенните диети по време
на бременността програмират развитие на инсулинова резистентност в следващото поколение.
Важна роля за имуномодулация на майчино-феталния интерфейс има и обезпечаването през
бременността с витамин Д3.
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Заключение: Оптимизирането на телесното тегло преди и по време на бременността, заедно
със здравословния хранителен прием може да подобри микронутриентния статус на майката
и да намали рисковете от фетално програмиране на метаболитни заболявания.
Ключови думи: епигенетика, майчино хранене, фетално програмиране

ПОСТЕРИ
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО СРЕД УЧЕНИЦИ НА ВЪЗРАСТ 1019 ГОДИНИ В Р БЪЛГАРИЯ
Г. Цолова, Р. Чапарова, Н. Данова, К. Евстатиева
Национален център по обществено здраве и анализи, София
Контакт: Гл. експерт Росица Чапарова
e-mail: r.chaparova@ncpha.government.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Тютюнопушенето е една от водещите предотвратими причини за възникване на
хронични незаразни болести и преждевременна смърт - важен приоритет на общественото
здраве. Разработката е част от Национално изследване на факторите на риска за здравето сред
населението на Р България, 2014 г.
Цел: Да се проучи честотата и интензивността на тютюнопушенето сред ученици на възраст
10-19 г. с оглед разработване на профилактични дейности за неговото ограничаване.
Материал и методи: Анкетирани са 528 деца от 10-19 г., случайно избрани от 28-те области
в страната. Използвани са социологически и статистически методи.
Резултати и обсъждане: Данните показват, че 1/3 от анкетираните са правили опити да пушат
цигари, като всеки седми - на възраст 10-14 г., всеки втори - на 15-19 г. Редовни пушачи са
24.9% от учениците, по-често момичетата и по-големите деца. Всеки четвърти е интензивен
пушач, всеки десети – свръхинтензивен. Над 80.0% от пушачите са се снабдявали с цигари,
купувайки ги от магазин или павилион, по-често момчетата. Всеки четвърти ученик посочва,
че е бил изложен на пасивно тютюнопушене в дома си всеки ден. Данните кореспондират с
тези от други международни изследвания, което потвърждава необходимостта от въвеждането
на нови методи и подходи за ограничаване на тютюнопушенето в детска възраст.
Заключение: Получените резултати налагат активизиране на превантивните дейности за
намаляване на тютюнопушенето с оглед подобряване здравето на учениците.
Ключови думи: ученици, честота и интензивност на тютюнопушене

ЗДРАВНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧЕНИЦИ НА ВЪЗРАСТ 10-19 ГОДИНИ В Р БЪЛГАРИЯ
Г. Цолова, И. Камел, М. Владимирова, К. Евстатиева
Национален център по обществено здраве и анализи, София
Контакт: Гл. експерт Ивелина Камел
e-mail: I.kamel@ncpha.government.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Оценката на здравното състояние на децата е от ключово значение за формиране
на бъдещите политики за подобряване на детското здраве и благополучие не само в системата
на здравеопазването, но и в сферата на образованието, културата, спорта. Разработката е част
от Национално изследване на факторите на риска за здравето сред населението на Р България,
2014 г.
28

Цел: Да се проучи здравното състояние на ученици на възраст 10-19 г., с оглед разработване
на профилактични дейности за неговото подобряване.
Материал и методи: Анкетирани са 528 деца, случайно избрани от 28-те области в страната.
Използвани са социологически и статистически методи.
Резултати и обсъждане: Данните показват, че по-голямата част от децата имат нормално
артериално налягане и тегло. За установено от лекар хронично заболяване, съобщават само
6.1% от тях. Ежедневните оплаквания на децата през последните 6 месеца са свързани основно
с раздразнителност/лошо настроение; изпотяване на ръцете и лесна умора. Приеманите от тях
лекарства са предимно за настинка, кашлица, главоболие и болки в корема. Подобряването на
детското здраве изисква здравни знания, умения и навици, формирани в училищната и
семейната среда, които са база за изграждане на положително отношение към здравето и
здравословен начин на живот.
Заключение: Получените резултати налагат повишаване на информираността на учениците
по отношение на факторите на риска за здравето и изграждане на умения и нагласи за
здравословен начин на живот.
Ключови думи: ученици, здравно състояние

СЕКЦИЯ
B.
ЗАБОЛЯВАНИЯ

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ

НА

ИНФЕКЦИОЗНИТЕ

УСТНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
ИМУНИЗАЦИОНЕН ОБХВАТ С ВАКСИНА МОРБИЛИ-ПАРОТИТ-РУБЕОЛА В
БЪЛГАРИЯ
М. Карчева
Катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина“,
Факултет „Обществено здраве“, МУ – Плевен
Контакт: Доц, Милена Карчева, д.м.
e-mail: milena_karcheva@abv.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Колективният имунитет срещу морбили, паротит и рубеола е основна
предпоставка за ограничаване на епидемичното разпространение на тези инфекции. В условия
на задължителна имунизация на децата в България, епидемичният процес при тези
инфекциозни заболявания зависи от имунизационния обхват.
Цел: Да се анализират тенденциите в имунизационното покритие с ваксина морбилипаротити-рубеола и заболяемостта при трите инфекции.
Материал и методи: Извършено е ретроспективно епидемиологично проучване и анализ на
данни за имунизационното покритие с ваксина срещу морбили, паротит и рубеола и (МПР) са
анализирани данните за заболяемостта от трите инфекции за периода 2015-2019 г.
Резултати: За проучения период с МПР ваксина са имунизирани 286 523 подлежащи на
имунизация (13 месеца) деца. С втори прием (реимунизация на 12 години) са имунизирани
354 253. Имунизационният обхват (%) през годините варира – от 91.5% през 2015 г. до 95.1%
през 2019 г. С втори прием ваксина са обхванати 86.9% от децата през 2015 г. до 92.9% през
2019 г. За периода 2015-2019 г. в страната са регистрирани 1410 случая на морбили, 129 случая
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на паротит и 8 случая на рубеола. Най-висока заболяемост от морбили (17.59%000) е
регистрирана през 2019 г. в резултат на възникнали взривове в страната. Заболяемостта от
епидемичен паротит варира от 0.25%000 през 2015 г. до 0.71%000 през 2019 г.
Обсъждане: Имунизационният обхват с МПР ваксина през 2019 г. за първи прием (МПР1)
е достигнал изискванията за ваксинално покритие, което би гарантирало прекъсване
разпространението на дивите вируси на морбили и рубеола в обществото. С втори прием
ваксина морбили-паротит-рубеола (МПР) имунизационният обхват е недостатъчен.
Заключение: Данните за извършените имунизации с триваксина в страната за периода 20152019 г. показват незадоволително ниво на имунизационен обхват и при двата приема, което
отразява реален риск от възникване на епидемично разпространение на трите заболявания и
поставя в риск поддържането на елиминация на морбили и рубеола.
Ключови думи: морбили, паротит, рубеола, имунизационен обхват
СОЦИАЛНИ И ЗДРАВНИ НЕРАВЕНСТВА ПРИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА SARSCOV-2 (COVID-19) В БЪЛГАРИЯ
М. Камбурова, С. Георгиева, Д. Цанова
Катедра „Общественоздравни науки“, Факултет „Обществено здраве“, МУ – Плевен
Контакт: Доц. Мариела Камбурова, д.м.
e-mail: mariela_kamburova@yahoo.com
РЕЗЮМЕ
Въведение: Здравните резултати и неравенствата в здравето се влияят от: социални,
икономически, екологични фактори или условията, при които човек се ражда, израства, живее,
работи както и от възрастта му.
Целта на настоящият доклад е да анализира влиянието на неравенствата в здравето върху
разпространението на SARS-CoV-2 в България.
Методи: Осъществен е критичен преглед на достъпната научна литература във връзка с
разпространението на SARS-CoV-2 в света и България към 25 август 2020 г.
Резултати и обсъждане: Към 25 август 2020 г. засегнати от SARS-CoV-2 в България са 15 386
души (болестност 2,217 на млн.), 4326 са активните случаи, а 563 са починалите (смъртност 81
на млн.) от началото на пандемията.
Определени групи от населението са по-засегнати от заболяването и могат да се дефинират
като уязвими. Сред медицинския персонал случаите са 845 (5,5%). Второто по големина
огнище, както и в другите европейски страни, са домовете за възрастни хора (гара Орешец,
Кула) и центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания (Видин).
Работещите в предприятията от шивашката индустрия също се оказват уязвими по отношение
на разпространението на COVID-19. Хората от ромския етнос, мигрантите и бежанците се
открояват като особено засегнати. На 25 август 2020 г. в Център за временно настаняване на
чужденци в гр. Любимец от 19 изследвани 5 са с позитивни проби.
Заключение: В момент на криза, дължаща се на COVID-19, еднакви по качество здравни
услуги за защита и лечение трябва да се предоставят на всички в обществото със специален
акцент върху най-уязвимите групи от населението.
Ключови думи: здравни неравенства, SARS-CoV-2, уязвими групи
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СОЦИАЛНА И ЗДРАВНА ЗНАЧИМОСТ НА САЛМОНЕЛОЗИТЕ ПРИ ХОРАТА ВЪВ
ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ ЗА 2014-2018 Г.
Д. Монов*, М. Коларова-Димитрова**
* Медицински колеж, Учебен сектор “Инспектор обществено здраве“, МУ - Варна
** Катедра „Хигиена и епидемиология“, Факултет „Обществено здравеопазване“, МУ –
Варна
Контакт: Гл. ас. Даниел Монов
e-mail: dmmonov@abv.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Салмонелозата представлява остро инфекциозно заболяване, което се причинява
от бактерии от рода „салмонела”, които са високо устойчиви, оцеляват продължително време
във външна среда. Заразяването на човека става при консумиране на заразени хранителни
продукти и от здрави бактерионосители.
Цел: Да проучим социалната и здравна значимост на салмонелозите във Варненски окръг за
2016-2018 г.
Материал и методи: Регистрирани салмонелози в Регионална здравна инспекция (РЗИ)
Варна, отчети, анализи, резултати от микробиологични изследвания на РЗИ-Варна и
Национален център по заразни и паразитни болести, анализ на риска от Българска агенция по
безопасност на храните. Използвани методи: документален, статистически, графичен,
епидемиологичен.
Резултати: Заболяемостта при хората от салмонелози във Варненска област е над средните
стойности за страната. Единствено през 2017 г. тя е под средните за страната стойности
(10,36%000 души при 11,21%000 за страната). За проучвания период са регистрирани общо 5
епидемични взрива – един през 2014 г., три през 2015 г. и един през 2018 г.
Изводи: 1.Относителният дял на салмонелозите в структурата на чревните инфекции във
Варненска област за 2014-2018 г. има низходящ ход до 2017 г., след което се повишава леко
до 3,94% в структурата на чревните инфекции. 2. Най-често боледуват децата, отглеждани в
дома (49,37%) за 2016 г., следвани от тия в организирани детски и ученически организирани
колективи. 3. Най-високо засегнати са възрастовите групи до една година, със заболяемост
91,3%000, от 1 до 4 г. - 84,8%000 и 5-9 г. - 54,89%000 за 2018 г.
Ключови думи: салмонелоза, заболяемост, структура, епидемични взривове, социална
значимост
ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ЦИРКУЛАЦИЯТА НА L. MONOCYTOGENES
Св. Станева, Р. Константинов
Катедра „Хигиена и епидемиология”, Факултет „Обществено здравеопазване“, МУ – Варна
Kонтакт: Гл. ас. д-р Светла Станева, д.м.
e-mail: staneva.svst@gmail.com
РЕЗЮМЕ
Въведение: Листериозата е остро заразно заболяване, което се диагностицира рядко, но
представлява сериозен медицински и социален проблем. Протича тежко и има висок леталитет
особено за новородени и възрастни хора. Причинява се от Listeria monocytogenes,
микроорганизъм с много широки адаптивни възможности. Екологичните аспекти на
циркулацията на този патоген са изследвани малко.
Целта на настоящия доклад е да направи задълбочено изследване на наличните данни за
разпространението на L. Monocytogenes у нас и в европейския регион.
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Материал и методи: Проведено е епидемиологично проучване на всички регистрирани болни
от листериоза в България през периода 2009-2018 г. - общо 71 души. Проучени са
регистрираните в европейската система за бързо съобщаване на храни с доказана
контаминация на Listeria monocytogenes за периода 2002-2017г. – общо 1310 проби
Резултати и обсъждане: Направена е оценка на еколого-епидемиологичните характеристики
при контаминация на различни храни и обекти от околната среда. Разглеждани са
особеностите на сапрофитния цикъл на разпространение на инфекциозния агент. Предложен
е пространствен модел на циркулацията на Listeria monocytogenes.
Заключение: Обобщените резултати са използвани за оценка на екологичните аспекти на
разпространението на основния причинител на листерийната инфекция.
Ключови думи: листериоза, контаминация на храни и обекти, еколого-епидемиологични
характеристики, сапрофитен цикъл, пространствен модел на циркулация

ПОСТЕРИ
ЧУЖДЕСТРАННИТЕ
СТУДЕНТИ
КАТО
РИСКОВА
ГРУПА
ЗA
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА HIV/СПИН
М. Коларова-Димитрова
Катедра „Хигиена и епидемиология“, Факултет „Обществено здравеопазване“, МУ – Варна
Контакт: Гл. ас. Миглена Коларова-Димитров, доктор
e-mail: megank@abv.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Университетската среда с относителната липса на родителски надзор,
предразполага към сексуални експерименти, непоследователна употреба на презервативи и
секс под влияние на алкохол или наркотици. В световен мащаб студентите са във възрастовата
група с най- висок процент на нови HIV инфекции. Чуждестранните студенти са нехомогенна
популация от различни страни с различна епидемиологична характеристика на HIV/СПИН
инфекцията.
Цел: Да се проучат нивото на знания на студентите от англоезичната програма на обучение в
МУ-Варна, относно HIV/ СПИН инфекцията, за страната от която произхождат и в която
временно пребивават.
Материали и методи: Социологически метод с анонимно анкетно проучване сред 100
студента. Статистически чрез SPSS v. 20.0, като е използван вариационен и корелационен
анализ и графичен метод за изобразяване на получените резултати.
Резултати: Чуждестранните студенти в 81,00% са запознати с епидемичната характеристика
на HIV инфекцията в страната, от която пристигат, 19,20% са от страни с ендемично
разпространение на HIV/СПИН, но само 2-ма от тях са се тествали. Анализът показва, че
92,90% от респондентите биха кандидатствали в МУ – Варна, дори ако се изисква
представянето на резултат за HIV/СПИН, въпреки, че положителния резултат би създал
проблеми в семейството и следването. Според проучването ни чуждестранните студенти не са
запознати с контрола и превенцията на HIV/СПИН в България, 86,80% изразяват желание за
провеждане на допълнително обучение в тази посока.
Заключение: Данните обосновават необходимостта от допълнителни изследвания в тази
област и подчертават нуждата от въвеждане на ефективни стратегии за превенция на HIV/
СПИН, насочени към студентите.
Ключови думи: HIV/AIDS, знания, чуждестранни студенти, превенция
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СТРУКТУРЕН МОДЕЛ НА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА
ИМУНОПРОФИЛАКТИКАТА
Е. Иванова, Р. Чамова
Катедра „Хигиена и епидемиология“, Факултет „Обществено здравеопазване“, МУ - Варна
Kонтакт: Гл. ас. Елияна Иванова, д.м.
e-mail: elyiva@gmail.com
РЕЗЮМЕ
Въведение: В съвременния етап от развитието на медицинската наука, имунопрофилактиката
на населението се явява най – достъпното и икономически изгодно средство за защита срещу
инфекциозните заболявания, гарантиращо опазване и съхранение на общественото здраве.
Цел: Да се проучат основните градивни компоненти, влияещи върху епидемиологичната
ефективност на имунопрофилактиката и се предложи структурен модел.
Материали и методи: Проведено е проучване на всички системи за епидемиологично
наблюдение на регионално, европейско и глобално ниво с помощта на електронни бази данни.
Проучена е нормативната база в Р България, свързана с имунопрофилактиката. Направено е
подробно описание на събраната информация.
Резултати и обсъждане: Макросистемата имунопрофилактика е комплекс от
организационни, профилактични, противоепидемични и лечебно – диагностични
мероприятия, чийто стратегическа цел е контрол върху инфекциите с понижаване на
заболяемостта, смъртността и инвалидността сред населението. Управлението и правилното
функциониране на имунопрофилактиката се определя от компонентите, включени в двете
системи: епидемиологичен надзор, с неговите подсистеми – информационна и диагностична,
и организационно – управленска структура, включваща нормативно – правна и научно –
изследователска база, здравна култура на населението и квалификация на медицинските
специалисти.
Заключение: Епидемиологичната ефективност на имунопрофилактиката динамично
взаимодейства и се определя от епидемиологичния надзор и организационно – управленската
структура на регионално и национално ниво.
Ключови думи: имунопрофилактика, епидемиологична ефективност, епидемиологичен
надзор
РОДИТЕЛСКИ
НАГЛАСИ
ЗА
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ
ИМУНИЗАЦИИ
И
РЕИМУНИЗАЦИИ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ
С. Хаджиева*, Н. Ушева**, Р. Панчева*
* Катедра „Хигиена и епидемиология“, Факултет по обществено здравеопазване, МУ –
Варна
** Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването“, Факултет по
обществено здравеопазване, МУ – Варна
Контакт: Ас. Станислава Хаджиева, доктор
e-mail: slava79@abv.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Колебанието на родители да ваксинират децата си се превръща във все по-голям
фокус на внимание и безпокойство сред здравната общност предвид потенциалът му да доведе
до отлагане и отказ от ваксиниране и повишен риск за общественото здраве
Цел: Да се проучат нагласите на родителите да ваксинират децата си съгласно
имунизационния календар на Република България.
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Материали и методи: Проведено е анкетно проучване сред 1195 родители на деца до 7
години, в периода 2015-2017 г. на средна възраст 30.9 (±6.4) години, от български или друг
етнос, живеещи във Варна, Шумен, Сливен и Русе.
Резултати: Относителният дял на родителите, които биха отказали да имунизират децата си в
случай, че задължителните планови имунизации и реимунизации станат препоръчителни е –
20.9% (n=225). Най-често това са родители на възраст 30–39 години, с висше образование, с
български етнос. Ниското доверие в ОПЛ, както и използването на информация от други
източници (Интернет, електронни медии, приятели и роднини) засилва родителското
колебание към ваксините (χ2=21.58; р<0.0001). Ниската самооценка на родителите за
познанията относно ваксините засилва недоверието от ползата и необходимостта от
имунизациите (χ2=33.19; р<0.0001). Предходният опит със странични реакции след поставяне
на ваксина оформя негативни нагласи за ваксиниране (r= -0.14; р<0.0001).
Заключение: Необходими са мерки за повишаване на познанията на родителите относно
ползите на ваксините за индивидуалното и общественото здраве и увеличаване на обема
достоверна информация в предпочитаните от тях средства за масова информация. Социалнодемографските различия в родителските нагласи за задължително ваксиниране изискват
диференциран подход на здравно-профилактична работа за преодоляване на нарастващите
антиваксинални поведения.
Ключови думи: ваксини, родители, нагласи
ЗАХАРНИЯТ ДИАБЕТ – РИСКОВ ФАКТОР ЗА ХЕРПЕС ЗОСТЕР
Т. Петкова, Ц. Дойчинова
Катедра “Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина”,
Факултет „Обществено здраве“, Медицински университет – Плевен
Контакт: Доц. д-р Таня Петкова, д.м.
e-mail: tanja_1973@abv.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Херпес зостер (Herpes zoster, HZ) е вирусно заболяване, дължащо се на
реактивация на латентна Varicella zoster virus (VZV) инфекция. Сред доказаните рискови групи
за развитие на HZ са лицата в напреднала възраст и имунокомпрометираните пациенти.
Идентифицирането на непризнати рискови фактори като захарният диабет е от значение при
тълкуване епидемиологията на HZ.
Цел на проучването е да се определи ролята на диабета като рисков фактор за развитие на
herpes zoster.
Материал и методи: Извършен е ретроспективен епидемиологичен анализ на данни от
болничната документация на 78 пациенти с диагноза HZ, лекувани в Клиниката по
инфекциозни болести към УМБАЛ "Д-р Г. Странски"- Плевен през периода януари 2010 септември 2020 г.
Резултати и обсъждане: Възрастта на хоспитализираните варира от 10 до 91 години
(65,17±16,91), като най-висок е относителният дял на заболелите над 60 години (78,21%).
Проучването върху коморбидитета показва висок дял на болните с придружаващи заболявания
(76,3%), от които 15,8% са със захарен диабет.
Заключение: Резултатите от проучването показват, че основни рискови фактори за развитие
на HZ са напредналата възраст и придружаващите заболявания. Диабетът също може да се
определи за важен рисков фактор, като при такива пациенти възможността от усложнения като
постхерпетична невралгия е по-висока.
Ключови думи: херпес зостер, рискови фактори, захарен диабет.
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СЕКЦИЯ C. ОКОЛНА СРЕДА И ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“
УСТНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
ХРАНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА ВЛАКНИНИ ПРИ МЛАДИ ХОРА ЗА ОПАЗВАНЕ НА
ТЯХНОТО ЗДРАВЕ
В. Бирданова, Л. Иванов, И. Стоилова, Ц. Виткова
Катедра “Хигиена, медицинска екология, професионални болести и МБС“, Факултет
“Обществено здраве“, Медицински университет – Плевен
Контакт: Доц. д-р Ваня Бирданова, д.м.
e-mail: Vania62@gmail.com
РЕЗЮМЕ
Въведение: Уникалната роля на фибрите се свързва с опазване здравето на храносмилателния
тракт, поддържане на телесното тегло и намаляване риска от хронични неинфекцииозни
болести. Влакнините се внасят от храни с ниска енергийна плътност, но богати на витамини,
минерали и фитохимикали. Фибрите са неотменна част от здравословното хранене.
Целта на настоящата разработка е да се проучи хранителния прием и хранителните източници
на фибри при млади хора.
Материал и методи: Обект на проучването са 240 лица (73% жени), които се обучават в МУПлевен. Методът на 24-часовата хранителна консумация за два непоследователни и един
почивен ден е приложен за оценка храненето на студентите. Резултатите са обработени със
статистически софтуер IBM SPSS v.22.
Резултати и обсъждане: Среднодневният прием на хранителни влакнини при мъжете е 25,5
г/ден, а при жените е сигнификатно по-нисък - 21,7 г/ден (p=0.006). Относителният дял на
студентите, които приемат фибри над референтната стойност е 39,4% за мъжете и 23,1% за
жените. Предпочитаните източници на влакнини са зърнените храни – 46,6%, плодовете 26,9% и зеленчуците – 20,1 %. Сумарният прием на фибри от бобови храни, семена и ядки е
6,4%. Студентите с нормално тегло имат по-висок среднодневен прием на влакнини в
сравнение със студентите с ниско тегло и затлъстяване.
Заключение: Хранителните влакнини подобряват модела на хранене на студентите и
съдействат за ранна профилактика на хроничните неинфекциозни болести.
Ключови думи: студенти, хранителни влакнини, хранителен прием
ПРОСПЕКТИВНО ПРОУЧВАНЕ НА ПРАКТИКИТЕ НА ХРАНЕНЕ ПРИ ДЕЦА С
ПРОЯВИ НА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЕН РЕФЛУКС И ХРАНИТЕЛНА АЛЕРГИЯ
В. Недкова-Миланова*, M. Стойновска**, Цв. Валентинова*, Л. Гаджелова*, Е.
Тумбева*
* Катедра „Обща и съдебна медицина и деонтология“, Факултет „Обществено здраве“
** Катедра „Хигиена, медицинска екология, професионални заболявания и МБС“, Факултет
„Обществено здраве“, МУ – Плевен
Контакт: Ас. д-р Ваня Недкова-Миланова, д.м.
e-mail: vania_milanova@yahoo.com
РЕЗЮМЕ
Въведение: Регургитацията и повръщането са
едни от най-честите прояви на
гастроезофагеалния рефлукс в кърмаческа възраст. Наблюдават се и при деца с алергия към
краве мляко.
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Цел: Целта на изследването ни беше да проучим храненето при деца с гастроезофагеален
рефлукс и прояви на хранителна алергия до едногодишна възраст и оценим ефекта на
елиминационната диета върху тежестта на рефлукса при тези пациенти.
Материал и методи: Проследихме 180 здрави кърмачета и 94 - с прояви на хранителна
алергия. Статистическата обработка и онагледяване на резултатите извършихме с продуктите
Statgraphics Plus и Microsoft Excel.
Резултати: Средната възраст на кърмените здрави деца беше 5,47±2,27 месеца, а средната
възраст на децата с хранителна алергия – 2,12±2,73 (<0,001). Децата бяха захранени на средна
възраст 4,5±0,51 месеца. Около 35% (n=33) от кърмачетата с прояви на алергия имаха
гастроезофагеален рефлукс, а от контролната група - 8,32% (<0,001). С ежедневна
регургитация бяха 43%, плач и неспокойствие – 17%, извиване на тялото – 12%, ежедневно
хълцане – 23%, респираторни симптоми и кашлица – 5%.
Обсъждане: Гастроезофагеалния рефлукс се среща често при деца до едногодишна възраст.
Някои форми на тежък рефлукс са свързани с алергия към белтъка на краве мляко.
Елиминирането на краве мляко при деца с алергия и рефлукс подобрява клиничното
състояние.
Заключение: Децата с прояви на гастроезофагеален рефлукс и алергия са с по-чести прояви
на регургитация, повръщане и плач в сравнение със здравите кърмачета.
Ключови думи: гастроезофагеален рефлукс, хранителна алергия, кърмачета
ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВЕДЕНИ ХРАНИ ЗА КЪРМАЧЕТА И МАЛКИ ДЕЦА В
БЪЛГАРИЯ
Л. Рангелова, А. Парцова
Национален център по обществено здраве и анализи – София
Контакт: Доц. д-р Лалка Рангелова, д.м.
e-mail: l.rangelova@ncpha.government.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Хранeнето в кърмаческа и ранна детска възраст има ключова роля за здравето,
растежа и развитието на детето.
Цел: Да се установи какви продукти за кърмачета и малки деца се продават на българския
пазар, както и какви хранителни вещества съдържат.
Материал и методи: Проучването е част от проект на СЗО. Данните са събрани през ноември
2017 г. от два жилищни района в град София. Лесен за ползване мобилен въпросник,
използващ технология с отворен код, е разработен от СЗО. От информацията на етикетите се
записва хранителното съдържание на продуктите.
Резултати: Енергийните стойности в продуктите варират от 0 до 488 kcal на 100 g. Най-често
срещаните категории за храни са плодовите и зеленчуковите пюрета и сокове, които
осигуряват по-малко от 60 kcal на 100 g. Съдържанието на белтък варира от 0 g до 11 g на 100
kcal. Повечето от продуктите на месна или рибна основа осигуряват повече от 3 g на 100 kcal
(средно 4,3 g). Съдържанието на мазнини варира от 0 g до 5,38 g на 100 kcal. Половината от
ястията на месо и риба, супите и над половината пудинги / десерти доставят 30% или повече
от калориите си от мазнини. Общото съдържание на захари варира от 0 g до 25 g на 100 kcal,
като енергията от захари е 15Е% в 67%; >30% в 49% и > 40% в 42% от изследваните храни.
Заключение: Промишлено произведените храни предлагат голям потенциал за подобряване
на храненето на кърмачетата и малки деца и за насърчаване на здравето през целия жизнен
цикъл.
Ключови думи: промишлена произведени храни, кърмачета
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НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БИОЛОГИЧНИ ХРАНИ В БЪЛГАРИЯ И
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – НАЧАЛО, РАЗВИТИЕ И РЕФОРМА
Р. Брайкова
Катедра „Хигиена и епидемиология”, Факултет „Обществено здравеопазване“, МУ – Варна
Контакт: Ас. д-р Розалина Брайкова
e-mail: rozalinabra@abv.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Производството и търговията с биологични храни в България и Европейския съюз
е подчинено на прилагането на конкретни стандарти и нормативни документи.
Цел: Проучване на нормативната уредба и анализ на настоящите законодателни промени в
европейската и националната правна рамка в областта на биологичното производство.
Материали и методи: Обсъждат се идентифицираните национални и европейски нормативни
актове, приложими към биологичните храни.
Резултати: Изследвани са документите, с които е поставено началото на разрешаване на
дейностите по биологичното производство у нас и в Европейския съюз. Нормативната рамка
на ниво Европейски съюз е детайлизирана с последвалите регламенти, с които са определени
подробни правила за биологичното производство, изискванията към етикетиране на
биологичните храни, условията при внос на биологични продукти и храни. Националното
законодателство след членството на България в Европейския съюз е представено чрез
синхронизираща нормативна уредба. През 2021 г. ще влезе в сила нов регламент за
биологичното производство.
Обсъждане: Спазването на правилата на биологичното производство гарантира доверието на
потребителите.
Заключение: Законодателството - разработено, въведено и регулиращо биологичното
производство, системата за контрол, както и обозначаването на биологичните храни, се
актуализира и подобрява непрекъснато, отразявайки промените в сектора. Осигурено е
съответствие на българското законодателство с правно обвързващите актове на Европейския
съюз за биологичното производство и етикетиране на биологични продукти.
Kлючови думи: биологични продукти, лого на ЕС, официален контрол, анализи
АЛЕРГЕНИ - НОВИ МОЛЕКУЛЯРНО ГЕНЕТИЧНИ МЕТОДИ ЗА ОТКРИВАНЕ
Ст. Арсова, Е. Кузова, Цв. Георгиева
Отдел „Приложна геномика и ГМО, Национален център по обществено здраве и анализи,
София
Контакт: Проф. д-р Цвета Георгиева, д.м.
e-mail: Tzv.georgieva@ncpha.government.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Хранителните алергии са сериозен здравен проблем, засягащ милиони хора по
света. С цел опазване на здравето на потребителите, Регламент (ЕС) № 1169/2011 г изисква
предоставянето на информация за наличие на алергени, посочени в Приложение II, в храните
или в ресторантите. Следва се принципът „нулев“ толеранс – т.е. да не присъстват в харната.
Националният център по обществено здраве и анализи е представител на България в
Европейска мрежа на лабораториите за определяне на алергени в храни, и има за задача да
въведе новите методи за определяне на алергени.
Цел: Въвеждане на нови методи за откриване на ДНК от алергени чрез полимеразна верижна
реакция в реално време (RealTime PCR)
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Материали и методи: Обект на изследването са проби от пазара, анализирани за сдържаните
на глутен (качествено и количествено) и фъстъци (качествено). Използвани са
стандартизирани методи с ДНК анализ на съответните алергени чрез RealTime PCR с
използване на термостабилна полимераза.
Резултати: Верифицирани са методи в условя на повторяемост и възпроизводимост. (RSD<
25 %). Идентифицираните алергени, съответстват и на информацията на етикета. Приложени
е количествен ДНК метод за определяне съждението на глутен.
Обсъждане: Методите с използване на ДНК са високо специфични. Определя се точно
определена ДНК последователност на генетичен маркер за съответния растителен вид или на
ген, отговорни за синтеза на рисков белтък (глутен).
Заключение: Въведени са точни, бързи и високо специфични методи за откриване и
определяне количеството на глутен и откриване на фъстъци чрез RealTime PCR, което е
новаторство за България.
Ключови думи: алергени, глутен, фъстъци, RealTime PCR
СИСТЕМА ЗА ВЪТРЕШЕН ХИГИЕНЕН КОНТРОЛ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА
КУЛИНАРНИ ДЕСЕРТИ
Ц. Виткова., В. Бирданова, Р. Еникова
Катедра “Хигиена, медицинска екология, професионални болести и МБС“, Факултет
“Обществено здраве“, Медицински университет – Плевен
Контакт: Преп. д-р Цветелина Виткова
e-mail: cvetelinavit@abv.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: В съвременния кетъринг кулинарните десерти заемат неголям относителен дял
като обем на продукцията, но имат доста сериозен епидемичен потенциал като източник на
хранителни токсикоинфекции и интоксикации. Възможни са както първично, така и вторично
контаминиране с микроорганизми и всяко отклонение в условията и сроковете на съхранение
може да доведе до сериозни последствия за здравето на потребителите.
Целта на настоящето проучване е оценката на Системата за вътрешен контрол на кетърингово
предприятие и на НАССР – плана за кулинарни десерти.
Материал и методи: Обект на проучването е предприятие за кетърингова продукция.
Необходимият за целта на проучването одит е в съответствие с изградения от нас алгоритъм.
Алгоритъмът се основава на методологията на Codex Alimentarius, представена в документа
„Food Quality and Safety Systems – A Training Manual on Food Hygiene and the Hazard Analysis
and Critical Control Point (HACCP) System.
Резултати и обсъждане: Установени са сериозни пропуски в Технологичната документация
при нормирането на физико-химичните характеристики и на критериите за микробиологична
безопасност. Анализът на технологичната ефективност показва, че всъщност се касае за две
различни групи кетърингови кулинарни десерти, което изисква разработката на два отделни
НАССР-плана.
Заключение: Изводите съдържат конкретни препоръки за преработване на Системата за
вътрешен контрол и нормативи за оптимизиране на микробиологичните изисквания с
включване на критериите Escherichia coli, Bacillus cereus и Salmonella spp.
Ключови думи: кулинарни десерти, НАССР-план, микробиологична безопасност.
ТЕХНОЛОГИЯ 5G.
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ

СОЦИАЛНО

НАПРЕЖЕНИЕ
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ОЧАКВАНИ

ЗДРАВНИ

В. Зарябова*, Цв. Шаламанова*, М. Израел**
* Отдел „Физически фактори“, Национален център по обществено здраве и анализи - София
** Катедра „Хигиена, медицинска екология, професионални заболявания и МБС“, Факултет
„Обществено здраве“, МУ – Плевен
Kонтакт: Гл. експерт Виктория Зарябова
e-mail: v.zaryabova@abv.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: През последните 2 години рязко се активизираха гражданските движения срещу
развитието на безжичните технологии. Особено във времето на пандемията от COVID-19,
която изключително нелогично беше свързана с въвеждането на 5G технологията.
Цел: Създаване на ефективна система за комуникация, която да противостои на лъжливите
новини и да дава адекватна научна информация за влиянието на радиочестотните полета върху
здравето на човека.
Методи: Приложени са доказани методи за комуникация, като: данни от измервания,
информационни материали, уеб-страница, интервюта, публикации, изготвяне на банер и
други, на основата на материали на СЗО, ЕК и други международни организации.
Резултати: Резултатите от кампанията намалиха чувствително страховете сред населението
по отношение на влиянието на радиочестотните полета върху човека. Утвърди се в
информационното пространство тезата за термичния ефект на радиочестотите и факта, че
милиметровите вълни не навлизат дълбоко в организма.
Обсъждане: Изясни се, че населението би приело новата безжична технология с по-малко
страх, ако то бъде включено в процеса на въвеждането й и ако получава адекватна информация
и интерпретация на научните данни.
Заключение: Повишаването на качеството на научните изследвания ще доведе до намаляване
на страховете сред населението при въвеждането на новата безжична технология. С
положителен резултат би било създаването на обща концепция за информиране на
населението на базата на действащия Екшън план на ЕС от 2016 г., която да представя
научните данни от страните-членки, сравнени с резултати от измервания. Това реално ще
противостои на огромния брой публикации с лъжливи новини в световната преса и в
социалните мрежи, разпространявани най-често от непрофесионалисти в тази област.
Ключови думи: социално напрежение, 5G, радиочестотни полета, фалшиви новини
ОПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ИЗТОЧНИЦИ НА ОПТИЧНО ЛЪЧЕНИЕ ЗА ТЕРАПЕВТИЧНИ И КОЗМЕТИЧНИ
ЦЕЛИ
М. Иванова*, М. Израел**, В. Зарябова*
* Отдел „Физически фактори“, Национален център по обществено здраве и анализи, София
** Катедра "Хигиена, медицинска екология, професионални заболявания и медицина на
бедствените ситуации", Факултет „Обществено здраве“, МУ – Плевен
Контакт: Доц. Михаела Иванова, д.м.
e-mail: mihaela_1970@abv.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Множество източници, излъчващи високи нива оптично лъчение, се използват от
хората за терапевтични и козметични приложения. Липсва законодателство за опазване на
здравето или ако съществува такова, то не се прилага адекватно. Като се отчете фактът, че
голяма част от потребителите са млади хора, контролът на оптичните лъчения има голямо
значение за общественото здраве, а също и социално значение.
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Целта на изследването е на базата на научната литература и нашият опит да предложи подход
за опазване на здравето при използване на източници на оптично лъчение за терапевтични и
козметични цели.
Материали и методи: Доказани са многобройни вредни ефекти на оптичните лъчения върху
здравето на човека. За много от източниците на оптични лъчения съществуват само
технологични стандарти, които въвеждат изисквания за източника като продукт. За други, са
въведени доброволни стандарти. Като цяло законодателството не обхваща приложения на
оптичните лъчения, които не се определят като терапевтични. Сериозен проблем с
източниците в козметиката, е, че тяхното приложение е личен избор на потребителя експозицията е доброволна.
Резултати и обсъждане: Разгледани са проблемите на защитата за най-често използваните
източници за козметични (солариуми, IPL системи) и терапевтични цели (лазери,
терапевтични лампи и др. Обсъдени са специфичните рискове при приложение на източниците
и проблемите при защитата. От анализа на проблемите е предложен подход за разработване
на законодателство, съответстващо на рисковете за здравето.
Заключение: Необходимо е разработване на специфична политика за защита на здравето на
населението при използване на източници на оптично лъчение, включващо: технически
изисквания, употреба, защита, контрол, комуникация на риска и др.
Ключови думи: оптично лъчение, солариум, козметични и терапевтични приложения,
опазване на общественото здраве
ПНЕВМОТОКСИЧЕН ЕФЕКТ НА ПАРАКВАТ ДИХЛОРИД В ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН
МОДЕЛ У ПЛЪХОВЕ
В. Данчева*, Г. Ставрева**, Л. Терзиев***, Р. Василева*
* Катедра „Хигиена, медицинска екология, професионални заболявания и МБС“, сектор
„Медицина на бедствените ситуации“, Факултет „Обществено здраве“
** Катедра „Фармакология и токсикология“, сектор „Фармакология“, Факултет
„Фармация“
*** Катедра „Клинична лаборатория, клинична имунология и алергология“, сектор
„Клинична имунология и алергология“, Факултет „Здравни грижи“, МУ – Плевен
Kонтакт: Доц. д-р Виолета Данчева, д.м.
e-mail: vilidana@abv.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Паракват дихлорид е бипиридилов хербицид, с широко приложение в селското
стопанство. Белодробната му токсичност е свързана с неговата акумулация в пневмоцити тип
I и тип II и провокиране на оксидативен стрес в организма.
Целта на настоящето проучване е да се проследи влиянието на хербицида върху биохимични
маркери за токсични белодробни лезии в бронхоалвеоларна лаважна течност (БАЛТ) на
плъхове.
Материали и методи: Експериментът беше проведен върху 64 мъжки бели плъха, порода
Вистар, с тегло 200-250 грама. Животните бяха разпределени в 2 групи, както следва: I-ва
група, контроли; II-ра група – третирани с паракват дихлорид, изолирано, въведен per os в
доза 40 мг/кг тегло. В БАЛТ бяха изследвани активността на ензимите лактатдехидрогеназа
(ЛДХ), алкална фосфатаза (АФ), кисела фосфатаза (КФ), както и съдържание на общ белтък
на 1, 5, 15 и 28 ден след третирането с пестицида.
Резултати: Изолираното приложение на паракват дихлорид повишава достоверно
активността на ензимите ЛДХ и КФ на първи и пети ден, а на ензима АФ на 15-я ден спрямо
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контролната група. Количеството общ белтък в БАЛТ се покачва рязко още на първия ден
(227.4%) в групата третирана изолирано с пестицида.
Обсъждане: Повишените активности на изследваните биохимични маркери в БАЛТ
потвърждават пневмотоксичния ефект на параквата чрез повишена клетъчна пропускливост,
деструктивни промени на пневмоцитите и пролиферация на пневмоцити тип II в белодробна
тъкан у плъхове.
Ключови думи: паракват, БАЛТ, пневмотоксичност

СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ДЕНИТРИФИКАЦИЯ НА ПИТЕЙНИ
ВОДИ
Е. Банкова, К. Василев
Катедра „Хигиена, медицинска екология, професионални заболявания и МБС“, Факултет
„Обществено здраве“, МУ – Плевен
Контакт: Преп. Емилия Банкова - e-mail: emilia_zlat@yahoo.com
РЕЗЮМЕ
Въведение: В съвременните условия намирането на подходящи водоизточници с достатъчен
дебит и отговарящи на здравните изисквания e актуален проблем. Едно от най-честите
отклонения в качеството на подземните води в България и по света е наднорменото
съдържание на нитрати.
Цел: Проучване предимствата и недостатъците на методите за денитрификация на вода от
замърсени с нитрати водоизточници.
Материал и методи: Извършено е литературно проучване на методите за денитрификация на
питейни води и възможностите за тяхното практическо приложение.
Резултати и обсъждане: Методите, развити до степен на самостоятелни технологии са
биологичната денитрификация (автотрофна или хетеротрофна), обратната осмоза и
използването на йонообменни смоли. Преобладава изграждането на инсталации за
хетеротрофна денитрификация, поради по-добрата ефективност и опростена конструкция в
сравнение с автотрофната. Съществуват данни за не голям брой реално функциониращи
денитрификационни станции за питейни води, главно в Германия, Франция, Холандия,
Великобритания, САЩ и Канада, чиито капацитет варира от 30-40 м3/ч. до 400-800 м3/ч. /в
отделни случаи до няколко хиляди м3/ч./. На настоящия етап са построени малък брой
експериментални и пилотни станции, използващи обратна осмоза. Станциите, базирани на
йонообменни технологии са по-голям брой и са предимно в САЩ. Йонообменните
технологии, сравнени с тези основани на обратна осмоза са технически по-опростени и
значително по-икономични.
Заключение: Прилагането на технологиите за биологична денитрификация задължително се
съчетава с допълнително третиране на денитрифицираната вода преди подаване за
консумация. Необходимо е въвеждане на нови, по-ефективни модификации и подобрения на
технологиите с цел оптимизиране на процесите, повишаване ефективността и намаляване на
разходите, което би позволило и масовото им прилагане в практиката.
Ключови думи: питейни води, нитрати, денитрификация
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ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА АЛЕРГИЧНАТА ПАТОЛОГИЯ
ПРИ ДЕЦА ОТ НАСЕЛЕНИ МЕСТА С АТМОСФЕРНО ЗАМЪРСЯВАНЕ
М. Стойновска*, Р. Тафраджийска**, В. Недкова-Миланова***, М. Карчева****, И.
Русева*
* Катедра „Хигиена, медицинска екология, професионални заболявания и МБС“, Факултет
„Обществено здраве“, МУ – Плевен
** Катедра по патофизиология, Медицински факултет, МУ – София
*** Катедра „Обща медицина, съдебна медицина и деонтология“, Факултет „Обществено
здраве“, МУ – Плевен
**** Катедра Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа
медицина“, Факултет „Обществено здраве“, МУ – Плевен
Контакт: Доц. д-р Мариана Стойновска, д.м.
e-mail: mstoynovska@gmail.com
РЕЗЮМЕ
Въведение: ЕС създава законодателство за опазване чистотата на атмосферния въздух,
определя пределни нива за концентрацията на замърсители. Директива 2008/50/EС определя
стандартите за качеството на атмосферния въздух е основният елемент от Eевропейската
политиката за чистота на въздуха
Цел: Да сравни проявата на алергии при деца от райони с различно качество на атмосферния
въздух.
Материал и методи: Представена е характеристика на алергичната патология при деца от два
района с приблизително еднакви нива на благоустройство, битови, материални и културни
условия на живот, но различия в състава на въздушната среда. Във въздуха на Район А са
открити циклични въглеводороди и техните производни, амоняк, серни газове, фини прахови
частици (ФПЧ) често превишаващи допустимите концентрации. Съдържанието на тези
химически замърсители в Район Б са в границите на нормата. Направен е анализ по
медицинската документация на деца от двата района на възраст 3-7г. по патологични прояви
с алергична етиология.
Резултати и обсъждане: ФПЧ са твърди и течни частици, суспендирани във въздуха като
ФПЧ (груби) и ФПЧ (малки) в зависимост от големината. Те включват множество вещества от
полени и минерален прах до канцерогенни вещества като бензопирен и сажди. При използване
на твърди горива, емисиите на замърсители се увеличават през зимата. В урбанизираните
населени места транспортът е водещ замърсител. Токсичните газове NO₂, SO₂ и тропосферен
озон се свързват с проявата на алергични заболявания. Децата с алергична патология в район
А са 18.97% от всички, в район Б са 11.90%. Случаите на бронхиална астма в район са 2 пъти
повече, с алергичен дерматит - 10 пъти повече, чести обостряния и повторяемост и съчетаване
на различни алергични състояния. Въздушните химически замърсители действат като
хаптени, сенсибилизират организма на децата и влияят на алергичната реакция към храни и
лекарства. Политиките на ЕС са допринесли за намаляване на емисиите на вредни вещества,
но качеството на въздуха не се е подобрило със същите темпове, все още се наблюдават
значителни последици за общественото здраве.
Заключение: Данните потвърждават алергизиращото действие на аерогенните химични
компоненти върху детския организъм. Препоръките са насочени към спазване
Директива2008/50/EС, насърчаване към ефективни действия, координиране на политиките,
информиране на обществеността.
Ключови думи: атмосферен въздух, алергии при деца
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ОБОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕОЦЕНКА НА ВЪВЕЖДАНЕ ПОЧИВКИ ПРИ РАБОТА В
УСЛОВИЯ НА ШУМ
М. Стойновска*, И. Русева*, Р. Тафраджийска** В. Воденичаров***, Н. Статев*
* Катедра "Хигиена, медицинска екология, професионални заболявания и медицина на
бедствените ситуации", Факултет „Обществено здраве“, МУ – Плевен
** Катедра по патофизиология, Медицински факултет, МУ – София
*** Катедра по хигиена, Медицински факултет, МУ – София
Контакт: Доц. д-р Мариана Стойновска, д.м.
e-mail: mstoynovska@gmail.com
РЕЗЮМЕ
Въведение: Недостатъчни са сведенията за зависимостта на продължителността и
разпределението на почивките през работните смени и характера на шума и работния процес
на работното място.
Целта на настоящата работа е определяне продължителността и разпределението на
почивките според експозицията на шум.
Материал и методи: Определяне физиологичните показатели (слухова чувствителност,
условно-рефлекторни реакции на светлинен дразнител, концентрация на вниманието,
мускулна сила, пулсова честота) при 9 тъкачки.
Резултати и обсъждане: Водещ фактор на работната среда е широколентов нестационарен
шум средно ниво LpA93dB (A). Проведени 3 изследвания през работната смяна. След
обедната почивка не се възстановиха показателите за реакция и внимание (P<0,05). Средно
повишение прага на слуховата чувствителност 10dB. Показателите мускулна сила и пулсовата
честота са недостоверни. След 15 мин. почивка концентрацията на внимание се доближава до
изходната (P<0,05). Няма достоверна разлика между физиологичните показатели при 15 и
при 20 минутните почивки.
Заключение: При нива на шума 91-101 dB (A), физиологичните показатели се влошават след
3 ч. Препоръчително е почивка 2 ч. след обедната почивка. Оптималната продължителност на
междинните почивки е 15 мин. По време на почивките работниците да се намират в акустичноблагоприятни условия.
Ключови думи: режим на труд и почивка, шум
УЧИЛИЩНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ПРИ СМЕНЕН РЕЖИМ НА ОБУЧЕНИЕ НА
УЧЕНИЦИ ОТ НАЧАЛЕН КУРС
Т. Димитрова, Ст. Порожанова
Катедра „Хигиена и епидемиология”, Факултет „Обществено здравеопазване“, МУ – Варна
Контакт: Проф. д-р Теодора Димитрова, д.м.
e-mail: t.dimitrova@mu-varna.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Организацията на учебния процес в двусменен режим на обучение създава
предизвикателства пред училищата конфликта между високите очаквания за образователна
ефективност и физиологичните изисквания за дневен режим в начална училищна възраст.
Цел: Сравнително проучване на годишните динамики
на умствена и физическа
работоспособност при ученици от 1 до 4 клас разпределени според организацията на обучение
в едно- или двусменен режим.
Материал и методи: В четири училища в град Варна в началото и края на учебната година в
начало, среда и край на учебния ден и учебната седмица са използвани коректурен тест и тест
за графична тремометрия при 96 ученика в изследваната и 228 ученика в контролната група.
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Резултати: Относителният дял на ученици, обучавани на две смени с умствена умора в края
на учебната седмица и в края на годината е по-висок спрямо контролната група. При започване
на учебната година в края на учебната седмица умора демонстрират 21 или 30% от сменно
учещите и едва 32 или 17,4% от тези в редовна смяна. (р<0,05). При приключване на учебната
година разликата е още по-драстична, когато с умора са 37 или 48,1% от учениците на смени
и едва 13 или 6,8% от учениците без промяна на смяната. (р<0,001).
Обсъждане: Умората кумулира и въпреки възрастовото предимство на сменно обучаваните
ученици в начална училищна възраст двусменният режим е в противоречие с изисквания за
адекватен дневен режим.
Заключение: Въпреки усъвършенстваните форми на преподаване на учебния материал,
несъобразяването на организацията на учебния процес с анатомофизиологичните особености
на учениците поражда рискове за работоспособността и здравето им.
Ключови думи: училищна работоспособност, сменен режим
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ВРЕМЕВА ДИНАМИКА НА ПЛАСТМАСОВОТО
ЗАМЪРСЯВАНЕ В СЕКТОР ОТ КРАЙБРЕЖНАТА ИВИЦА НА ГРАД ВАРНА
Я. Ченков*, Андрей Андреев**
* Катедра „Хигиена и епидемиология“, Факултет „Обществено здравеопазване“,
Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна
** Регионална здравна инспекция – Варна
Контакт: Ас. Явор Ченков - e-mail: Funky911@abv.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Замърсяването на водните басейни се превърна в основна екологична
загриженост, касаеща не само правителствата, но и всеки отделен човек на планетата.
Проблемът с пластмасовото замърсяване е повсеместен и се наблюдава както в акваториите
на големите океани, така и в по-малките вътрешноконтинентални морета от затворен тип,
каквото е и Черно море.
Цел: Да се повиши разбирането на обществеността относно пластмасовото замърсяване в
Черно море и по-специално, състоянието на плажните ивици по отношение на количеството и
видовете пластмасови отломки.
Материали и методи: Извършени са две полеви обхождания в интервал от 9 месеца, на
определен участък от плажната ивица на град Варна и са събрани проби от пластмасови
отломки, които след това са сортирани и документирани. Извършен е количествен, категориен
и сравнителен анализ. Използван е и анкетният метод за проучване на осведомеността и
нагласите на населението относно пластмасовото замърсяване.
Резултати: Селектирани и категоризирани са общо 1794 пластмасови фрагмента. Най-често
срещаната категория са неидентифицируемите отломки. Наблюдават се времеви вариации в
количествата на отделните категории след сравнителният анализ между двете
пробонабирания.
Обсъждане: Наблюдаваните времеви количествени вариации в отделните категории отпадъци
при двете пробонабирания може да се дължи на различни екологични и антропогенни фактори.
Заключение: С оглед на нарастващите данни за патофизиологичното въздействие върху
животните и човека, в резултат от пластмасовото замърсяване, се налагат по-акуратни анализи
и разработване на единна система за мониторинг на този вид замърсители в околната среда с
цел опазване на морските екосистеми и недопускане на пенетрацията на пластмасовите
деривати в човешкият организъм.
Ключови думи: пластмасово замърсяване, Черно море, отломки, мониторинг
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ПРИРОДО-ГЕОГРАФСКА ОСОБЕНОСТИ НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ
НА БЪЛГАРИЯ, ОПРЕДЕЛЯЩИ НАПРАВЛЕНИЯТА НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН
КОНТРОЛ НА РЕГИОНАЛНО НИВО
Д. Монов
Медицински колеж, Учебен сектор “Инспектор обществено здраве“, МУ – Варна
Контакт: Гл. ас. Данаил Монов
e-mail: dmmonov@abv.bg.
РЕЗЮМЕ
Въведение: Черноморското крайбрежие, по смисъла на положение залегнало в конституцията
и закона, обхваща акваторията на Черно море със страната. Ограниченията, предвидени в него
въвеждат самостоятелни отношения на правния статут на законовата уредба и поставят важни
задачи на държавния здравен контрол на тази територия.
Цел: Да проучим изискванията на закона за устройство на Черноморското крайбрежие и
нормативно въведената терминология ( понятия), които определят задачите на държавния
здравен контрол в областите в Черноморското крайбрежие на България-Варна, Добрич, Бургас.
Материали: Нормативни документи за особеностите на Черноморското крайбрежие,
изискванията за приложение на държавния здравен контрол, нагледни материали, указания,
отчети, изследвания на факторите на околната среда – питейни, морски, минерални води и др.
Използвани методи: документален, статистически, графичен.
Резултати: Особености на Българското черноморско крайбрежие са свързани със
специфичните особености на релефа, климата, водите, почвите, растителността и животинския
свят. Оценката на природноресурсния потенциал на Черноморското крайбрежие определя
задачите на държавния здравен контрол, над продукти, стоки и дейности със значение за
здравето на населението, и на фактори на жизнената среда.
Изводи: Определени са основните природогеографски характеристики на трите области в
Черноморското крайбрежие Бургас, Варна и Добрич и използваната терминология (понятия)
при определяне на направленията на държавния здравен контрол по Черноморското
крайбрежие .
Ключови думи: черноморско крайбрежие, морски плаж, черноморска област, климат, релеф,
държавен здравен контрол

СЕКЦИЯ D. ИКОНОМИКА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
УСТНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
УНИВЕРСАЛНОТО ЗДРАВНО ПОКРИТИЕ И ВРЪЗКАТА МУ С ОЦЕНКАТА НА
ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЗДРАВНАТА СИСТЕМА
М. Минев
Катедра „Икономика и управление на здравеопазването“, Факултет „Обществено
здравеопазване“, МУ – Варна
Контакт: Гл. ас. Минчо Минев, д.и.
e-mail: mincho.minev@mu-varna.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Универсалното здравно покритие се определя като възможността гражданите да
получават здравните услуги, от които се нуждаят с качество, гарантиращо ефективността на
тези услуги, без това да води до финансови затруднения за тях. Тази дефиниция, предполага
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наличието на връзка между напредъка на страните към универсално здравно покритие и
подобряване на функционирането на здравните им системи.
Целта на изследването е да се проучи връзката между универсалното здравно покритие и
различните измерения за оценка на функционирането на здравната система
Материал и методи: Използван е дескриптивен анализ на релевантни научни публикации и
доклади на международни и национални организации.
Резултати и обсъждане: Идентифицирани са показателите, които се използват за измерване
на прогреса към универсално здравно покритие. При съпоставката им с доклади за оценка на
функционирането на здравни системи се установява, че са налице показатели, които намират
приложение и при двата вида оценки. Универсалното здравно покритие е свързано с достъпа
до здравни услуги (вкл. финансовата защита), качеството, ефективността и др. измерения,
използвани при оценка на функционирането на здравните системи.
Заключение: Напредъкът на страните към универсално здравно покритие се оценява по
единна методика, включваща ограничен брой показатели. От своя страна, рамките за оценка
на функционирането на здравната система са по-комплексни и отразяват и националните
специфики. В тази връзка, оценката за прогреса към универсално здравно покритие може да
се използва като допълващ показател при оценката на функционирането на здравната система.
Ключови думи: универсално здравно покритие, здравна система, оценка на функционирането
ВЛИЯНИЕ НА БЕДНОСТТА И СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ ВЪРХУ ЗДРАВНИЯ
СТАТУС НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ
П. Костадинова*, И. Стоилова**
* Катедра „Общественоздравни науки“, Факултет „Обществено здраве“, МУ – Плевен
** Катедра „Хигиена, медицинска екология и професионални заболявания”, Факултет
„Обществено здраве“, МУ – Плевен
Контакт: Доц. д-р Пенка Стефанова, д.м.
e-mail: pstefanova_pl@abv.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Високите равнища на бедност и незадоволителните нива на основни показатели
за здравния статус на населението в България спрямо страните от ЕС, продължават да са
сериозно предизвикателство.
Целта на настоящето проучване е да се направи анализ на основни икономически показатели
и влиянието им върху здравния статус на населението в България.
Материал и методи: Направен е преглед на официални данни от НСИ, Европейската комисия,
Световната банка. Данните са обработени за нуждите на проучването със статистически
методи.
Резултати и обсъждане: През 2017 г. 39 % от населението в България е било изложено на
риск от бедност или социално изключване, а 30 % са изпитващите тежки материални лишения.
Бедността е особено голяма сред най-уязвимите групи — възрастните хора, по-специално
жените, хората с увреждания, ромите, живеещи в селските райони. Бедността на работещите
се увеличава и е особено голяма сред нискоквалифицираните работници и временно наетите
лица. Неравенството по отношение на доходите се увеличава, като тази разлика е значително
по-висока от средната за ЕС. През 2017 г. броят на хората без здравно осигуряване е 719 000
(над 10 %). Предотвратимата смъртност през периода 2011—2015 г. в ЕС намаля с 1.1 %,
докато в България тя се увеличила с 4.3%.
Заключение: Ниските доходи, водещи до материални лишения свързани с хранене, лоши
битови условия и невъзможност за осигуряване на основни медицински услуги, лекарства и
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изделия, съчетано с висок дял на преките плащания за здравеопазване, се явяват значим рисков
фактор за инвалидизация и преждевременна смърт в нашата страна.
Ключови думи: бедност, материални лишения, здравен статус на населението.
ЦЕНА НА ПОТЕНЦИАЛНА ВАКСИНА ЗА COVID-19 И ШАНСОВЕ ЗА ДОСТЪП НА
БЪЛГАРСКOТО НАСЕЛЕНИЕ
Н. Велева, Т. Веков
Катедра „Фармацевтични науки и социална фармация“, Факултет „Фармация“, МУ Плевен
Контакт: Доц. Надя Велева, д.м.
e-mail: veleva_nadia@yahoo.com
РЕЗЮМЕ
Въведение: В случай, че бъде разработена ваксина за Covid-19, то тя ще бъде в ограничени
количества. Това повдига въпроса за цената и достъпа до ваксината на българското население.
Цел: Да се проучат шансовете за достъп на българското население до потенциална ваксина за
Covid-19 от гледна точка на цената и количествата.
Материал и методи: Направен е литературен обзор и контент анализ на най-актуалните
публикации по проблема към месец септември 2020.
Резултати: Налице са 42 кандидат ваксини в процес на клинична оценка, 5 от които във фаза
3. Цените варират от $75.5 до $4 за доза, като преобладават двудозови режими. Цените в
контракти за малки обеми варират от $32 до $37 за доза. Няколко богати страни са изкупили
авансово повече от половината от очакваните краткосрочни доставки, които са около 3 млрд.
дози. За подпомагане на разработването и доставката на достатъчно количества и равен
глобален достъп е създадена Глобална инициатива за достъп до ваксина за COVID-19 (Covax
Facility).
Обсъждане: Цената на ваксината варира значително. Очакваната цена за България трябва да
бъде около тази за малки обеми. Средна цена от $35 за доза може да е бариера за достъп до
ваксината за българите.
Заключение: Дори ако бъде създадена ваксина за Covid-19 и одобрена за употреба в България,
ограничените доставки и висока цена могат да възпрепятстват достъпа на населението до нея,
ако не бъде осигурено публично финансиране. Към момента у нас не са предприети стъпки за
това, за разлика от ситуацията в развитите страни, които са добре подготвени.
Ключови думи: Covid-19 ваксина, цена, достъп, България
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СЕКЦИЯ E. ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО
УСТНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
ПРОФИЛАКТИКАТА НА ДЕНТАЛНОТО ЗДРАВЕ НА БРЕМЕННИТЕ – СИСТЕМНА
ГРИЖА ИЛИ СИСТЕМНО ПОДЦЕНЯВАН ПРОБЛЕМ НА СЪВРЕМЕННИТЕ
ПРЕНАТАЛНИ ГРИЖИ
В. Димитрова, Сл. Илиева
Катедра „Здравни грижи“, Факултет „Обществено здравеопазване“, МУ – Варна
Контакт: Доц. Валя Димитрова, д.узг.
e-mail: valadim@abv.bg
Въведение: Бременността поставя на изпитание женския организъм, ако не бъдат прилагани
системно наблюдение и профилактика на рисковите фактори. Бурните хормонални промени,
имуносупресията, растящият организъм на детето, съпътстващи бременността проблеми като
повръщане и др. са предпоставка за неблагополучия, свързани с денталното здраве, които
могат да доведат до сериозни последици в бъдеще.
Цел: Да се изследва организацията на пренаталните акушерски грижи за денталното здраве на
бременните и да се потърсят възможности за оптимизиране ролята на акушерката при
осъществяването им.
Материал и методи: Проведено е проучване сред бременни, постъпващи за раждане в МБАЛ
Силистра (50), през м. август 2020 г. Използвани методи – документален, социологически –
анкетен, статистически и графичен анализ.
Резултати и обсъждане: Акушерка е участвала в екипа, наблюдаващ бременността при помалко от половината от жените в извадката (42%). Профилактичен преглед при дентален
специалист във връзка с бременността е проведен при около 1/3 от бременните (40%). Почти
половината от анкетираните съобщават за влошаване на зъбния статус по време на
бременността (46%). Болшинството от жените считат, че ще бъде полезно да се въведе
задължително консултиране на бременната със стоматолог при регистриране на бременността
(72%). Повече от половината от анкетираните биха се доверили на акушерка да ги консултира
относно денталното здраве във връзка с бременността и раждането (52%).
Заключение: Осъществяването на грижите за денталното здраве на бременните има нужда от
преосмисляне и реорганизация. Знанията и компетентностите на съвременните акушерки са
недостатъчно използван ресурс в грижата за денталното здраве на бременните.
Ключови думи: акушерка, бременна жена, профилактика, дентално здраве
ХРАНИТЕЛНАТА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ – ВАЖЕН ЕЛЕМЕНТ НА
ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ
В. Дулева
Отдел „Храни и хранене“, Национален център по обществено здраве и анализи - София
Контакт: Проф. д-р Веселка Дулева, д.м.
e-mail: v.duleva@ncpha.government.bg
РЕЗЮМЕ
Рисковите фактори като нездравословен хранителен модел, ниски нива на физическа
активност, тютюнопушене и злоупотреба с алкохол допринасят за преждевременната
смъртност от сърдечно-съдови заболявания, ракови заболявания и други хронични
заболявания в България и влияят върху качеството на живот. Отрицателните характеристики
на храненето и неблагоприятните тенденции в хранителния модел на населението в България
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водят до увеличаване на честотата на наднормено тегло и затлъстяване, включително при деца,
висока заболеваемост и смъртност от хронични заболявания, свързани с храненето.
Общественото здраве в България се координира от МЗ, което отговаря за цялостното
планиране и надзор. През 2014 г. България прие Национална здравна стратегия за периода
2014–2020 г., която предвижда интервенции за намаляване на рисковите фактори, промоция
на здравето и превенция на болести, популяризиране на здравословното хранене, подобряване
на качеството на здравното образование и обучение, координация и синхронизация на
секторните политики и активно участие на различни заинтересовани страни.
Националната програма за превенция на хроничните неинфекциозни болести 2014-2020 г.,
изпълнява широка гама от дейности за насърчаване на здравословни нагласи и поведение.
Една от целите на програмата е засилване на положителните промени в националния
хранителен модел и постигане на нови за намаляване на риска от хранителни дефицити и
хронични заболявания, свързани с храненето.
Ключови думи: хранителна политика, хронични заболявания, обществено здраве
НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРОГРАМИ ЗА HPV-АСОЦИИРАНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ
Е. Стоянова*, М. Камбурова**
* Катедра „Акушерски грижи”, Факултет „Здравни грижи“, МУ – Плевен
** Катедра „Общественоздравни науки“, Факултет „Обществено здраве, МУ – Плевен,
Контакт: Ас. Елица Стоянова
e-mail: evil_eli@abv.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Популационният скрининг за ранна диагностика е доказано най-добрият метод за
намаляване на болестността и смъртността от предотвратими заболявания. Свързаните с
човешкия папилома вирус (HPV) заболявания могат да се проявят като такива с
доброкачествена патология (кондиломите по половите органи и аногениталната област), с
гранична малигненост (дисплазия на маточната шийка в различни степени, левкоплакия на
вулвата, дисплазия на пениса), но HPV е отговорен и за рака на маточната шийка (РМШ),
пениса дори и ларинкса.
Цел: Дискутиране и потвърждаване на необходимостта от цялостна профилактична програма
и прилагането на акушерски модел за профилактика на HPV-асоциирани заболявания в
България.
Материал и методи: Осъществен е критичен преглед на достъпната научна литература във
връзка с профилактиката на HPV-асоциирани заболявания.
Резултати: Масов скрининг за ранна диагностика на РМШ е въведен в България след 1974
година. През 2012 година е приета Национална програма за първична профилактика на РМШ,
за срок от 4 години, като след изтичането му е продължена до 2020 година. Програмата е
насочена към намаляване на разпространението на инфекцията чрез ваксинопрофилактика.
Въпреки това смъртността от РМШ в България е нараснала 3 пъти – от 1.8%000 през 1980 г.
до 5.7%000 през 2015 г. Към момента в България няма разработена и прилагана цялостна
програма и организиран популационен скрининг за профилактика на HPV-асоциирани
заболявания.
Заключение: Необходима е цялостна профилактична програма и прилагането на акушерски
модел за профилактика на HPV-асоциирани заболявания в България. Чрез тях може да се
намали риска от развитието на тези заболявания както при жените така и при мъжете.
Ключови думи: профилактика, човешки папилома вирус, HPV-асоциирани заболявания
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КРИТИЧНИ ТОЧКИ ПРИ ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В
БЪЛГАРИЯ
С. Георгиева, М. Камбурова, Д. Цанова
Катедра „Общественоздравни науки“, Факултет „Обществено здраве, МУ – Плевен
Контакт: Доц. д-р Стела Георгиева, д.м.
e-mail: georgieva_sl@yahoo.com
РЕЗЮМЕ
Въведение: Целите на ООН за устойчиво развитие за периода 2015-2030 г. представят визия
за свят, свободен от бедност, глад и болести. Здравето има централно място в цел 3
„Осигуряване на здравословен живот и благополучие за всички на всяка възраст“, където са
използвани разнообразни индикатори за неговата оценка. Повечето от другите цели също са
свързани със здравето и допринасят за него индиректно.
Целта на настоящото проучване е да акцентира върху здравните индикатори с найнеблагоприятни стойности или тенденции в нашата страна за изучавания период.
Материал и методи: Проведено е описателно проучване на свързаните със здравето
индикатори за периода 2015 – 2030 г. в статистическата база данни на Института по здравни
измервания и оценка, САЩ.
Резултати: Степента на постигане на целите за устойчиво развитие се движи в широки
граници – от 12 до 85%. С цялостен индекс от 61% за 2020 г., България се нарежда на едно от
последните места сред страните от Европейския съюз, както и сред Балканските страни.
Критични индикатори, които намаляват индекса на страната ни в постигане на целите за
устойчиво развитие са широко разпространение на тютюнопушенето (34.5%), възходяща
динамика на употребата на алкохол, висок относителен дял на децата до 4 години с
наднормено тегло (30.1%) и висока смъртност от болести на органите на кръвообращението,
рак, диабет и хронични белодробни болести при лицата на възраст 30-70 години (517.4 на 100
000).
Заключение: Основна причина за забавяне на България в достигане на целите за устойчиво
развитие е широкото разпространение на поведенчески рискови фактори и свързаната с тях
висока болестност и смъртност от хронични неинфекциозни заболявания.
Ключови думи: цели за устойчиво развитие, България
ИЗТОЧНИЦИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХРОНИЧНИ
НАСЕЛЕНИЕ НАД 20 ГОДИНИ
Т. Каранешева
Национален център по обществено здраве и анализи - София

ЗАБОЛЯВАНИЯ

СРЕД

Контакт: Гл. ас. д-р Татяна Каранешева, д.м.
e-mail: t.karanesheva@ncpha.government.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Нарастващият брой на хората, живеещи с хронични заболявания, в съчетание с
увеличеното използване на интернет за здравна информация и на социалните мрежи за онлайн
подкрепа, променя начина, по който хората търсят информация за своите заболявания.
Цел: Проучване на източниците, чрез които хората получават информация за хронични
заболявания.
Материал и методи: Чрез пряка индивидуална анонимна анкета са анкетирани 804 лица над
20 години от 28-те областни града относно източниците за информация за хронични
заболявания, като са отчетени и социално-демографски фактори - възраст и образование.
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Използвани са дескриптивен анализ, графичен анализ и Z-тест за установяване на съществено
различие.
Резултати: Основен източник за информация за хронични заболявания са лекарите (98,6%).
На второ място по честота на използване е интернет (33,6%). Близък човек (19,6%) и печатни
материали (18,7%) са използвани значително по-рядко от интернет. Телевизията е най-рядко
използвана за информация за хронично заболяване (14,1%).
Обсъждане: Наблюдават се съществени различия в използваните източници за информация
за хронични заболявания по възрастови групи и образование. Интернет е използван най-често
от хората на възраст 20-59 г., предимно с висше образование (38,1%), следвани от тези със
средно образование (21,8%) и много рядко от респондентите над 60 г. (5,3%) и
нискообразованите (2,4%), (р<0,001). Близките хора и печатните материали са най-често
използвани източници от висшистите (19,8%) и най-рядко от нискообразованите, съответно
7,1% и 0,0% (р<0,001)
Заключение: Непрекъснатата промяна в комуникационния пейзаж и нарастването на
употребата на интернет налага текущо изследване на тенденциите в използваните източници
за здравна информация.
Ключови думи: хронични заболявания, източници за информация
ПРОУЧВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИТЕ НАВИЦИ НА ЖИВОТ ПРИ СТУДЕНТИ
РЕХАБИЛИТАТОРИ
Хр. Милчева, П. Ангелова
Катедра „Здравни грижи“, Медицински факултет, ТУ - Стара Загора
Контакт: Проф. Христина Милчева, д.п.
e-mail: hr_mil4eva@abv.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Един от основните и ефективни начини за промоция и превенция е предоставяне
на здравна информация и знания на населението, които да подпомогнат избора на
здравословен начин на живот. Здравната култура е съвкупност от знания, нагласи, отношения,
убеждения и поведение за възстановяване, опазване и укрепване на личното и общественото
здраве.
Целта на настоящото изследване е да се проучат здравословните навици и здравната култура
на студенти – рехабилитатори за преодоляване на някои поведенчески рискови фактори и
укрепване на здравето им.
Материали и методи: В проучването са включени 43 студентки и 37 студенти от Медицински
колеж на Тракийски университет. Приложени са следните методи: алтернативен анали
(изчислен е относителният дял на даден отговор спрямо общия брой на анкетираните), анкетен
метод, графичен анализ, сравнителен анализ на относителни дялове
Резултати и обсъждане: Здравословното хранене заема най-голям относителен дял (31%),
следвано от физическата активност (26%) и здравословните навици (21%) като фактори, които
определят здравето според студентите-рехабилитатори. Става ясно, че преобладава
относителният дял на студентите, които се хранят трикратно – (54%). Следват ги студентите,
които консумират храна повече от три пъти дневно – (27%), а относителният дял на студенти
с двукратно хранене е (18%). Относителният дял на сравнително често спортуващите е (41%),
на редовно трениращите е (22%). Половината от изследваните (51%), твърдят, че са увеличили
двигателната си активност за период от една година. Сегашното състояние при студентите
относно двигателната им активност показва, че е голям относителния дял на тези, които не
тренират – (54%), а на тези, които са физически активни е (46%).
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Заключение: Студентите-рехабилитатори имат създадени здравословни двигателни навици и
добра самооценка на здравното си състояние. Те ясно виждат връзката между физическата
активност и здравето и я оценяват като много важна.
Ключови думи: поведенчески рискови фактори, здравословен стил на живот, физическа
активност, промоция на здраве, здравна култура
САМООЦЕНКА НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ
ДВИГАТЕЛНА АКТИВНОСТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
Х. Христов*, Д. Цанова**
*
Студент 3-ти курс, специалност „Медицина“, МУ - Плевен
**
Факултет „Обществено здраве“, МУ – Плевен

И

НУЖДАТА

ОТ

Контакт: Христо Христов
e-mail: h.hristov29@abv.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Възможно ли е спортът и здравословното хранене да повлияят благоприятно
развитието на навици и умения, които да вградят по-пълноценно младия специалист в
професията му. Работната хипотеза е, че физическата активност е неделима част от развитието
на студентите в наши дни.
Целта на проучването е анализ на субективната оценка на здравословното състояние на
студентите специалност „Медицина“ в МУ - Плевен.
Материал и методи: Проведена е пряка индивидуална анкета сред студенти, специалност
„Медицина“, в периода 27.02.–11.03.2020 г.; въпросникът съдържа 16 въпроса. Включени са
142 лица, от които 84 жени и 58 мъже, на средна възраст 22,5 години.
Резултати: Данните показват, че 53,5% от анкетираните смятат, че водят здравословен начин
на живот; 21,8% посочват наличие на някакво заболяване - затлъстяване, диабет. Пушачите са
36,6%, като 9,9% пушат повече от 15 цигари дневно. 68,3% употребяват алкохол инцидентно,
в малки количества. Субективната оценка на храненето показва, че половината участници
смятат, че се хранят здравословно, 63,4% декларират ежедневна консумация на плодове и
зеленчуци. Преди постъпването си в МУ 75% от студентите са имали добра физическа
активност, а към момента на проучването само 45,8% спортуват, като средно прекарват в
седнало положение 6-8 часа дневно. 57,7% от анкетираните са на мнение, че спортът би
подпомогнал учебният процес, а 33,1% - „може би“.
Заключение: Анализът показва, че студентите по Медицина водят сравнително здравословен
начин на живот, при ниска физическа активност. Този факт се дължи най-вече на голямото
натоварване и заетост на студентите в университета. По-добрата физическа активност би
подобрила учебният процес и би повишила успеваемостта на студентите.
Ключови думи: здравословен живот, здравна култура, студенти по медицина, двигателна
активност, учебен процес
БЪЛГАРСКИТЕ НАРОДНИ ТАНЦИ – АКАДЕМИЧНА ДИСЦИПЛИНА И
ИНТЕГРАТИВНА ЗДРАВНА ДЕТЕРМИНАНТА
Д. Ванкова*, Ж. Виденова**
* Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването“, Факултет
„Обществено здравеопазване“, МУ - Варна
** Департамент по чуждоезиково обучение и спорт“, УС по физическо възпитание и спорт,
МУ - Варна
Контакт: Доц. д-р Десислава Ванкова, д.м.
e-mail: vanko07@gmail.com
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РЕЗЮМЕ
Въведение: Българските народни танци (БгНТ) са интегративна здравна детерминанта,
защото могат комплексно да подобряват здравето. БгНТ са култура и изкуство. Те са
протективна поведенческа детерминанта. В настоящото изследване БгНТ са академична
дисциплина, задължителен избираем предмет, което ги прави и социална детерминанта на
здравето.
Целта е двукомпонентна: 1) да се представят БгНТ като интегративна здравна детерминанта;
и 2) да се дисеминират резултати от изследване сред студентската общност от Медицински
университет-Варна, свързано с влиянието на БгНТ върху здравето. Материал и методи:
Проучването включи 184 студента от различни курсове и специалности, рандомизирани в две
групи– изучаващи БгНТ или спорт. Инструментариум: Три анкетни карти – една
стандартизирана за оценка на стреса и две създадени за целта и задачите на проучването,
приложени в началото и в края на семестъра. Движеща хипотеза на изследването е, че БгНТ
са равностойни като физическа активност на спортните занимания. Получените данни са
обработени със SPSS v.23.
Резултати: Практикуването на БгНТ води до намаляване на нездравословните навици
(тютюнопушене, употреба на алкохол и др.). Здравето се оценява на три нива: физическо,
психическо и социално. Сравнителното разглеждане на самооценката на здравето на
изучаващите спорт или БгНТ показва идентични нива на здраве в двете групи. Над 50% от
участниците в проучването са с високи нива на стрес, като разликите са в полза на изучаващите
БгНТ.
Изводи: След комплексна оценка на резултатите може да се направи извода, че БгНТ са
равностойна със спортните занимания двигателна активност. Количествените резултати бяха
представени на експерти в областта на висшето образование, БгНТ и спорта (качествено
Делфи проучване), които консенсусно приеха интегративната същност на БгНТ и подкрепиха
идеята, че БгНТ трябва да бъдат включени в учебните програми на всички университети в
България. Практикуването на БгНТ е както превантивна здравна грижа, така и
комплементарна арт терапия.
Ключови думи: Български народни танци, учебна дисциплина, Медицински университетВарна, интегративно здраве
УНИВЕРСИТЕТИ ЗА ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО – ПРАКТИЧЕСКО
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПОДХОДА
П. Бончева, К. Докова
Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването“, Факултет „Обществено
здравеопазване“, МУ - Варна
Контакт: Ас. Петя Бончева
e-mail: boncheva.petia@gmail.com
РЕЗЮМЕ
Въведение: Университетите са утвърдени като ключови места за опазване и подобряване на
здравето и благополучието на университетската общност и на цялото общество.
Университетите за промоция на здравето (УПЗ) имат силна теоретична основа. Особен
интерес за нас представлява приложението на похода на практика.
Цел: Да се проследи практическото прилагане на концепцията за УПЗ в международен мащаб
и да се представи инициатива, определена като пример за „добра практика”.
Материал и методи: Извършен е преглед на литературата с ключови думи „университети за
промоция на здраве”, „здравословни университети”, „приложение”, „систематичен преглед”
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Определени са критерии за подбор на публикациите. Търсенето на литература е проведено
през 2018 г. и е повторено през 2020 г.
Резултати: Включени за анализ са 4 източника, които отговарят на основната цел и
подбраните критерии. Допълнително са прегледани литературните източници на подбраните
статии в електронните бази данни. Голяма част от университети не прилагат на практика
всички компоненти на подхода.
Заключение: Независимо, че висшите учебни заведения внедряват подхода по различен
начин, те са обединени от сходни цели – стремят се да създават среда и организационна
култура, която подобрява здравето на своята общност и дава възможност на хората да
постигнат пълния си потенциал.
Ключови думи: университети за промоция на здравето, приложение, добри практики

ПОСТЕР
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД УЧИЛИЩНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В СИТУАЦИЯ
НА COVID - 19
Кр. Костадинова*, Д. Великова*, Хр. Петров**
*Национален център по обществено здраве и анализи, София, България
**Регионална здравна инспекция - Бургас
Контакт: Доц. д-р Красимира Костадинова, д.м.
e-mail: kr.kostadinova@ncpha.government.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Ситуацията на пандемия от COVID – 19 актуализира дискусията за важността на
проблема за организацията и качеството на училищното здравеопазване.
Цел: Да се очертае ролята на организацията на здравното обслужване и медицинските
специалисти в училище в екипната работа по опазване здравето на децата в извънредни
ситуации, включващи епидемии.
Материал и методи: Анкетно проучване, документален анализ, преглед на европейски
практики.
Резултати: На базата на установени фактори с негативно влияние върху качеството и и
резултатите от превантивните и здравно промотивни дейности на медицинските специалисти
в училищата са разработени препоръки, методични и учебни материали в помощ на работата
им в тази област, базирани и на европейски стандарти за качество и добри практики.
Обсъждане: Доказана е необходимостта от допълнителни мерки за ефективно участие на
училищните медицински специалисти във всички, включително и нормативно
регламентирани дейности, за справяне в епидемична обстановка.
Заключение: Ефективно функциониращ модел на училищно здравеопазване е значим фактор
за превенция и опазване здравето на децата в училище в извънредни ситуации, като
пандемията от COVID – 19.
Ключови думи: промоция на здраве в училище, училищни здравни специалисти, COVID-19

54

СЕКЦИЯ F. ФУНДАМЕНТАЛНИ ЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ И КЛИНИЧНА
ЕТИКА
УСТНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
ЕТИЧНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ИЗВЪНРЕДНО
ПОЛОЖЕНИЕ
С. Александрова-Янкуловска
Катедра „Общественоздравни науки“, Факултет „Обществено здраве“, МУ-Плевен
Контакт: Проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, д.м.н.
e-mail: silviya_aleksandrova@hotmail.com
РЕЗЮМЕ
Въведение: Пандемията от COVID-19 принуди образователните институции да въведат
дистанционно обучение дори в специалности, които традиционно са редовна форма на
обучение.
Целта на настоящия доклад е да изследва етичните измерения на дистанционното обучение в
извънредно положение.
Методология: Морално разсъждаване чрез теорията на класическия принципализъм и
концепцията за морална отговорност.
Резултати и обсъждане: Принципът на уважение на автономността изисква и на обучаващите
се, и на обучителите да се гледа като на автономни личности, т.е. те следва да имат достатъчно
информация за дистанционното обучение и да решат дали искат да участват в него. В
извънредна ситуация, обаче, липсва свобода на избор и наличие на алтернативи. Принципът
на благодеяние е ограничен до избор на „по-малкото зло“, т.е. дистанционно обучение срещу
никакво обучение. Принципът на справедливост изисква равни възможности за участие на
всички в дистанционното обучение, т.е. да няма дискриминация по физически и финансови
възможности, техническа компетентност и съоръженост. Невъзможността на много
институции да подсигурят технически средства за обучаваните и за обучителите застрашава
този принцип, а невъзможността да се създадат равни възможности за обучение в
дистанционна среда на страдащите от слепота и глухота е класически пример за
дискриминация. Въвличането на много лица в реализацията на дистанционното обучение
затруднява определянето на моралната отговорност за крайния резултат от процеса, т.е.
налице е вакуум на отговорността (проблем на многото ръце).
Заключение: Дистанционното обучение поражда редица етични проблеми, за преодоляването
на които е необходим широк обществен и професионален дебат и изготвяне на стратегии за
подготовка на кадри, стандартизирани учебни материали и адекватно предварително
информиране на обучаващите се.
Ключови думи: дистанционно обучение, принципализъм, морална отговорност,
институционални стратегии
КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ЛИЧНОСТОВА ИДЕНТИЧНОСТ И ГРИЖИТЕ ЗА ЛИЦА С
ДЕМЕНЦИЯ
С. Александрова-Янкуловска, А. Анов
Катедра „Общественоздравни науки“, Факултет „Обществено здраве“, МУ-Плевен
Контакт: Проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, д.м.н.
e-mail: silviya_aleksandrova@hotmail.com
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РЕЗЮМЕ
Въведение: Ролята на семейството в грижите за възрастните постепенно се преосмисля – от
подкрепящи лица с право на заместващо решение в класическите болнични грижи, през
самостоятелен обект на грижи в хосписите, до поддържане на личностовата идентичност на
пациента.
Целта на настоящия доклад е да представи концепцията за личностова идентичност и нейното
възможно интегриране в грижите за лица с деменция.
Методология: Контент анализ относно съдържанието на понятието „личностова
идентичност“. Пряка индивидуална анонимна анкета с аудиторията чрез Google forms.
Резултати и обсъждане: Личностовата идентичност е своеобразна мрежа от истории за човека
от първо и от трето лице; истории за важни събития, действия и връзки, които характеризират
човека и позволяват на него и на околните да разберат какъв е той в действителност.
Идентичността се формира основно в семейството. Тогава кой е най-вероятно да познава
идентичността на пациента? Идентичността на пациента се познава от неговите най-близки
хора и само те са в състояние да я съхранят, когато тя е застрашена от заболяване като
деменция. Това е специфичният компонент на грижите, който не може да бъде подсигурен от
външни лица, пък били те и опитни професионалисти. Поддържането на идентичността на
пациента може да доведе до осъзнаване и на собствената идентичност у обгрижващия.
Доколко е възможно интегрирането на концепцията за личностова идентичност в грижите за
лица с деменция ще се определи на живо чрез изследване мнението на аудиторията.
Заключение: Концепцията за личностова идентичност предоставя нов поглед върху ролята на
семейството в грижите за лица с деменция без да намалява отговорността за предоставяне на
професионална грижа.
Ключови думи: личностова идентичност, грижи за лица с деменция, роля на семейството
СЛУЧАЯТ НА 65-ГОДИШНАТА МАЙКА ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА СЕМЕЙНАТА
ЕТИКА
С. Александрова-Янкуловска
Катедра „Общественоздравни науки“, Факултет „Обществено здраве“, МУ - Плевен
Контакт: Проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, д.м.н.
e-mail: silviya_aleksandrova@hotmail.com
РЕЗЮМЕ
Въведение: През 2010 г. България влезе в световните новини със случая на успешна ин-витро
фертилизация на 62-годишна жена. Случаят има такъв широк отзвук, че става двигател на
законодателни промени у нас. Три години по-късно жената отново е кандидатка за ин-витро
процедура.
Целта на настоящия доклад е да подложи на морално разсъждаване случая на 65-годишната
майка.
Методология: Приложени са семейна етика чрез перспективата на жизнените цикли
(възрастови норми, фазови идеали, задачи на развитието) и класически принципализъм.
Резултати и обсъждане: Според възрастовите норми репродукцията в тази възраст е
неестествена. Според перспективата на фазовите идеали жената би трябвало да е
удовлетворена от постигнатото в живота й до момента. Задачите на развитието биха посочили
отглеждането на внуци, а не на собствени деца като по-адекватна задача за тази възраст.
Жената е автономна и уважението на автономността й би изисквало предприемане на ин-витро
оплождане. Но докъде се простират правата на пациентката и длъжен ли е лекаря да
удовлетвори желанието й? Какво е благодеяние за пациентката, вече роденото й дете и
обществото? Ненанасянето на вреда не се изчерпва само с медицинските рискове от
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бременност в тази възраст, но се простира и към застрашаване на традиционните семейни
ценности и риска от социална стигматизация. Отказът за извършване на процедурата може ли
да бъде разглеждан като възрастова дискриминация?
Заключение: Технологичният напредък в медицината доведе парадоксално до преосмисляне
на връзките с околните. Оформилите се нови течения в биоетиката, в това число семейната
етика, предлагат нови измерения на морално разсъждаване и по-добро разбиране на пациента
като личност с история.
Ключови думи: 65-годишна майка, семейна етика, принципализъм, морално разсъждаване
ЗНАЕМ ЛИ КОЕ Е НАЙ-ДОБРО ЗА ВСИЧКИ НИ? ОБЩЕСТВЕНОТО
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В ПРЕСЕЧНАТА ТОЧКА МЕЖДУ ЕТИКАТА И СОЦИАЛНАТА
ЕПИСТЕМОЛОГИЯ
А. Трайкова
Секция „Етически изследвания“, Институт по Философия и Социология към БАН, София
Контакт: Гл. ас. Александра Трайкова, доктор
e-mail: al.tra@abv.bg
РЕЗЮМЕ
Общественото здравеопазване черпи от постиженията на съвременната наука, но
интелектуалните му основи дължат много и на философските идеи. Поради връзките си със
социални въпроси като справедливостта и разпределянето на ресурси, то представлява
социално и етическо предизвикателство, доколкото изисква увеличаването на всеобщото
благосъстояние. От друга страна, тъй като в системата на общественото здравеопазване вземат
участие епистемични авторитети (например учени, медицински професионалисти, политици
и други), то случаите, в които дадена програма не постига своята цел, биват рационализирани
като резултат от неефективни политики, неадекватно планиране или неуспешна
информационна кампания. Макар и не напълно погрешно, това схващане омаловажава
влиянието, което фактори като ценностите или личните възгледи относно здравето могат да
упражнят върху здравето на цели населения. В този доклад се демонстрира как тези фактори
притежават потенциала да произвеждат, подхранват или разпространяват т. нар. здравни
трендове (англ. „health trends“) - алтернативни форми на групови познания или вярвания,
касаещи здравето. Поддръжниците на движението за естествен живот, противниците на
ваксините и терапевтичните нихилисти са примери за алтернативни възгледи по отношение на
медицината, които биха могли да имат изключително силно влияние върху ефективността на
публичните мерки за здравеопазване, или дори да променят ендемичните профили на цели
страни. Два въпроса, на които следва да отговорим, са: 1) какво обикновено се има предвид
под „здраве“, и 2) как се стига до ситуации, в които сблъсъците между различни концепции за
здраве и между различни ценности повлияват на всички ни? И на двата въпроса може да бъде
отговорено при по-задълбочен анализ на социалните динамики, които участват в
произвеждането на медицинско познание.
Ключови думи: обществено здравеопазване, медицинска етика, социална епистемология,
промоция на здравето
ИДЕИ ЗА ЕТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РЕАГИРАНЕ НА КРИЗИ
А. Анов, С. Александрова-Янкуловска
Катедра „Общественоздравни науки“, Факултет „Обществено здраве“, МУ-Плевен
Контакт: Гл. ас. Атанас Анов, д.ф.
e-mail: atanas.anov@gmail.com
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РЕЗЮМЕ
Въведение: Изучаването на етичните кодекси за професионално поведение е част от
подготовката на медицинските специалисти. Здравният аспект на кризата предизвикана от
COVID-19 повдига въпроса дават ли съвременните етични кодекси насоки как медицинския
специалист да действат в ситуация на здравни кризисни?
Цел: Да се представят съвременни етични документи даващи насоки за реакция в кризисни
ситуации.
Методология: Литературен преглед и философска рефлексия на литературни източници.
Обсъждане: В своята структура Националните етични кодекси за професионално поведение
обхващат отношението към обществото. Те дават обща картина как професионалиста да се
отнася към обществото, кои ценности да спазва и как обществото да се отнася към него. В
Кодекса на Българската Асоциация по Здравни Грижи дори се посочва какво да е отношението
към конкретни групи пациенти. Националните кодекси не включват в себе си етически насоки
за справяне с кризи като COVID-19. На международно ниво, етическите насоки за справяне с
криза не са част от Кодекса за професионално поведение, а присъстват като отделни
документи. Централен момент в Становището на ЮНЕСКО за COVID-19 са етичните насоки
за интердисциплинарен диалог; разпределение на ресурсите на макро- и микро ниво да е
базирано на принципа на справедливост, благодеяние и законност; защита на уязвимите групи;
подсигуряване на правото за здраве на индивидуално и групово ниво; прозрачност на
информацията; спазване на принципите на научноизследователската етика. От тях, правото на
здраве и най-провокиращо.
Заключение: Макар присъствието на етични насоки за справяне с криза в Кодексите за
професионално поведение да не е задължително, то е необходимо при създаването на такива
документи.
Ключови думи: Кодекси за професионално поведение, етични насоки, криза
НОВИ ИДЕИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА НОВ РЕСУРС
А. Анов, С. Александрова-Янкуловска
Катедра „Общественоздравни науки“, Факултет „Обществено здраве“, МУ-Плевен
Контакт: Гл. ас. Атанас Анов, д.ф.
e-mail: atanas.anov@gmail.com
РЕЗЮМЕ
Въведение: Надпреварата за ваксина срещу COVID-19 стигна до етапа „как ще разпределим
ваксината?“ С оглед на това, че това е изцяло нов ресурс, който никой няма в наличност,
проблемът за разпределението на ваксините придобива по-голяма етическа чувствителност.
Цел на доклада е да представи съвременни проблеми и модели за разпределение на
недостигащи ваксини; да обсъди приложимостта на традиционните и нови подходи за
разпределение на недостигащи ресурси към проблема за разпределението на ваксините.
Методология: Литературен преглед и философска рефлексия на литературни източници.
Обсъждане: Основни ценности при разпределението на ресурсите са: полза за хората и
ограничаване на вредата; приоритизиране на хората в неравностойно положение; еднаква
морална загриженост. Има два модела за разпределението на ваксините на международно
ниво. Първият е на СЗО, които предлагат ваксините да се разпределят пропорционално на
населението на страните (начален етап 3% от населението получават ваксина; краен етап 20%
от населението са ваксинирани). Вторият вариант е разпределение на ваксините според броя
на медицинските специалисти на първа линия, дела от населението над 65 г. и хората със
съпътстващи заболявания. Моделът на справедливия приоритет е нов начин за разпределение
на новите ваксини, който цели да смекчи различните бъдещи неблагоприятни ефекти от
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COVID-19. Поради това той се фокусира върху три типа вреда (смърт или перманентни щети
на органите; пандемията нанася вреда чрез натоварване на здравните системи, повишаване на
смъртността, психологични вреди, разпространяване на заболяването; вреди за глобалната
икономика).
Заключение: Новият модел е флексабилен и би спомогнал за справедливото разпределение
ваксините. Въпреки това той ще трябва да се справя с трудности от интердисциплинарен
характер (ваксинен национализъм).
Ключови думи: ваксини, разпределение на ресурсите, справедливо разпределение, Моделът
на справедливия приоритет
СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ПАЦИЕНТСКАТА ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНОСТТА НА
ГОЛЕМИТЕ ДАННИ
М. Мирчев
Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването“, Факултет „Обществено
здравеопазване“ МУ - Варна
Контакт: Гл. ас. Мартин Мирчев, доктор
e-mail: mart_mirchev@abv.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Днес системите на здравеопазване претърпяват особена промяна, отчасти поради
бързата дигитализация и все по-нарастващите възможности за извличане, съхраняване и
трансфер на информация. По отношение на пациентските данни, технологичните подобрения
и информационните явления - като Големите данни - изглежда носят нов набор от въпроси.
Неясният отговор на въпроса кой притежава пациентската информация става особено
интересен в контекста на бързо променящата се информационна среда.
Цел: Да се адресира важният, но до голяма степен пренебрегнат въпрос, дали пациентите
трябва да бъдат признати за собственици на своите данни, и какви са предимствата и
недостатъците на подобно решение в контекста на днешната информационна революция.
Материал и методи: Историческо, документално и етическо изследване.
Резултати: Хората са особено чувствителни по отношение на „притежаването“, правата и
неприкосновеността на личния живот, въпреки че идеята за конкретно притежаване на
пациентската информация остава непопулярна концепция. Основното опасение свързано с
признаването на право на собственост на пациента е, че то може да ограничи или дори да
попречи на обществените ползи от оползотворяването на информацията.
Обсъждане: Изправени сме пред по-големи перспективи да използваме информацията, с
която разполагаме, но трябва да постигнем разумен компромис между индивидуалните и
обществените интереси. Големите данни предоставят много положителни възможности за
подобрения, а в сферата на здравеопазването анализът на данни открехва вратата за
подобрения в превенцията на заболяванията и промоцията на здравето - традиционно
пренебрегвани в полза на клиничните грижи.
Заключение: Неясно е дали предоставянето на права на собственост на пациента ще бъде
признато като разумно решение в дългосрочен план, въпреки че от етична гледна точка и по
отношение на автономността на пациента - звучи оправдано.
Ключови думи: пациентски данни, Big Data, собственост
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Е. Костов*, Х. Лебанова**, E. Григоров***
* Медицински колеж, МУ - Плевен
** Факултет „Фармация“, МУ - Плевен
*** Факултет „Фармация“, МУ - Варна
Контакт: Маг. фарм. Емил Костов
e-mail: Emil.svetlinov@gmail.com
РЕЗЮМЕ
Въведение: Съотношението на неинтервенционални проучвания (НИП) към общия брой
клинични изпитвания в България е значително по-ниско от останалите страни в ЕС и САЩ.
Целта на настоящото проучване е да проследи развитието на НИП в България като бързо
растяща ниша от глобалния пазар на клинични изпитвания и да оцени основните фактори,
които могат да повлияят този процес.
Материал и методи: Беше проведена анкета сред 411 лекари, като част от представителна за
страната извадка. Използван е методът на пряката индивидуална анонимна анкета.
Въпросникът е структуриран на фуниен принцип като са включени две подгрупи въпроси –
опит с клинични изпитвания и опит с НИП.
Резултати: Според респондентите основните ползи от НИП са: принос за развитието на
медицината, по-добро проследяване на пациентите, придобиване на по-пълни и задълбочени
знания за конкретно лечение и по-добро познаване на лекарствената терапия. Ограниченията
са свързани с липса на ресурси от страна на здравните заведения, нарастваща цена на
процедурите по проучванията, която не се покрива от възложителя, ниски бюджети за
изследователите.
Обсъждане: Резултатите доказват слабата осведоменост на медицинските лица, не пряко
замесени в провеждането на клинични изпитвания, относно НИП, и обуславят нужда от
провеждане на допълнителни информационни кампании сред тях. Установените лимитиращи
фактори се различават от тези, изтъкнати в „Стратегия за развитие на НИП“, публикувана от
МЗ, както и от регулаторните ограничения.
Заключение: Здравните специалисти в България демонстрират голям интерес на фона на
ниска осведоменост към спецификите на НИП и изискванията и регулациите за тяхното
провеждане. Резултатите от проучването доказват, че големият потенциал за провеждането на
научно-изследователска дейност в страната не се реализира поради регулаторни ограничения
и липсва на осведоменост.
Ключови думи: клинични изпитвания, неинтервенционални проучвания, регулаторни
изисквания, фармацевтично законодателство
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СЕКЦИЯ H. ДИГИТАЛНО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
УСТНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
ДИГИТАЛНОТО ЗДРАВЕ И ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ - ПЕРСПЕКТИВИ ЗА
ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ В МЕДИЦИНАТА
В. Гончев
Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“,
Бургас
Контакт: Доц. д-р Владимир Гончев, д.м.
e-mail: gonchev@gmail.cоm
РЕЗЮМЕ
Въведение: Изкуственият интелект, дигиталното здраве, телемедицината, преносимите
сензори, виртуална реалност – тези нови технологии ще променят изцяло начина, по който
пациентите и лекарите възприемат здравеопазването. Очаква се тези нови технологии,
изкуственият интелект да повлияят значително медицинската практиката и предоставянето на
здравни грижи в близко бъдеще. Допълнително пандемията от коронавирус предизвика
експлозивно увеличение на нуждата от цифрови услуги, включително тези, свързани със
здравето и медицината.
Цел: Да се направи кратък преглед на влиянието, което ще окаже изкуственият интелект,
дигиталното здраве, телемедицината върху насоките за развитие на медицината.
Взаимодействието между изкуствения интелект, телемедицината, дигиталното здраве и
възможността за въвеждане на нови технологии за повлияване и справяне със съвременните
предизвикателства пред медицинската наука и практика
Материал и методи: Осъществено е търсене в базите данни на Google, Google Scholar,
Medscape, Medline, Linkedin, Twitter по ключови думи: телемедицина, дигитално здраве,
изкуствен интелект.
Резултати и обсъждане: Няма съмнение, че изкуственият интелект, телемедицината,
дигиталното здраве ще имат благотворна роля в здравеопазването и могат да навлязат в
медицинската практика само ако медицинските специалисти служат като знаещи и
подкрепящи водачи и лидери в процеса.
За това е изключително важно лекарите да разберат основите на технологията, за да могат да
оценяват проучвания, базирани на изкуствен интелект и клинично валидиране.
Заключение: Развитието на изкуствения интелект в медицината е от полза за пациентите,
лекарите и здравната общност. Като общо правило обаче, бихме могли да предположим, че
онези медицински специалисти, които използват изкуствен интелект ще заменят тези, които
не го правят.
Ключови думи: телемедицина, дигитално здраве, изкуствен интелект, COVID 19
ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ И СТУДЕНТИТЕ В
СПЕЦИАЛНОСТИТЕ НА ФОЗ НА МУ-ПЛЕВЕН ЗА ОБУЧЕНИЕТО В ЕЛЕКТРОННА
СРЕДА
С. Александрова-Янкуловска, А. Анов
Катедра „Общественоздравни науки“, Факултет „Обществено здраве“, МУ-Плевен
Контакт: Проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, д.м.н.
e-mail: silviya_aleksandrova@hotmail.com
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РЕЗЮМЕ
Въведение: В условията на извънредно положение поради епидемията от COVID-19 МУПлевен въведе обучение изцяло в електронна среда (ОЕС) за всички специалности. До
момента дистанционно обучение съществуваше единствено за магистратурата по
„Обществено здраве и здравен мениджмънт“. За останалите специалности учебните материали
трябваше да се изградят поетапно в месеците от март до май.
Цел: Целта на настоящата разработка е да проучи и анализира мнението на 54 преподаватели
и 153 студенти от Факултет „Обществено здраве“ за ОЕС.
Методология: Пряка индивидуална анонимна анкета с въпросник от 10 въпроса в Google
forms в периода 17-20 юли 2020 г.
Резултати и обсъждане: Повече от половината (53,7%) преподаватели и 43,1% студенти
считат, че организацията на ОЕС е била добра. 75,9% преподаватели и 46,4% студенти смятат,
че учебното съдържание е усвоено добре. 42,6% преподаватели считат, че полагането на
изпити в електронна среда е по-трудоемко. Виртуалните изпити са обективни според 27,5%
преподаватели и 53,9% студенти. Тези резултати повдигат въпроси относно предубедеността
на преподавателите към ОЕС и степента на влияние на субективната компонента в
присъствените изпити. Основен недостатък на ОЕС е невъзможността за трупане на
практически умения (83,3% преподаватели и 61,8% студенти). Основно предимство според
преподавателите е, че не се губи време в придвижване до учебните бази (67,9%), докато според
студентите най-важно е удобството за тези, които са от други населени места (77,1%).
Заключение: Първите опити в широкомащабно ОЕС са обещаващи. Изследването на
мнението на много групи лица у нас и в ЕС дава основа за усъвършенстване и стандартизиране.
По-гъвкави форми на обучение имат своето място в специалности с преобладаване на студенти
от други населени места.
Ключови думи: обучение в електронна среда, преподаватели, студенти, обществено здраве
ДИНАМИКА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПРИ ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ПО ВРЕМЕ
НА ИЗВЪНРЕДНА ОБСТАНОВКА
А. Докова, Ж. Жеков
Катедра „Логопедия и медицинска педагогика“, Факултет “Обществено здравеопазване“,
МУ - Варна
Контакт: Доц. Анета Докова, д.п.
e-mail: dokova@mu-varna.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Смесеното обучение (blended learning) обединява възможностите на новите
технологии и интернет с класическите методи на обучение. Идеята е да се съчетае
интерактивността на онлайн и присъственото обучение с независимостта от времето и
мястото, характерна за електронната и дистанционна форма за обучение.
Цел: Настоящото проучване цели да изследва динамично променящите се роли и да установи
нивата на взаимодействие по време учебния процес в условия на виртуалното обучение,
наложено поради коронавирус пандемията.
Материал и методи: Изследването се базира на комуникацията по различни канали,
включително в обучителната платформа „Blackboard“. Наблюдаваната група се състои от 18
студенти от втори курс в специалността „Логопедия“, които се обучават по дисциплината
„Управление на здравни проекти и програми“ в Медицински университет - Варна.
Резултати: Бяха установени следните динамични нива на взаимодействие: на студентите и
преподавателите с учебния материал; между преподавателя и студентите; между самите
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студенти. Динамиката на учебния процес изисква по-интензивна комуникация, налага
преразглеждане на лекционния курс и разработване на допълнителни материали. Студентите
могат сами да определят групите и ролите в изготвянето на проектните предложения, да
разпределят задачите и планират времето и начина на тяхното изпълнение. В личностен план
електронното обучение спомага за развиване на тяхното критично мислене, самостоятелна
работа, самодисциплина и свобода за определяне темпа на учебния процес.
Заключение: Истинското предимство на виртуалната учебна среда е във възможностите,
които тя предоставя за синхронна и асинхронна комуникация. В условия на извънредна
обстановка blended learning се доказва като оптималната форма на обучение, съчетаваща
предимствата на класическите и виртуалните форми.
Ключови думи: динамика, учебен процес, виртуално обучение, blended learning, извънредна
обстановка.
КАЧЕСТВО НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ ПРИ СТУДЕНТИ ОТ
МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ
А. Сеизов, Е. Минева
Катедра „Общественоздравни науки“, Факултет „Обществено здраве“, МУ - Плевен
Контакт: Ас. Асен Сеизов
e-mail: a_seizov@abv.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Пандемията от коронавирус внезапно принуди обществото да търси нови начини
за работа и живот. Информационни технологии заемат важно място в обучението.
Подходящото им използване повишава ефективността на преподаването и усвояването на
знания.
Цел на настоящото изследване е да се разкрият предимствата и недостатъците в системата за
дистанционно обучение.
Материал и методи: Обхванати са 357 студенти от три специалности в МУ-Плевен. Изборът
на специалностите е съобразен с критериите за сходство в учебните програми по дисциплината
„Информатика“. Анализирана е успеваемостта от семестриални изпити през летен семестър
на академичните 2017/2018, 2018-2019 и 2019/2020 г. Обучението през първите две години е
провеждано традиционно присъствено, а през летния семестър на 2019-2020 г. – изцяло
онлайн). Данните са обработени със статистическия пакет IBM SPSS Statistics v.25.
Използвани са дескриптивна и дедуктивна (t-тест, дисперсионен анализ и U-тест на MannWhitney) статистики. За значими са приемани различията при вероятност 95% (p<0.05).
Резултати: Не се установи статистически значимо различие в успеваемостта на студентите от
трите специалности за 2017-2019 г. (F=0.163, df=2, Sig.=0.849). Съществено по-висока
успеваемост се наблюдава през 2019/2020 г. при онлайн обучението в сравнение с предходните
две учебни години (t=-8.149, df=272, Sig.=0.000). Аналогична е ситуацията във всяка от трите
специалности: „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ (U=2262.000, N=117, Sig.=0.000),
„Акушерка“ (U=788.000, N=71, Sig.=0.000) и „Медицинска сестра“ (U=4278.000, N=169,
Sig.=0.000).
Заключение: Качеството на електронното обучение е свързано с провеждането му по
различен начин от традиционното обучение „лице в лице“, независимо от технологичната му
обезпеченост. Съществуват трудности по отношение на контрола на измамите при тестове и
изпити поради липса на пряк преподавателки контрол. Електронното обучение представлява
предизвикателство за самите преподавателите и техните дигитални компетенции.
Ключови думи: дистанционно обучение, информационни технологии, качество, успеваемост
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СРЕДСТВА ОТ АМБУЛАТОРНИ
ЛЕКАРИ С ПЕДИАТРИЧНИ ПРАКТИКИ В ГР. ВАРНА ПО ВРЕМЕ НА
ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19
Д. Желязкова, К. Зайкова, Р. Панчева
Студент, Медицински университет - Варна
Контакт: Десислава Желязкова
e-mail: desi.zhelyazkova@abv.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: С избухването на пандемията от COVID-19 общественото здраве е изправено пред
извънредно положение. Сега телемедицината е от решаващо значение за ограничаване на
риска от предаване на заразата от човек на човек.
Цел: Проучване на нагласите на амбулаторни лекари с педиатрични практики относно
приложението на телекомуникационни средства преди, по време и вероятността след
пандемията с COVID-19.
Материали и методи: Проведено е пилотно проучване с анкета, създадена от Европейското
дружество за амбулаторни педиатрични изследвания сред 36 амбулаторни лекари с
педиатрични практики в България – жени: 89% (n=32), мъже: 11% (n= 4), от които най-голям
процент са във възрастовата група 51-60 години, в периода Май-Юни 2020 година. В анкетата
са включени въпроси, касаещи използването на средства за телемедицина преди, по време на,
както и предполагаемото използване след отминаване на пандемията.
Резултати: Данните показват, че 5,6% (n=2) от респондентите провеждат над 50% от дневните
си телемедицински консултации чрез телефонни разговори преди COVID-19, в сравнение с
27,7% (n=10) по време и вероятно 13,8% (n=5) след пандемията. Над 50% от всички
консултации се правят чрез текстови съобщения при 5,6% (n=2) от запитаните преди, 19,4%
(n=7) по време и 8,3% (n=3) след COVID-19. Само 2,7% (n=1) от участниците провеждат
консултации до няколко пъти на седмицата чрез видео разговор преди, в сравнение с 13,8%
(n=5) по време и 5,6% (n=2) след COVID-19. Най-голям процент – 38,8% (n=14) имат достъп
до медицинските досиета на пациентите си в 5-25% от случаите на телемедицински
консултации.
Заключение: От данните е видимо, че благодарение на пандемията, телемедицината намира
по-висока приложимост в ежедневието на медицинските специалисти и нейното удобство се
осъзнава от лекари с голяма практика.
Ключови думи: телекомуникационни средства, амбулаторни лекари, педиатри, пандемия,
COVID-19

ПОСТЕР
ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДКРЕПА НА РОДИТЕЛСТВОТО В ПЕРИОДА НА
РАННОТО ДЕТСТВО ОТ СПЕЦИАЛИСТИТЕ В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА МЕДИЦИНСКА
ПОМОЩ
Кр. Костадинова*, Е. Бачева**
* Национален център по обществено здраве и анализи, гр.София, България
** Платформа за родители „Дневникът на мама и татко”
Контакт: Доц. д-р Красимира Костадинова, д.м.
e-mail: kr.kostadinova@ncpha.government.bg
РЕЗЮМЕ
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Въведение: Системата на здравеопазване има ключова роля за подкрепа на родителите в
полагането на грижи, стимулиращи развитието на децата в първите три години от живота.
Пандемията от COVID 19 ускори необходимостта от дигитална консултативна помощ за
родителите, развитието на която у нас предстои.
Цел: Създаване на модел за дигитализация на консултативната практика в извънболничната
медицинска помощ в подкрепа на пълноценната родителска грижа за децата в периода на
ранното детство.
Материал и методи: Направен е документален анализ на програми, дигитални платформи и
приложения, използвани за подкрепа на пълноценна родителската грижа за децата в ранна
възраст в Европа, САЩ, Австралия и използваните в нашата страна подходи.
Резултати: Анализите разкриват възможности за съчетаване на дигитални инструменти за
подкрепа на пълноценната родителска грижа с подходите за електронно здравеопазване.
Обсъждане: Партньорството между професионалистите от извънболничната медицинска
помощ и полагащите грижи за малките деца, фасилитирано от дигиталните технологии, е в
съответствие със съвременните стандарти за качество на здравните услуги.
Заключение: Използването на дигитални технологии от ОПЛ и педиатри в консултативната
им практика за родители съдейства за постигане на качествени грижи и чрез улеснен достъп
до здравната помощ.
Ключови думи: електронно здравеопазване, пълноценна родителска грижа, ранно детство

СЕКЦИЯ H. УПРАВЛЕНИЕ И КАЧЕСТВО НА ЗДРАВНАТА ПОМОЩ
УСТНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
УКРЕПВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА РАБОТЕЩИТЕ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
М. Владимирова, Пл. Димитров, Н. Данова, Г. Цолова
Национален център по обществено здраве и анализи - София

В

СИСТЕМАТА

НА

Контакт: Гл. ас. Милена Владимирова, д.м.
e-mail: m.vladimirova@ncpha.government.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Един от поставените приоритети в целите за устойчиво развитие е свързан с
подготовката и развитието на работещите в здравеопазването.
Целта е да се направи анализ на ситуацията у нас.
Материал и методи: Съпоставени са документи и публикации с национално значение и са
приложени социологически и статистически методи.
Резултати и обсъждане: Все още глобализацията на пазара на труда се отразява негативно на
здравните системи. Споделя се нарастване на дефицита на работна сила, както и задълбочаване
на несъответствията между потребностите на населението от търсене и предлагане на
медицински специалисти не само понастоящем, но и в бъдеще. Особено се задълбочават
регионалната миграция, струпване в големите териториални центрове в страната (лекарите в
югозападен район за 2018г.са 9339, докато в северозападен район са 3307, което важи и за
останалите здравни професионалисти), както и изтичане на млади специалисти към богатите
страни. Този факт кореспондира със световната практика и е сериозно предизвикателство пред
здравните системи.
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Заключение: Все още множество изследователи у нас и в чужбина не могат да намерят
еднозначно решение за баланса между правата и нуждите, както на медицинските
специалисти, така и на пациентите. Необходимо е да се укрепва капацитета и се надграждат
професионалните знания и умения на бъдещите здравни специалисти за да се отговори на
новите предизвикателства.
Ключови думи: човешки ресурси, здравна политика, сътрудничество, капацитет, здравна
миграция
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ ЗДРАВНИ ГРИЖИ В
УСЛОВИЯ НА НЕДОСТИГ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРС
М. Драганова, М. Сълева
Катедра “Общественоздравни науки“, Факултет „Обществено здраве“, МУ - Плевен
Контакт: Доц. Макрета Драганова, д.м.
e-mail: makreta99@yahoo.com
РЕЗЮМЕ
Въведение: Основна цел на здравеопазването е осигуряването на качествени здравни грижи
на населението. Едно от условията за високо качество е осигуреността на населението с
достатъчно на брой професионалисти по здравни грижи. Тревожна тенденция през последните
години в България е снижаване на броя им и все по-трудното обезпечаване на здравното
обслужване на населението.
Цел на настоящото изследване е да се обобщи мнението на магистрите от специалност
„Управление на здравните грижи“ при ФОЗ на МУ – Плевен относно възможностите за
осигуряване на качествени здравни грижи в условия на недостиг на човешки ресурс.
Материал и методи: Проведен е анализ на писмени задания на 16 магистри от специалност
„Управление на здравните грижи“, разработени по време на преддипломен стаж през м. юни
2019 година. Използван е контен анализ за извличане на информация от документи. За
статистическа обработка и графично оформление на данните е използвана програмата Excel
2010.
Резултати и заключение: Предложените мерки за осигуряване на качествени здравни грижи
при недостиг на персонал са насочени основно в три области: управление на човешките
ресурси, условия на труд и мнението на пациентите. Над 80% от стажантите считат, че
обучението и повишаването на квалификацията на работещите е ключов момент за
повишаване на мотивацията. Повече от половината стажанти (63 %) са посочили
предприемане на различни подходи за привличане на персонал, а 44 % считат, че набирането
на персонал следва да започне по време на обучението в базовите специалности. Едва в 3 (19%)
от писмените разработки е обърнато внимание на значимостта пациентското мнение за
качеството на оказваните грижи.
Ключови думи: професионалисти по здравни грижи, качество на здравните грижи,
възможности, недостиг на човешки ресурс
СТАНДАРТИТЕ
ПО
ЗДРАВНИ
ГРИЖИ
–
НЕОБХОДИМОСТ
ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА
С. Борисова
Катедра „Здравни грижи“, Факултет „Обществено здравеопазване“, МУ – Варна
Контакт: Проф. Силвия Борисова, доктор на науките
e-mail: silvia.borisova@mu-varna.bg
РЕЗЮМЕ
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Въведение: Здравните реформи, които се провеждат в нашата страна, значително увеличават
потребностите на обществото от високо качество на медицинските грижи, увеличават
необходимостта от медицински сестри, които да притежават знания и умения за прилагане на
различни методи за грижа, съответстващи на международните стандарти.
Цел: Да се проучат и анализират възможностите за прилагане на стандарти по здравни грижи
в професионалните дейности, които медицинските сестри могат да извършват самостоятелно.
Материал и методи: Приложен е сравнително правен анализ на законови и подзаконови
актове, регулиращи професионалните дейности на медицинската сестра. Проведено е анкетно
проучване и структурирано интервю с цел изясняване на връзките между отделните фактори,
оказващи влияние върху готовността за прилагане на стандарти по здравни грижи.
Резултати и обсъждане: Приоритет в сестринската практика са стандартите по здравни грижи
(78%, n = 223). Анкетираните медицински сестри ясно осъзнават отговорността на действията
които се гарантират от въведените в световната практика, с доказан положителният ефект,
професионални стандарти за здравни грижи. Голяма част от анкетираните лица, отчитат
положително влиянието на правила и норми за добра сестринска практика (85%, n = 241).
Заключение: Съвременните условия на практикуване на сестринската професия формират
умения, способности и мотивация за адекватен стил на професионално поведение и извежда
на преден план отговорността за здравето на отделния човек. Въвеждането на стандарти по
здравни грижи ще очертае ясни параметри и обхват на дейността на сестрата.
Ключови думи: здравни грижи, стандарт, медицинска сестра, професионално поведение.
ОБУЧЕНИЕ НА ЖЕНИ - ЛИДЕРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ
А. Докова, Ст. Павлова
Катедра „Логопедия и медицинска педагогика“, Факултет „Обществено здравеопазване“,
МУ - Варна
Контакт: Доц. Анета Докова, д.п.
e-mail: dokova@mu-varna.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Изграждането на жени-лидери е ключово за глобалната здравна политика и
практика, както и за същественото подобряване на качеството на здравните грижи в
общностите.
Целта на настоящото изследване е да се проучат важните лидерски умения, които трябва да
притежават жените-лидери при управлението на здравните грижи, да се идентифицират
препятствията пред кариерното им развитие и да се предложат потенциални решения за
преодоляването им.
Материал и методи: Въз основа на ретроспективен анализ на база данни, публично достъпни
в PubMed и Web of Science, са изследвани добри практики за обучение, изграждане на
лидерски умения и кариерно развитие на жените в управлението на здравните грижи.
Резултати: Основните бариери пред кариерното развитие на лидерството при жените-здравни
професионалисти, са свързани с гарантирането на институционалното им развитие,
напрежение между професионалните и семейните отговорности и проблеми, свързани със
здравето и сигурността. Изграждането на жени-лидери в световното здравеопазване може да
бъде стимулирано чрез включване на обучение по лидерство в университетските учебни
планове, продължаващи следдипломни курсове за обучение по лидерство, обучение в
клинична среда и „на терен“ в общности, включване на здравните професионалисти като
съизследователи в научни изследвания и проекти.
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Заключение: Изграждането на лидерски умения се осъзнава все повече като съществен
елемент на медицинското образование, тъй като подготвя професионалистите да отговарят на
нарастващите потребности от качествени здравни грижи.
Ключови думи: жени-лидери, умения, здравни грижи, обучение, кариерно развитие
ОПТИМИЗИРАНЕ РАБОТАТА НА СТАРШАТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ЧРЕЗ
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ГРАФИК НА СМЕНИТЕ
А. Статева*, К. Статев**
* Отделение по анестезиология и интензивно лечение, МБАЛ „Сърце и мозък“ - Плевен
** Катедра „Общественоздравни науки“, Факултет „Обществено здраве“, МУ – Плевен
Контакт: Ст. м.с. Антония Статева, магистър УЗГ
e-mail: tonianpetkova@gmail.com
РЕЗЮМЕ
Въведение: Основна и времеотнемаща част от задълженията на старшата медицинска сестра
е изготвянето на график на смените на сестрите и санитарите, работещи в отделението и
свързаните с него Форма 76 за изработените часове и отчет за положен извънреден и нощен
труд.
Цел: Създаване на електронен график на смените, оптимизиращ работата на старшата
медицинска сестра.
Материал и методи: За създаване на електронния график на смените беше използван
Microsoft Excel 2016 с имплементиране на допълнителен програмен код и създаване на
потребителски функции на Visual Basic for Applications.
Резултати: Като група от свързани таблици в Excel бяха създадени Форма 76 за изчисляване
на изработените часове и Отчет за положен извънреден и нощен труд. Допълнително се
създадоха таблица за работни и неработни дни в месеца и таблица за вид сключен трудов
договор (пълно или непълно работно време). Въвеждането на потребителски данни основно е
във Форма 76. Отчета за извънреден и нощен труд се изчислява напълно автоматично.
Обсъждане: Използването на електронния график на смените намалява натоварването на
старшата медицинска сестра и евентуалните грешки в нейната работа. Елиминира се
възможността за грешно изчисляване на изработените часове от персонала или неправилното
им отразяване в отчета за извънреден и нощен труд. Емпирично изчисленото спестено време
в работата на старшата сестра е 40 часа месечно.
Заключение: Електронният график на смените е незаменим инструмент в работата на
старшата медицинска сестра, намаляващ грешките и спестяващ време, което да бъде
използвано за други елементи от работния процес в отделението.
Ключови думи: електронен график на смените, оптимизация, старша медицинска сестра
РОЛЯ НА ПАТРОНАЖНАТА ГРИЖА В ПОЛИТИКИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА
МАЙЧИНОТО И ДЕТСКОТО ЗДРАВЕ
Кр. Костадинова*, И. Стойкова**, И. Пулева**
* Национален център по обществено здраве и анализи, София
** Тръст за социална алтернатива, София
Контакт: Доц. д-р Красимира Костадинова, д.м.
e-mail: kr.kostadinova@ncpha.government.bg
РЕЗЮМЕ
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Въведение: Усъвършенстването на грижите за бременните жени и децата в ранна възраст
чрез създаване и внедряване на услуги с високо качество е съществена част от политиките за
подобряване на майчиното и детското здраве в здравеопазването.
Цел: Да се оцени ефективността на патронажната грижа за бременни жени и деца под 3годишна възраст при целева група от уязвими общности.
Материал и методи: Проследен е напредъка в дейностите по програма „Заедно-здраво бебе,
здраво бъдеще” – услуга за патронажни грижи, предоставяна от медицински сестри за
бременни жени и деца до 2-годишна възраст от ромска общност, при над 200 потребители от
гр. София и гр. Пловдив.
Резултати: Представени са резултатите от 6316 домашни посещения на бременни жени и
майки на средна възраст 16 г., новородени и деца до 2г. от ромска общност.
Споделен е опитът от приложението на методика за дистанционни визити в извънредна
епидемична обстановка.
Обсъждане: Наред с подобрените здравни показатели са отчетени и други позитивни промени
в отношението към собственото здраве, раждането и отглеждането на дете, приемането и
оценката на здравната грижа, изграждането на доверие към здравната помощ.
Заключение: Патронажната грижа чрез домашни посещения от медицинска сестра/акушерка
е ефективна форма на качествена здравна грижа за бременни жени и малки деца от уязвими
групи.
Ключови думи: патронажна грижа, майчино и детско здраве
МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА И ПРОМОТИВНИ ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦАТА В
БЪЛГАРИЯ
Г. Петрова*, Н. Михайлова**
*
Катедра „Здравни грижи“, Факултет „Обществено здравеопазване“, МУ - Варна
**
Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването“, МУ - Варна
Контакт: Гл. ас. Галина Петрова, д.м.
e-mail: galina.il.petrova@gmail.com
РЕЗЮМЕ
Въведение: Промотивните грижи за децата във възрастта от 0-6 години, традиционно
оказвани от Детската консултация (ДК), днес са поверени на общопрактикуващия лекар в
програмата „Детско здравеопазване”, където ролята на медицинската сестра е липсваща или
минимизирана. Проучване на традиционното в миналото участие на медицинските сестри в
детското здравеопазване, както и причините за принизената им роля в сегашния етап може да
бъде отправна точка за оптимизиране на здравните грижи за деца.
Цел: Да се проследи в динамиката и оцени организацията на сестринските здравнопромотивни грижи за деца (0-6 г) от създаването им до днес.
Методи: Исторически, документален, SWOT-анализ на съвременната организация на
сестрински промотивни грижи за деца.
Резултати и обсъждане: Начало на организирани профилактични здравни грижи за деца са
създадените от неправителствената организация Съюз за защита на децата в България през
1920те здравно-съвещателни станции. В тях значителна е ролята на сестрата-посетителка,
прототип на патронажната сестра. През 1950-те детското здраве става приоритет на
социалната и здравната политика. Утвърждава се законодателна рамка, регламентираща
здравната защита на майките и децата. Създава се здравна система от централизиран тип.
Организационна форма на профилактично обслужване са ДК, в които медицинската сестра
има място като съветник, обучител и практикуващ професионалист. В реформиращата се
здравна система (1990-2000) е налице противоречие между новата нормативна уредба и
професионалните компетенции на медицинските сестри, техният потенциал е слабо използван
за профилактика при децата.
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Заключение: Предложени са организационни форми за промотивна педиатрична грижа –
както традиционни, така и иновативни.
Ключови думи: промотивни здравни грижи за деца, медицински сестри, детско
здравеопазване
ДЕТСКАТА СМЪРТНОСТ В БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОД НА СОЦИАЛНОИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕХОД
Н. Михайлова*, Г. Петрова**
* Докторант, Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването“, Факултет
„Обществено здравеопазване“, МУ - Варна
* Катедра „Здравни грижи“, Факултет „Обществено здравеопазване“, МУ - Варна
Контакт: Надежда Михайлова
e-mail: nadezhda.mihaylova@mu-varna.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Детската смъртност (ДС) е важен показател за оценка на общественото здраве.
Изследвания показват, че детската смъртност и свързаните с нея перинатални показатели
силно се повлияват от войни и резки социално-икономически трансформации. Уникалният
преход, който страните от бившия социалистически блок преживяха след 1989 г. е подходящ
период за изследване на тези показатели.
Цел: Да се проучат показателите на обща и по възрастови периоди ДС в България (1990-2015)
в контекста на промени в националните политики и местните практики и се сравнят
тенденциите им с тези в други 10 страни в преход.
Методи: Исторически, документален, статистически; дълбочинни интервюта с 15 личности,
имащи отношение към управлението и/или практиката на детското здравеопазване през
посочения период.
Резултати и обсъждане: Общата ДС в България още в 1990 г. се увеличава - 14,8‰, задържа
се до 2000 г. и спада с по-бавен темп от другите страни в преход до 6,6‰ през 2015 г. Същите
са и тенденциите при неонаталната (7,7‰ до 4‰) и ранната неонатална ДС - начално
влошаване и бавно намаление. Перинаталната смъртност се увеличава до 12,2‰ и задържа
така почти 2 десетилетия, при значителен принос на мъртвораждаемостта. В началото на
прехода е установен висок ръст на ранните раждания, съчетани с ниски нива на образование и
социално-икономически статус. Като фактори за хода на ДС интервюираните посочват
социално-икономически проблеми и изоставяне на добри практики по отношение на борбата
с ДС - анкета за причини и обстоятелства за смърт на починало дете, патронажната дейност,
грижа за повишаване културата на отглеждане на децата и други.
Заключение: През прехода България влошава или задържа показателите за ДС, с което се
отличава от другите страни, които имат добър темп на снижение.
Ключови думи: детска смъртност, България, социално-икономически преход
АНАЛИЗ НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА МЕДИЦИНСКИТЕ
СЕСТРИ И АКУШЕРКИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ДАННИ ОТ НАЦИД
М. Сълева, М. Драганова, А. Сеизов
Катедра “Общественоздравни науки“, Факултет „Обществено здраве“, МУ – Плевен
Контакт: Ас. Милена Сълева
e-mail: msaleva@abv.bg
РЕЗЮМЕ
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Въведение: Промените в обучението на медицинските сестри и акушерките в България в
съответствие с Европейските изисквания в края на ХХ век и разкриването на специалност
„Управление на здравните грижи“ ОКС „бакалавър“ и „магистър“ са предпоставки за развитие
на научноизследователска дейност в областта на здравните грижи. Последващо обучение в
докторска програма е възможност за професионално развитие на съвременните медицински
сестри и акушерки у нас. Първите защитени докторски дисертации от медицински сестри в
България са през 2000 год.
Цел: Целта на настоящото изследване е да се анализира публична информация в базата данни
на Националния център за информация и документация (НАЦИД), относно научноизследователската дейност на медицински сестри и акушерки в България.
Материал и методи: Използван е документален метод за изучаване на публично достъпна
информация в сайта на НАЦИД. Разработен е специален въпросник за извличане на
информация за общо 91 медицински сестри и акушерки, защитили докторска дисертация в
периода 01.01.2000 – 01.06.2019 г.
Резултати и заключение: За периода 2000-2019 г. докторска дисертация в България са
защитили 71 медицински сестри и 20 акушерки. Данните показват, че в регистъра липсва
информация за придобитата научна специалност при 86 % от лицата. Най-голям е броят на
заемащите длъжност „Главен асистент“ и „Доцент“, които са по равен брой (n=28). При
анализа на анотациите на дисертациите се оформиха 10 области на професионален интерес.
Най-голям брой са дисертациите в областта на здравните грижи при възрастни лица с различни
заболявания (16,5%), последвани от проучвания в базовото обучение (15,4 %) и управление на
здравните грижи в болничната помощ (14,3 %).
Ключови думи: дисертации, медицински сестри и акушерки, НАЦИД
ДОМАШНИТЕ ПОСЕЩЕНИЯ ОТ АКУШЕРКА – ОЧАКВАНИЯ НА БРЕМЕННИТЕ И
РОДИЛКИТЕ
П. Дилова*, С. Александрова-Янкуловска**
* Катедра “Акушерски грижи“, Факултет „Здравни грижи“, МУ – Плевен
** Катедра “Общественоздравни науки“, Факултет „Обществено здраве“, МУ – Плевен
Контакт: Гл. ас. Петя Дилова, д.узг.
e-mail: petiadiolva@gmail.com
РЕЗЮМЕ
Въведение: Антенаталните акушерски грижи включва здравна оценка, промоция на здравето
и благополучието, откриване на усложнения. Следродилните дейности са предназначени за
здравна оценка на майката и бебето, здравно образование, подкрепа за кърмене, откриване на
усложнения и предоставяне на услуги за семейно планиране. Посещенията в домашни условия
се препоръчват за подобряване на здравните резултати за майките и новородените.
В България пренаталната и постнаталната грижа се предоставя от общопрактикуващи лекари
или акушер-лекари и не включва редовни домашни посещения.
Цел: Да се проучи мнението на бременните и родилките относно техните очаквания и ролята
на домашните посещения за повишаване на качеството на акушерските грижи.
Материал и методи: Приложен е анкетен метод тип пряка индивидуална и пощенска анкета
с оригинално разработени въпросници. Обхванати в проучването са 76 бременни жени и 48
родилки
Резултати и обсъждане: По време на бременността жените очакват: 51,3% подкрепа за
родителство, 25% подобряване на начина на живот, 17,1% повишаване на емоционалната
стабилност и възможност за съвети към цялото семейство (10,5%). Професионалната подкрепа
е сред водещите очаквания за следродилни посещения и при двете групи респонденти с равен
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процент от 54%. Успешното кърмене увеличава значението си от 35,5% сред бременните до
62,5% след раждането. Необходимостта от съвети в грижите за бебета от 35,5% до 81,3% сред
жените, които вече са родили.
Заключение: Въпреки че домашните посещения на акушерките не се осъществяват, нашите
резултати потвърждават нуждата от тях, както по време на бременност, така и след изписване
от родилното отделение. Според мнението на респондентите, домашните посещения ще
доведат до повишаване на качеството на грижите свързани с майчинството.
Ключови думи: очаквания, домашно посещение, акушерка
АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПО
ОНКОЛОГИЧНИ ГРИЖИ
П. Гергова*, С. Георгиева**
* Катедра „Сестрински хирургични грижи”, Факултет „Здравни грижи”, МУ – Плевен
** Катедра „Обществено-здравни науки”, Факултет „Обществено здраве”, МУ – Плевен
Контакт: Ас. Поля Гергова
e-mail: poliakomitska@abv.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Онкологичните грижи са комплексни и много специфични. Като част от
интердисциплинарeн екип, медицинската сестра трябва да има специфични компетентности,
като предпоставка за високо качество на онкологичните грижи. Предвид нарастване честотата
на онкологичните заболявания, търсенето на онкологични сестри се увеличава, а въпросите,
свързани с базовото и продължаващо обучение и сертифициране стават особено актуални.
Цел: Целта на настоящата разработка е да се проучат основните стъпки и нормативната рамка
на изграждане на специфични професионални компетентности на онкологичната сестра.
Материал и методи: Направен е сравнителен и контент анализ на международни и
национални документи, регламентиращи изграждането на професионални компетентности на
онкологичните сестри. Анализирани са: Препоръки на Американското дружество по
онкологично сестринство, Европейска референтна рамка за ключови компетентности, Наредба
№ 30 за утвърждаване на медицинския стандарт "Медицинска онкология" и др.
Резултати: В световният опит се очертават четири основни етапа в изграждането на
специфични компетентности на онкологичната сестра: базово четиригодишно обучение за
придобиване на бакалавърска степен по сестринство, с включени теми с онкологична
насоченост; продължаващо обучение под формата на следдипломни квалификационни
курсове и специализация по онкология, завършваща със сертифициране. В някои страни
(САЩ) съществува и възможност за придобиване на магистърска степен по онкологично
сестринство. Всяка една от посочените степени изисква не само теоретична подготовка, но и
определен брой часове клинична практика в онкологични звена.
Заключение: Придобиването на специфични компетентности за осъществяване на здравни
грижи за пациенти с онкологични заболявания е продължителен и многоетапен процес,
следването на който ще доведе до изграждане на необходимите знания, умения и отношение,
нужни за поддържането на високи стандарти в онкологичната практика.
Ключови думи: специфични компетентности, онкологични грижи
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МНЕНИЕТО НА ВАРНЕНСКИТЕ МАЙКИ ОТНОСНО НУЖДАТА ИМ
АКУШЕРСКИ ГРИЖИ В ДОМА
Р. Лалева
Катедра „Здравни грижи“, Факултет „Обществено здравеопазване“, МУ - Варна

ОТ

Контакт: Ас. Румяна Лалева
e-mail: rumi_laleva@abv.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Подготовката за отглеждане на новородено у дома, след изписването от Родилно
отделение, започва още от установяването на бременността. Периода след раждане е вълнуващ
за всички родители. Майките очакват с вълнение прибирането си с бебето у дома, но тогава
започват притесненията. Грижите за новороденото са много и следват една след друга. Само
предоставената навременна помощ спомага да се следва ритъма на живот и ангажименти.
Целта на настоящото проучване е да установим необходимостта от акушерски грижи в дома
след изписването от родилно отделение.
Материал и методи: Използвани са: социологически метод, като са анкетирани индивидуално
и анонимно общо 72 майки чрез е-анкета през месеците август и септември 2020 г.;
документален метод, като са анализирани литературни източници, разглеждащи предмета на
настоящото изследване; статистически метод за анализ на резултатите от собственото
проучване.
Резултати: 93,75 % от родилките смятат продължаващите акушерски грижи за нужни в
пуерпериума. Около75 % от родилите жени биха се доверили на самостоятелна акушерска
практика за наблюдение в дома. 93,75 % от анкетираните са на мнение, че самостоятелните
акушерски практики имат място в съвременното здравеопазване.
Заключение: Резултатите от проведената анкета показват, че жените чувстват липсата на
акушерски грижи в дома след изписването им от родилно отделение. Създаването на
самостоятелни акушерски практики е необходимост за съвременното здравеопазване.
Интернет е основен източник на информация на много млади майки.
Ключови думи: грижи, наблюдаваща акушерка, нужди, майки
РОЛЯТА НА ЗДРАВНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ В БОРБАТА С COVID-19
ПАНДЕМИЯТА
Р. Йорданова*, Хр. Милчева**
* Медицински колеж, ТУ - Стара Загора
** Катедра „Здравни грижи“, Медицински факултет, ТУ- Стара Загора
Контакт: Преп. д-р Розалина Йорданова
e-mail: rozalina_@abv.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: В началото на 2020 човечеството се сблъска с нов щам коронавирус, който бързо
прогресира до COVID-19 глобална пандемия, причинявайки безпрецедентно и мащабно
въздействие върху здравето, социалното и икономическото благосъстояние на общностите по
света. Това предизвикателство значително повлиява върху физическото и психоемоционалното състояние на медиците, здравните професионалисти и хилядите доброволци,
изправени на преден план в борбата с причинителя. В условията на сериозен дефицит на
медицински специалисти, тяхното благосъстояние и емоционална устойчивост са ключови
компоненти за поддържане на основни здравни услуги по време на пандемията.
Цел: Представяне и анализиране на най-актуална информация за SARS-CoV-2, COVID-19 и
ролята на здравните професионалисти в борбата с глобалната пандемия.
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Материал и методи: Преглед и анализ на световни данни и научна литература по отношение
на поставената цел.
Резултати и обсъждане: За да се изпреварят и минимизират последствията от COVID-19, се
изисква подпомагане на научните изследвания за усъвършенстване познанията за
причинителя, адекватно финансиране на сектор здравеопазване, защита на здравните
професионалисти, интегрирани действия за смекчаване на здравните, икономическите и
социалните въздействия на пандемията и усилия за ограничаването й. Всяка засегната страна
налага специфични мерки и предприема адекватни действия за справяне с конкретната
ситуация. Наблюдава се синхронизиране на политиките, заимстване на опит, съобразяване с
националните особености и реалната заплаха за населението.
Заключение: Светът, свободен от COVID-19, изисква големи колективни усилия от страна на
академичните и научни среди, бизнеса, политиката. Споделянето на знания и опит,
съвместните усилия на правителствата, учените, здравните специалисти и обществото, са понеобходими от всякога. За да могат да преодолеят успешно предизвикателствата в създалата
се ситуация и да продължат да бъдат полезни на своите пациенти и обществото по време на
извънредна ситуация за общественото здраве, здравните специалисти се нуждаят от защита и
организационна подкрепа.
Ключови думи: здравни професионалисти, пандемия, COVID-19, мерки, политики.
ЗНАЧИМОСТ НА ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ В СЕСТРИНСТВОТО
(ПРОУЧВАНЕ В ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ)
С. Дюлгерова
Катедра „Сестрински хирургични грижи“, Факултет „Здравни грижи“, МУ – Плевен
Контакт: Гл. ас. Стела Дюлгерова, д.узг.
e-mail: steladyulgerova@abv.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Значимостта на продължаващото обучение и неговия принос за
професионализацията на медицинските сестри не подлежи на съмнение. То придобива
нарастващо централно място в сестринската професия, тъй като е свързано с възходящо
развитие и промени в предоставянето на здравни грижи.
Цел: Да се проучат и анализират формите, методите и факторите повлияващи значимостта на
продължаващото обучение в сестринството.
Материал и методи: Проведено е социологическо изследване сред 723 медицински сестри
работещи в лечебните заведения за болничната помощ и обществено здравеопазване в
Плевенска област.
Резултати: В нашето проучване медицинските сестри осъзнават значението на
продължаващото обучение за тяхното професионално развитие и реализация. В по-голямата
си част анкетираните медицинските сестри имат желание да участват и са се включвали в
различни форми на продължаващо обучение – 389 (53,8%). Три четвърти от респондентите
546 (75,5%) са обединили своите очаквания от продължаващото обучение в категорията
„придобиване на нови професионални знания и умения“. Мнението на анкетираните
медицински сестри относно ефекта от продължаващото обучение сочи подобряването на
мотивацията и преодоляване на инертността - 192 (26,6 %).
Обсъждане: За 328 лица (45,4%) утвърждаването на престижа и имиджа на съсловието като
цяло е най-важно. Стремежът към продължаващо обучение за 211 (29,2%) от респондентите е
обвързан и с възможността за придобиване на специалност, а 314 (43,4%) са декларирали, че
то е осъзната потребност, тъй като „предлага по-добра организация на работния процес“.
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Заключение: Анализът на резултатите от проучването показва преди всичко положително
отношение на респондентите към продължаващото обучение и ефекта, който има върху тях.
Ключови думи: сестринство, сестринско обучение, значимост, продължаващо обучение
ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ НА
АКУШЕРКАТА
Ж. Павловска
Катедра „Здравни грижи“, Филиал – Велико Търново, МУ - Варна
Контакт: Ас. Жана Павловска, д.узг.
e-mail: jpavlovska@abv.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Продължаващото обучение на акушерката в България използва количествено
измерим метод за оценка, базиращ се на входящи данни. Тенденцията в съвременното
продължаващото обучение е въвеждане на иновативни подходи и модели за качествена
оценка.
Цел: На базата на проучена литература и мнение на акушерки и ръководители по здравни
грижи да се направи SWOT анализ на съществуващата действителност у нас и се предложи
иновативен модел за качествена оценка на резултатите от продължаващото обучение.
Материал и методи: Проучени са нормативни документи на СЗО, ЕС и България. Използвани
са Документален метод, SWOT анализ, статистически методи. Проведена е анонимна анкета
с 324 акушерки и 58 ръководители по здравни грижи.
Резултати: Проучването установи, че 15% от акушерките не са запознати с необходимостта
от продължаващо обучение, 42% не притежават сертификати, при ръководителите по здравни
грижи – 1/3 нямат сертификати. SWOT анализът показва, че българското продължаващо
обучение в по-голямата си част отговаря на изискванията на СЗО, но липсват стандарти,
качествено измерима оценка, финансиране и стимулиране от работодателите и държавата.
Обсъждане: Слаба страна в системата на продължаващо обучение у нас е оценката, която е
силен мотивиращ фактор когато е обективна. Предложеният Модел за оценка включва
сформиране на „Съвет по качество“ към местното дружество на БАПЗГ в лечебното заведение,
с представители на „Съвета по здравни грижи“ и работодателя.
Заключение: Въвеждането на Модел за оценка ще допринесе за качествен контрол и оценка,
ще мотивира акушерките. Включването на работодателите в Модела ще
засили
информираността и участието им в планирането, управлението и финансирането на
продължаващото обучение.
Ключови думи: продължаващо обучение, акушерка, модел, оценка

АКРЕДИТАЦИЯТА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА
КАЧЕСТВОТО В ХИПЕРБАРНАТА МЕДИЦИНА
К. Цанкова, М. Димитрова
Катедра по икономика и управление на здравеопазването, Факултет по обществено
здравеопазване, Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна
Контакт: Докторант Красимира Цанкова
e-mail: kezaja10@abv.bg
РЕЗЮМЕ
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Въведение: Предоставянето на качествени, безопасни и ефективни здравни услуги е основна
цел и приоритет на здравните системи и политики навсякъде по света. В процеса на
управление на качеството в здравните организации, включително в центровете и клиниките за
хипербарна терапия, се използват различни методи за оценка и контрол на качеството и
безопасността.
Целта на настоящото изследване е да се проучат характеристиките на акредитацията като
инструмент за оценка на качеството с оглед приложението му при хипербарната
оксигенотерапия в международен и национален план.
Материал и методи: Извършен е преглед и анализ на научни публикации, нормативни
документи и доклади на различни организации.
Резултати и обсъждане: Представени са основните теоретични схващания за акредитацията
като специфичен за медицината модел за управление и оценка на качеството на здравната
помощ. Анализирани са препоръки, доклади и резултати от акредитационни програми в
хипербарни терапевтични центрове в САЩ, Канада, Австралия, страни от Европейския съюз
и е направено сравнение според обхвата и законовата им регулация.
Заключение: Приложението на подходяща програма за акредитация, гарантираща, че
хипербарните центрове разполагат с квалифицирани специалисти, качествено оборудване и
предоставят безопасни терапевтични услуги, може да бъде част от общата система за
осигуряване, постоянно усъвършенстване и тотално управление на качеството в хипербарната
медицина както в световен мащаб, така и в България.
Ключови думи: акредитация, оценка, управление на качеството, хипербарна медицина

ПОСТЕР
ЗДРАВНИТЕ
ГРИЖИ,
ОКАЗВАНИ
ОТ
МЕДИЦИНСКАТА
СЕСТРА
ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ И ЗНАЧЕНИЕТО ИМ
УСЛОВИЯТА НА СЪВРЕМЕННОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
С. Борисова
Катедра „Здравни грижи“, Факултет „Обществено здравеопазване“, МУ – Варна

В
В

Контакт: Проф. Силвия Борисова, доктор на науките
e-mail: silvia.borisova@mu-varna.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Развитието на сестринството и неговата подкрепа като професия, зависи от
възприемането, разбирането и оценката на значимостта на здравните грижи, оказвани от
медицинската сестра.
Цел: Да се проучат и анализират силните и слаби страни, възможностите и заплахите на
съвременните сестрински грижи за разрешаване на проблеми, отнасящи се до индивидуалното
и обществено здраве.
Материал и методи: С цел установяване на възможностите на съвременните грижи за
разрешаване на проблеми, отнасящи се до индивидуалното и обществено здраве, определихме
критичните фактори за успех на професията днес. Приложен е метод на SWOT анализ за
оценка на здравните грижи, оказвани от медицинската сестра, в извънболничната медицинска
помощ, както възможности и заплахи пред тях за въвеждане на професионални стандарти.
Резултати и обсъждане: Медицинските професионалисти притежават компетенции,
защитени с придобит висок образователен ценз и имат мотивация за предоставяне на
качествена здравна помощ, съобразена със стандартите на Европа. Професионалната
подготовка на медицинската сестра отговоря на постоянно растящите здравни потребности на
населението. Липсата на специфична сестринска документация, която да регистрира и отчита
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дейностите на медицинската сестра, както и липсата на критерии за оценка на качеството на
грижи влияние негативно върху оценката за грижите. Сестринството е изправено пред редица
здравно политически и мениджърски предизвикателства, от решаването на които зависи
обществения и професионалния престиж на професията.
Заключение: Пред сестринството днес са поставени сериозни задачи, насочени към решаване
на проблеми отнасящи се към индивидуалното и обществено здраве. Възниква потребността
за развитие на автономия на сестринството, отнасяща се до поемане на управлението и
отговорността за здравните грижи, в рамките на придобитите компетенции.
Ключови думи: здравни грижи, медицинска сестра, компетентност, автономия,
предизвикателство.

СЕКЦИЯ K. МЕДИЦИНСКА И СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И
ИНТЕГРАЦИЯ
УСТНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
КИНЕЗИТЕРАПИЯ
И
ЕРГОТЕРАПИЯ
ПРИ
КОКСАРТРОЗА
СЛЕД
ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ НА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА
Н. Михайлова
Катедра „Физикална медицина, медицинска рехабилитация, ерготерапия и спорт“,
Факултет „Обществено здраве“, МУ – Плевен
Контакт: Доц. Нина Михайлова, д.п.
e-mail: mihailova.nina@abv.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: При лечението на хронични ставни заболявания и фрактури в областта на
тазобедрената става се прилагат различни видове оперативна терапия. Коксартрозата се среща
често и засяга 1 % от населението. Целите на оперативното лечение и последващата
кинезитерапия и ерготерапия са осигуряване на безболезнена тазобедрена става, стабилна
става с достатъчен обем и сила за извършване на дейности от ежедневието.
Цел: Проучване на ефективността на кинезитерапевтичната методика при пациенти с
тазобедрено ендопротезиране.
Материал и методи: Проведена е кинезитерапия и са извършени функционални изследвания
с единадесет пациента. Всички те са с едностранно ендопротезиране на тазобедрената става,
поради напреднал стадий на коксартроза. Пациентите са разделени на две групи – контролна
и експериментална.
Резултати: След проведената кинезитерапия пациентите от експерименталната група могат
да ходят добре с едно помощно средство, да се качват и слизат по стълби, да сядат и да стават.
При контролната група пациенти, повече от тях могат да ходят с едно помощно средство, но
със затруднение.
Обсъждане: Упражненията в ЗКВ стимулират и ускоряват възстановяването на мускулите,
участващи при ходенето в ендопротезираната става и са ефективно средство за намаляване на
болката при ходене в умерено-протективната фаза на кинезитерапия след ендопротезиране на
тазобедрената става.
Заключение: Приложената цялостна кинезитерапевтична методика е ефективна и подходяща
за приложение в умерено-протективната фаза след ендопротезиране на тазобедрената става.
Ключови думи: тазобедрена става, коксартроза, протезиране, кинезитерапия, ерготерапия.
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ВЛИЯНИЕ НА ВЪТРЕБОЛНИЧНАТА РЕХАБИЛИТАЦИЯТА ВЪРХУ СЪРДЕЧНАТА
ЧЕСТОТА ПРИ БОЛНИ С ОСТЪР МИОКАРДЕН ИНФАРКТ
Т. Мегова
Катедра „Физикална медицина, медицинска рехабилитация, ерготерапия и спорт“,
Факултет „Обществено здраве“, МУ – Плевен
Контакт: Доц. Таня Мегова, доктор
e-mail: tmegova@abv.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Рехабилитацията на болните с миокарден инфаркт се развива значително през
последните години и е утвърдена практика в повечето страни.
Цел: Проучване влиянието на рехабилитацията върху сърдечната честота при болни с
миокарден инфаркт.
Материал и методи: Общият брой пациенти с остър миокарден инфаркт, при които
проведохме вътреболнична рехабилитационна програма е сто и единадесет. Болните
разделихме на три групи: първа група - пациенти с остър миокарден инфаркт и проведена
перкутанната коронарна интервенция до 12-я час от началото на инфаркта; втора група пациенти с остър миокарден инфаркт и проведена перкутанната коронарна интервенция след
12-я час от началото на инфаркта; трета група - пациенти с остър миокарден инфаркт без
проведена перкутанната коронарна интервенция.
Резултати: Стойностите на сърдечната честота в покой са най-високи при първата процедура,
като постепенно намаляват в хода на проведената рехабилитация.
Обсъждане: Динамиката на сърдечната честота в хода на процедурите съответства на
заложените методични указания като най-голямо е нарастването по време на найинтензивното натоварване в основната част, след което се възстановява приблизително до
изходните стойности.
Заключение: Приложената вътреболнична рахабилитационна програма се понася добре от
болните с остър миокарден инфаркт, като не предизвиква значими субективни оплаквания.
Ключови думи: остър миокарден инфаркт, рехабилитационна програма, перкутанна
коронарна интервенция
ОЦЕНКА ЧРЕЗ СКАЛАТА НА CONSTANT-MURLEY НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
РАННИЯ ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН ПЕРИОД НА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ
С ФРАКТУРА НА ПРОКСИМАЛНИЯ ХУМЕРУС
Л. Тотева
Катедра „Физикална медицина, рехабилитация, eрготерапия и спорт“, Факултет
„Обществено здраве“, МУ – Плевен
Контакт: Ас. Любомира Тотева
e-mail: lestoianova@abv.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение. Фрактурите на проксималния хумерус (ФПХ) са третите по честота счупвания при
възрастните пациенти след фрактурите на проксималния бедрен край и фрактурите на
дисталния радиус. Те представляват около 4-5% от всички фрактури. Скалата на ConstantMurley е най-често прилаганата скала за оценка на раменната функция. Тя оценява следните
субективни и обективни фактори: болка, дейности от ежедневния живот, обем на движение и
сила.
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Цел на проучването. Анализ на резултатите от рехабилитацията при пациенти с фрактура на
проксимален хумерус чрез прилагане на скалата на Constant-Murley.
Материал и методи. В проучването са включени 50 пациента с фрактури на проксимален
хумерус, при които са приложени мекотъканни мобилизиращи техники.
Резултати. При анализа на резултатите се установява статистически значимо (p<0,05)
повишаване на резултата на пациентите след прилагането на описаните техники. В началото
на проследявания период на рехабилитация средната оценка на пациентите е 28,4, в края на
периода е 52,8.
Заключение. Приложената от нас методика на рехабилитация води до подобряване на
резултатите във всички изследвани компоненти. Скалата на Constant-Murley е лесно
приложима и подходяща за целта на нашето проучване.
Ключови думи: фрактури на проксимален хумерус, рехабилитация, оценка.
КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД ЗА ОКАЗВАНЕ НА ГРИЖИ В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА
ПОМОЩ ЗА ПАЦИЕНТИ С МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА
В. Станева
Катедра „Логопедия и медицинска педагогика“, Факултет „Обществено здравеопазване“,
МУ - Варна
Контакт: Гл. ас. Виолета Станева, доктор
e-mail: violetaistaneva@abv.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Множествената склероза (МС) е хронично и инвалидизиращо заболяване. МС е
сред най-често срещаните причини за сериозно физическо увреждане при възрастни в
трудоспособна възраст. Основна роля в обгрижването на пациентите имат специалистите по
здравни грижи, които трябва да планират, организират и прилагат комплексни грижи.
Цел: Да се предложи Алгоритъм за комплексни сестрински дейности в извънболничната
помощ в отговор на потребностите на пациентите с МС.
Материали и методи: Проведено е анкетно проучване и анализирано мнение на пациенти с
МС (n=86), невролози от извънболничната помощ (n=50); ОПЛ (n=50) и медицински сестри от
извънболничната помощ (n=50).
Резултати и обсъждане: Представен е пътят на пациента с МС, който го отвежда до грижите
на медицинската сестра - специалист по МС в извънболничната помощ. След осъществяване
на съответните специализирани медицински дейности е налице необходимата информация,
която, допълнено с индивидуално проведени здравно-информационни и обучителни срещи с
пациента и негови близки, представлява основа за планиране на комплексните грижи.
Разработен е Алгоритъм, включващ задължителни елементи на действия и решения, базирани
на унифицирани източници и показатели.
Заключение: Познаването и системното прилагане на последователните стъпки осигурява
изпълнение на изискванията за достатъчност на информацията, за спазване на
специализираните правила, за пълноценно осъществяване на здравните грижи.
Ключови думи: Множествена склероза; комплексни грижи; извънболнична помощ
ТРЕНИНГ НА ВАРИАБИЛНОСТ НА СЪРДЕЧНАТА ДЕЙНОСТ С БИОФИЙДБЕК
ПОВЛИЯВА СИМПТОМИ ПРИ ВЪЗРАСТНИ ЛИЦА КОИТО ЗАЕКВАТ
Е. Горанова
Катедра "Логопедия", Факултет по Обществено здраве, здравни грижи и спорт, ЮЗУ
"Неофит Рилски", Благоевград
79

Контакт: Гл. ас. Елка Горанова, доктор
e-mail: elkalogo@swu.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Повечето от терапиите на заекването са фокусирани върху редуциране на
"видимите" симптоми като повторения, удължавания, и блокажи на звукове, срички, думи,
паузирания. В същото време почти липсват изследвания, които обективно да измерят
"невидимите симптоми" като повишаване на сърдечния ритъм, учестяване на дишането,
изпотяване на ръцете, изчервяване на лицето, които са пряко следствие от проява на
притеснение, напрежение и страх по време на определени говорни ситуации. С прилагането
на метода за Биологичната обратна връзка тези процеси могат да се измерят обективно и да се
наблюдават в реално време, и могат да бъдат прилагани в трапията с цел максимално
редуциране на неплавната реч и съпътстващата я симптоматика.
Цел: С включването на тренинг за вариабилност на сърдечната дейност (HRV) в
логопедичната терапия, да се докаже намаляване степента на тежест на заекването при
възрастни лица, които заекват.
Материал и методи: Контингентът включва 18 възрастни лица, които заекват. Комплексната
диагностична оценка е проведена с "Инструмент за определяне степента на тежест при
заекване" SSI-4 за логопедичните параметри, и компютъризирана система за регистрация,
мониториране и обработка на физиологични сигнали за измерване вариабилността на
сърдечната дейност (HRV) Alive Clinical Version, Somatic Vision.
Резултати. Терапията премина през шест фази и се проведе в рамките на 3 месеца. Резултатите
показват 64 % намаление на честотата на нарушените плавности, с което общият коефициент
на степен на тежест се намали от умерена към много лека степен.
Дискусия. Резултатите доказват значително намаляване степента на тежест, но доколко тези
резултати са ефективни и устойчиви във времето, ще се докаже с бъдещи измервания в третия,
шестия и деветия месец.
Заключение. Включването на Биофийдбека като подпомагащата технология позволява да се
разгледа проблема холистично и дава възможност за индивидуализиране на терапията за всеки
конкретен случай.
Ключови думи: заекване, терапия, биологична обратна връзка, вариабилност на сърдечната
дейност (HRV).
ТЕСТОВЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КИНЕЗИТЕРАПЕВТИЧНИЯ ПОТЕНЦИАЛ ПРИ
НЕВРОЛОГИЧНО БОЛНИ
М. Филипова*, Д. Попова*, Т. Мегова**, Н. Михайлова**
* Катедра „Кинезитерапия“, Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“, ЮЗУ
- Благоевград
** Катедра „Физикална медицина, медицинска рехабилитация, ерготерапия и спорт“,
Факултет „Обществено здраве“, МУ – Плевен
Контакт: Доц. Мариела Филипова, доктор
e-mail: mariela_redm@yahoo.com
РЕЗЮМЕ
Целта на изследването е да се проследи използването на специализирани тестове за
определяне на кинезитерапевтичния потенциал при неврологично болни. Да се пробират и
сравнят използваните в неврологичната практика скали за определяне качеството на живот.

80

Материал и методи: Изследването е проведено за периода 2013-2015 г. в Многопрофилна
болница за активно лечение - Благоевград. Петнадесет пациенти участват в настоящото
изследване. Пациентите бяха разделени в две групи (експериментална и контролна). В
методите на изследване сме включили и изследване на сетивността като качествена оценка. За
пълен анализ на кинезитерапевтичният потенциал изследвахме сравнихме четирите найизползвани теста за определяне на дейностите от ежедневния живот – Бартел индекс, Фим
тест, Ранкин скала и SF 36. Като първите два теста използвахме в експерименталната група, а
другите два в контролната група. За статистическа обработка на данните и графично
представяне е използван статистически пакет Prizm.
Резултати: Резултатът от нашите изследвания определя Бартел индекса като тест, който е
най-лесно приложим и е с добра оценка за състоянието на болния по отношение на качеството
на живот. Статистическа обработка на данните чрез непараметричен Wilcoxon test
удостоверява, че групите са еднородни - Asymp. Sig. р<0,05 (в нашето изследване р=0,003).
Това дава възможност за коректно сравняване, със статистически значима разлика на
началните и крайни резултати .
Обсъждане: В заключение можем да кажем, че оценката трябва да бъде комплексна За
правилното определяне на кинезитерапевтичният потенциал трябва да се използват и
специализирани тестове и тестове за определяне качеството на живот,
Заключение: Резултатите от нашите изследвания сочат, че избора на специализирани тестове
ще дават възможност за качествен и бърз анализ и правилното определяне на
кинезитерапевтични потенциал, а това ще спомогне за по-бързото възстановяване на
пациентите.
Ключови думи: кинезитерапия, кинезитерапевтичен потенциал, неврологични тестове,
тестове за качество на живот, неврорехабилитация
ВКЛЮЧВАНЕ НА ЕРГОТЕРАПЕВТИЧНИ И ТРУДОТЕРАПЕВТИЧНИ ДЕЙНОСТИ
ПРИ РАБОТАТА С ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ
Д. Вачева*, И. Петкова**, М. Иванов*, И. Стоянова**
* Катедра „Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт”, Факултет
„Обществено здраве“, МУ - Плевен,
** Катедра „Социални и фармацевтични дейности”, Медицински колеж, МУ – Плевен,
Контакт: Доц. Данелина Вачева, доктор
e-mail: danelina@abv.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Социално-педагогическата и медико-социалната работа с деца в неравностойно
социално положение изисква професионални компетентности, адекватни на динамичните
социални промени свързани с подготовката на децата за самостоятелен и независим живот. В
случаите на неадекватна родителска грижа се налага детето да бъде обучено да извършва
многообразните дейности от ежедневния живот в рамките на социална услуга.
Цел: Да се проучи мнението на студентите, свързано с възможностите на ерготерапевтичните
и трудотерапевтични дейности за формиране умения за независим живот при работата с деца
в неравностойно социално положение.
Методи: Емпирично изследване – анкетно проучване сред студенти от специалност
„Медицинска рехабилитация и ерготерапия” на МУ – Плевен, включващо оценка на:
мотивация, активност, повишаване интереса към дейността; стремеж за изява и независимост
в дейността; развитие на умения; равнище на оценка и самооценка.
Резултати: Данните от проведеното анкетно проучване показват, че включването на
ерготерапевтични и трудотерапевтични дейности при работа с деца, ползващи социална
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услуга ще окаже положително влияние за повишаване на тяхната мотивация (54,90%),
активност (45,10%) и интерес (54,90%) към предлаганите дейности и стремеж за личностна
изява (45,10%). Целенасочената работа с децата ще повлияе върху формирането на
независимост при осъществяване на дейности свързани със самообслужването (49,02%) и
дейности от ежедневния живот (43,14%). Развиват се умения за работа с различни материали
(62,75%). В сравнително добра степен ще се повишат уменията им за оценка (47,06%) и
самооценка (52,94%).
Заключение: Анкетираните студенти оценяват включването на ерготерапевтични и
трудотерапевтични дейности при работата с деца в неравностойно социално положение като
положително и ще стимулират формирането на умения за самостоятелен живот.
Ключови думи: студенти, трудотерапия, ерготерапия, умения за независим живот
ЕКИПЕН ПОДХОД В ДИАГНОСТИКАТА И ТЕРАПИЯТА НА
КОМУНИКАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ЛИЦА СЛЕД МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ
М. Симонска
Катедра „Логопедия“, Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“, ЮЗУ Благоевград
Контакт: Доц. Миглена Симонска, доктор
e-mail: miglena_simonska@swu.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Мозъчният инсулт е едно от най-често срещаните състояния, който често води до
смърт или трайно ограничаване на редица функции и лимитиране на качеството на живот.
Според данни на Националния статистически институт в България, годишно се регистрират
над 30 000 случая на мозъчен инсулт. При една голяма част от тях се установяват
комуникативни нарушения.
Целта на настоящата презентация е да бъдат представени комуникативните нарушения, които
се проявяват вследствие от прекаран мозъчен инсулт и да се посочат пътищата на екипното
въздействие при тяхната диагностика и терапия.
Материал и методи: За целта на настоящото проучване са използвани световни бази от данни,
доказващи необходимостта от екипен подход при диагностицирането и терапевтирането на
комуникативните нарушения при лица след мозъчен инсулт.
Резултати: Получените резултати сочат, че в световен аспект около една трета от лицата с
прекаран мозъчен инсулт проявяват комуникативни нарушения като афазия, дизартрия и
говорна апраксия.
Обсъждане: За съжаление, в България все още здравната система не предлага необходимите
услуги за възстановяването на езиковите и говорните функции при лица с мозъчен инсулт. В
рехабилитационните центрове и неврологичните отделения към болниците не се назначават
логопеди, които да участват в комплексното въздействие на тези състояния.
Заключение: Публикации в Lancet (2014), базирани на данни на експертната група
GBD/Stroke Expert Group сочат, че към 2030 година в световен аспект се очакват около 70 млн.
случая на оцелели от мозъчен инсулт. Този факт следва да насочи вниманието към
разработването на ефективен здравен продукт, който да обезпечава възстановяването на
всички нарушени функции на тези лица, в т.ч. и на езиковите и говорните.
Ключови думи: инсулт, диагностика, рехабилитация, афазия, дизартрия
ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ ПРИ ЛИЦА С АФАЗИЯ
М. Симонска, В. Цацова
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Катедра „Логопедия“, Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“, ЮЗУ Благоевград
Контакт: Доц. Миглена Симонска, доктор
e-mail: miglena_simonska@swu.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Афазията е езиково нарушение, което най-често е следствие от мозъчен инсулт и
води до засягане на качеството на живот.
Целта на настоящото изследване е да се проучи влиянието на афазията над качеството на
живот при възрастни лица след прекаран мозъчен инсулт.
Материал и методи: Бяха използвани адаптирана версия на Мисисипи скрининг-тест за
афазия и въпросник за оценяване на качеството на живот. За статистическа обработка на
данните бе приложен еднофакторен дисперсионен анализ.
Резултати: Получените резултати сочат, че афазията води до засягане на качеството на живот.
Базирайки се на ICF модела на СЗО бе установено, че нарушените езикови функции водят до
лимитиране на дейности и участие в тях, както и на факторите на средата.
Обсъждане: Увреждането на мозъчния кортекс в челните и/или темпорални, и/или
нискотеменни отдели причинява нарушаване на езиковите функции. Засягат се говоримият и
писменият език. От своя страна засегнатите езикови функции са причина за ограничаване на
изпълнението на редица дейности и участието в тях на лицата с афазия. Нарушената
комуникация вследствие от проявата на афазия често води до разнообразни психо-емоциални
реакции при тези лица. Следователно, увреждането на качеството на живот при лица с афазия
е значим проблем за тях и техните близки, което е предпоставка и за нарушено благосъстояние
във всички сфери на живот.
Заключение: Афазията е нарушение, което винаги води до намаляване на качеството на живот
на индивида в множество дейности. Терапията следва да бъде насочена към комплексни
подходи, които чрез подобряването на нарушените езикови, говорни и когнитивни функции
да доведат до социална реинтеграция на лицата с афазия.
Ключови думи: инсулт, рехабилитация, афазия, качество на живот, дизартрия
ПРОФИЛ НА ЛИЦАТА, КОИТО НЕПРОФЕСИОНАЛНО ПОЛАГАТ ГРИЖИ В
ДОМАШНА СРЕДА
K. Кънчева
Катедра „Социални и фармацевтични дейности“, Медицински колеж, МУ - Плевен
Контакт: Ас. Калина Кънчева
e-mail: kalinakk@abv.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Оказващите грижа в домашни условия са хетерогенна група. Те са незаети по
трудово правоотношение или Национални програми към общински и социални услуги в
домашна среда са с обща характеристика – повечето от тях са близки/роднини на лицата за
които полагат грижи. Основната разлика между тях и професионалните асистенти (лични и
социални, както и болногледачи, домашни помощници и наетите лица по новите програми за
интегрирани здравно-социални грижи) е обучението, информираността и в предварителната
подготовка,.
Цел: Да се проучи и анализира профилът на непрофесионалиста оказващ подкрепа в домашна
среда.
Материал и методи: Стандартизирана анкетна карта, която съдържа 20 затворени въпроса.
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Резултати и обсъждане: Проучено е мнението на 80 души, които полагат грижи в домашна
среда и не са обхванати от национални програми за грижа на хора с увреждания. Лицата, за
които полагат грижи са в трайна невъзможност за самообслужването си. За тях подкрепа
оказват предимно жени, преобладаващи от възрастова група: 46 г. до пенсионна възраст.
Почти всички от респондентите не са преминали курс на обучение.
Заключение: Държавата няма все още изцяло изграден механизъм за справяне с проблемите
на хората с увреждания, които са в трайна невъзможност за справяне с дейности от
ежедневието си. Оказващият грижа се сблъсква с редица проблеми, но когато говорим за
непрофесионални грижи проблемите са предимно от липсата на подготовка и информираност.
За много от лицата с увреждания се грижат непрофесионално лица (близки/роднини), което
рефлектира или на качеството на грижата или на доходите на семейството.
Ключови думи: домашна грижа, хора с увреждания
ГРАФОМОТОРНИТЕ УМЕНИЯ ПРИ ДЕЦАТА С ДИСФАЗИЯ НА РАЗВИТИЕТО В
ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 6 – 7 Г., ПРЕДПОСТАВКА
ЗА ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПИСМЕНИЯ ЕЗИК
К. Спасова
Катедра „Логопедия и медицинска педагогика“, Факултет „Обществено здравеопазване“,
МУ - Варна
Контакт: Ас. Калинка Спасова, доктор
e-mail: spasova.kalina@abv.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Нарушенията на графомоторните умения и писмената реч са сред найразпространените и поради тази причина са сред най-проучваните комуникативни нарушения.
Целта на настоящото проучване е да представи нивото на графомоторните умения на деца с
дисфазия на развитието в начална и предучилищна възраст (6 -7 г.), като предпоставка за
формирането и развитието на писмената реч - преди и след прилагане на система от
терапевтични техники, подходи и методи, основани на световния и българския опит в областта
на терапията на нарушенията в графомоторните навици.
Материал и методи:
Проучването обхваща общо n=43 деца в предучилищна и начална училищна възраст - 6 до 7
години, които са преминали логопедична терапия насочена към преодоляване на нарушенията
на графомоторните умения. Обследвани са преди и след приложена терапия с „Тестова проба
за нивото на графомоторните умения“- авторски вариант.
Резултати: Възрастта 6 – 7 г. е ключова за развитието на гнозисните функции. Подобрената
зрително-моторна координация и повишеното функциониране на зрителната и двигателна
памет води до ясно изразена динамика в развитието на графомоторните умения.
Заключение: Възрастовият период 6 - 7 г. е от особено значение за формиране на зрителнопространствената ориентация и идеомоторния праксис. Затова приложената система от
терапевтични насоки при децата с дисфазия на развитието, показва положителна динамика в
развитието си по отношение на формирането и развитието, като на графомоторните умения,
като предпоставка за развитието на писмената форма на речта.
Ключови думи: дисфазия на развитието, гнозис, идеомоторния праксис, графомоторни
умения.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНИ ГРИЖИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ –
МЕХАНИЗМА „ЛИЧНА ПОМОЩ“
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В. Спасова
Катедра „Социални и фармацевтични дейности“, Медицински колеж, МУ - Плевен
Контакт: Ас. Вероника Спасова, доктор
e-mail: spasova_v@abv.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Хората с увреждания често се нуждаят от помощ при изпълнение на дейностите
от ежедневието – домакински, по поддържане на личната хигиена, тези от социалното
функциониране. Услугите за грижи и подкрепа в общността, предоставяни в домашна среда,
дават възможност на хората с увреждания да живеят по-добре, да имат по-дълъг, пълноценен
и достоен живот в обществото. Механизмът „Лична помощ“ гарантира от една страна
възможност на хората с увреждания да изберат от кого, кога, къде и по какъв начин да се
осъществят дейностите, отговарящи на индивидуалните им потребности. а от друга
регламентира неформалната грижа, полагана от близките и членовете на семейството като
трудово-правно отношение със съответното заплащане и осигурителен стаж.
Цел: Проучване мнението на наети лица по механизма „Лична помощ“ относно
регламентирането на грижите, които полагат за хора с увреждания.
Материал и методи: Документален метод и анкетно проучване.
Резултати и обсъждане: Четири месеца след стартиране на механизма „Лична помощ“ бяха
анкетирани 27 лица, наети като асистенти на хора с увреждания от община Долни Дъбник,
област Плевен, като две трети от тях полагат грижа за член на семейството с трайно увреждане.
Анализа на резултатите показва, че значителен дял от мненията на респондентите са
позитивни: по отношение на законовото уреждане на грижите за близки; възнаграждението,
което получават за това; превантивната роля на механизма за институционализацията на
хората с тежки увреждания.
Заключение: „Личната помощ“ предоставя на хората с увреждания достъп в дългосрочен
аспект, до радикално нов, различен механизъм за овластяване и самоопределяне на хората с
увреждания.
Ключови думи: хора с увреждания, грижа, лична помощ.
ЗНАЧЕНИЕТО НА СОЦИАЛНОЗНАЧИМИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА
СОЦИАЛНАТА УСЛУГА "ПРИЕМНА ГРИЖА"
И. Петкова
Катедра „Социални и фармацевтични дейности”, Медицински колеж, МУ – Плевен
Контакт: Доц. Искра Петкова, доктор
e-mail: Petkovai@abv.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Въпросът за социалнозначимите заболявания е особено актуален когато
семейството е поело ангажимента да се грижи за дете в ролята на приемно такова.
Цел: Да се оцени мнението на специалистите в областта на социалната работа по проблема
свързан със социалнозначимите заболявания в приемните семейства и качеството
на извършваната от тях социалната грижа.
Методи: Методи на емпирично изследване – анкетно проучване сред специалисти, работещи
в областта на социалните дейности по приемна грижа, включващо оценка на: рисковите
фактори за социалнозначими заболявания; влияние на обучението по тема свързана със
социалнозначимите заболявания върху интереса, информираността, отговорността към
здравето като ценност върху членовете на приемното семейство; влияние на налично
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социалнозначимо заболяване на член от приемното семейство върху качеството на грижа за
детето.
Резултати: Резултатите от проведеното анкетно проучване показват, че анкетираните
специалисти определят като особено важни за социалнозначимите заболявания рисковите
фактори като стилът и начинът на живот (52,83%), генетичните и биологичните фактори
(49,06%). Оценяват се възможностите при обучението на приемните родители по тема
свързана със социалнозначимите заболявания да се повиши интереса (50,94%),
информираността (50,94%), отговорността към собственото здраве (49,06%) и здравето на
детето (54,72%). Изразява се категоричното мнение, че наличието на социалнозначимо
заболяване на член от приемното семейство би довело до риск от повторно изоставане на
детето (73,58%).
Заключение: Включването на темата за социалнозначимите заболявания в социалната работа
с приемните семейства ще окаже положително влияние върху качеството на грижа за детето.
Ключови думи: дете, приемно семейство, социалнозначимите заболявания, качество на
грижа.
ОТНОШЕНИЕТО НА РОМСКАТА ДЕВОЙКА КЪМ СОБСТВЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
И ТРАДИЦИИ НА ЕТНОСА
М. Гуновска
Kатедра „Социални и фармацевтични дейности“, Медицински колеж, МУ – Плевен
Контакт: Ас. Мариета Гуновска
e-mail: m_gunovska@abv.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: През последните години се повишава образователното ниво на ромските девойки,
включително и сред тези, които са сключили „детски брак”. По данни на Националния
статистически институт намалява броят на ранните раждания. Изследванията, които проучват
образователния статус на ромите и образователните нагласи сред ромската общност
разкриват, че при по-възрастното поколение сключването на брак е било основна причина за
преждевременно напускане на училище. През последните две десетилетия водещите причини,
са свързани със социалноикономическото положение на семейството и липсата на средства,
ниското ниво на образование и слаба заинтересованост от страна на родителите, като
факторите са взаимосвързани.
Цел: Проучване мнението и нагласите на девойки от ромски произход, по отношение на
традициите и образованието им.
Материал и методи: Изследването включва полустандартизирана анкетна карта, която
включва 15 и 2 отворени въпроси. Въпросите насочени към демографските характеристики на
респондентите (възраст, клас) не са включени в тези 17 въпроса.
Резултати и обсъждане: Средната възраст на респондентите е 14,7 години. Значителна част
от анкетираните спазват най-характерните за етноса празници. Повечето ромски девойки
искат да учат, да се развиват и не желаят да сключват ранни бракове. Почти всички споделят
мнение, че имат добри шансове, за да постигнат образователните цели, които са си поставили.
Заключение: Повечето ромски девойки избират образованието пред това да следват
традициите и да сключват ранни бракове. Увеличава се броят на ромските момичета, които
желаят да завършат образованието си, което зависи до известна степен и от мотивацията на
техните родители.
Ключови думи: ромска девойка, традиции, образование
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ФУНКЦИОНАЛНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОЛЕННИЯ КОМПЛЕКС ЧРЕЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ НА СТАВНО-МОБИЛИЗАЦИОННИ ТЕХНИКИ
Р. Костов
Катедра „Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт“, Факултет
„Обществено здраве”, при МУ – Плевен
Контакт: Доц. Ростислав Костов, д.м.
e-mail: rostislav_kostov@abv.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Нарушената ставна кинематика, вследствие разнообразни патологични фактори,
представлява водеща причина за функционален дефицит на коленния комплекс. В тази връзка
представяме някои специализирани техники за мануална ставна мобилизация с аналитично
и/или комплексно въздействие.
Цел: Проследяване ефекта от мануално-мобилизационни техники по Maitland за
възстановяване артрокинематиката в коленния комплекс.
Материал и методи: Контингентът пациенти подбрахме на случаен принцип, в идентичен
период на възстановяване. Общият брой пациенти е 20 души, разпределени в две групи:
контролна група от 10 пациента, лекувани с характерните за клиниката средства и
експериментална група от 10 пациента, при които оценихме ефекта от приложението на
мануално-мобилизационни техники по Maitland в съчетание с характерната за клиниката
кинезитерапия. Вътрегрупово разделихме пациентите според: пола, възрастта, спортната
насоченост и причините за нарушена артрокинематика на коляното.
Резултати: За установяване ефекта от проведеното лечение сравнихме резултатите в началото
и в края на кинезитерапевтичния курс. При всички пациенти работихме на амбулаторен
принцип. Лечението продължи 15 процедури, провеждани през ден. Приложени бяха следните
функционално-диагностични методи: гониометрия на коленната става и сантиметрия.
Сравнителният анализ на данните от гониометрията сочи, че приложението на мануалномобилизационните техники е със значително по-голяма ефективност относно подобряване на
ставната кинематика на коленния комплекс. Резултатите от сантиметрията подкрепят
предимството на апробираната мануално-терапевтична методика по предимно вторичен
рефлекторен механизъм.
Заключение: Нашите изследвания доказват значителен ефект на апробираната методика при
функционално възстановяване на коленния комплекс.
Ключови думи: кинезитерапия, мобилизационни техники по Maitland

ПОСТЕР
КОМУНИКАТИВЕН МОДЕЛ ПРИ ПАЦИЕТИ С МУЛТИПЛЕНА СКЛЕРОЗА
Ст. Павлова, В. Станева
Катедра „ Логопедия и медицинска педагогика“, Факултет „Обществено здравеопазване“,
МУ - Варна
Контакт: Гл. ас. Виолета Станева
e-mail: violetaistaneva@abv.bg
РЕЗЮМЕ
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Въведение: Все повече се засилва медико-социалния подход в здравните грижи при лицата с
множествена склероза (МС). Интензивно се проучва отражението на заболяването върху
функционирането на пациентите в семейна и професионалната среда, комуникацията и
трудоспособността му.
Цел: Да се проучи и анализира комуникативния модел при пациенти с множествена склероза.
Материал и методи: Направен е теоретичен анализ и е използван документален метод за да се
проучи и анализира общуването и взаимодействието при пациенти с множествена склероза.
Резултати и обсъждане: Медицинските професионалисти си взаимодействат с пациента,
използвайки умения за ефективна комуникация с пациенти. Социалните аспекти на МС се
определят от сложен комплекс разнородни фактори, произтичащи от епидемиологичните,
демографските, клиничните, психологичните и социоикономическите особености на
заболяването. Предоставянето на достатъчно време за израз на страхове, тревоги или
притеснения е от основно значение в комуникацията с пациента. Различни видове речеви
затруднения допълнително могат да влошаващи комуникацията. Съществени за тези хора са
въпросите за домашните грижи, подкрепа и рехабилитацията. Ключов момент за решаването
им е сътрудничеството в рамките на мултидисциплинарен екипен подход.
Заключение: Адекватната информация е предпоставка за изработване на медицинското
решение и управление на заболяването. За много от пациентите поставянето на диагнозата
създава чувство на изоставеност и изолация, необходимост от различни форми на
образователни и психологически услуги за подкрепа.
Ключови думи: пациент, множествена склероза, комуникация, мултидисциплинарен екип

СЕКЦИЯ L. ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ
УСТНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
ОРТОРЕКСИЯ И БИГОРЕКСИЯ – НОВИТЕ ЛИЦА НА НАРУШЕНИЯТА В
ХРАНЕНЕТО. КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
Д. Найденова
Катедра „Хигиена и епидемиология“, Факултет „Обществено здравеопазване“, МУ - Варна
Контакт: Доц. д-р Дарина Найденова, д.м.
e-mail: Dary_nay@mail.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Нарушенията в хранителното поведение (НХП) са чести, нерядко
хронифициращи и потенциално животозастрашаващи състояния, засягащи предимно младите
хора. В последните години особено актуален проблем е орторексия невроза (ON) и бигорексия
нервоза (Big). За често пъти ON е добре маскиранa и не влиза в диференциалната диагноза на
медицинските специалисти.
Материал и методи: Представени са два случая от практиката на лекаря по хранене и
диететика на млади жени с орторексия невроза и бигорексия.
Резултати: При двете пациентки е проведено обучение по хранене и са дадени конкретни
инструкции за хранително поведение. Мотивацията за промяна и създаване на нови навици се
поддържа с редовна комуникации с лекаря и с помощта на регулярни срещи с клиничен
психолог.
Обсъждане и заключение: Тези клинични случаи демонстрират, че при диагностирането на
ON и Big не винаги има големи отклонения в клинико-лабораторните показатели и само
внимателното снимане на хранителната анамнеза и задълбочения разговор с пациента
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позволяват поставяне на правилната диагноза. Недостатъчната осведоменост относно
нарушенията в хранително поведение сред медицинският персонал (вкл. лекари и медицински
сестри) изискват допълнително обучение по този проблем.
Ключови думи: орторексия, невроза, бигорексия, диагностика, терапевтично поведение

ЗАГУБА ПОРАДИ СМЪРТ НА ЕМОЦИОНАЛНО ЗНАЧИМА ЛИЧНОСТ –
СПЕЦИФИКА НА ПРЕЖИВЯВАНИЯТА
Д. Русева
Катедра „Логопедия и медицинска педагогика“, Факултет „Обществено здравеопазване“,
МУ - Варна
Контакт: Гл. ас. Десислава Русева, доктор
e-mail: d_valruseva@abv.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Раздялата поради смърт поражда не само душевни сътресения и физически
здравни проблеми, но нарушава и цялостното функциониране. Преживяването на подобна
загуба, при наличието на емоционална свързаност, е с интензивност, надхвърляща обичайните
възможности за адаптация. Доминират остри или хронични негативни емоции, затрудняващи
цялостната когнитивна дейност.
Целта на настоящият доклад е да представи спецификата в реакциите на близки на починали,
в резултат на хронично боледуване и на инцидент.
Материал и методи: В изследването са включени 170 случая (близки на починали).
Разпределени са в две групи - група А (поради екзитус, настъпил в резултат на тежко,
продължително боледуване, n=59); група Б (на починал, в резултат на инцидент, n=111).
Разгледани са реакциите (соматични, когнитивни, поведенчески и емоционални) според
половата принадлежност, възраст и позиция в семейството. Контактът „клиничен психолог –
близък“ е осъществен в първите 30 мин. до 18-тия час след съобщаването на новината за
смъртта.
Резултати и обсъждане: Група А – представената преживелична картина очертава бързо
навлизане в депресивен етап на скърбене, с характерните за него тъга, плач, тревожност, при
липса на действена активност.
Група Б – в групата се наблюдават специфични проявления на психологичен шок. Близките
споделят за усещане за нереалност на ситуацията, на емоционална анестезност и гняв – гняв
към медицинският екип (тип А) или към абстрактен обект (тип Б). Събитието и особено
личното преживяване се изтласква. За да съхрани психиката си, личността „прибягва” до
механизми на психологична защита като „отричане” и „изместване”.
Заключение: Психологичната криза, настъпваща в резултат от загуба поради смърт на близък,
може да се разглежда като едно от най-травмиращите психични състояния, изискващи
психологична подкрепа.
Ключови думи: смърт, скърбене, етапи на скърбене, реакции на скръб, механизми на
психологична защита

ВЛИЯНИЕ НА КОГНИТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ ВЪРХУ ИНВАЛИДНОСТТА ПРИ
БОЛНИ С ПАРАНОИДНА ШИЗОФРЕНИЯ
И. Велева, М. Стоименова, П. Чумпалова, К. Стойчев, Г. Доганджали
Катедра „Психиатрия и медицинска психология“. Факултет „Обществено здраве“, МУ –
Плевен
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Контакт: Гл. ас. Иванка Велева, д.м.
e-mail: ivanka.sirashky@gmail.com
РЕЗЮМЕ
Въведение: Шизофренията е свързана със значителна социална и професионална дисфункция
и е на трето място по инвалидизация в световен мащаб.
Цел: Да се оцени влиянието на когнитивните нарушения върху инвалидността ри болни с
параноидна шизофрения.
Методи: Изследвахме 108 пациенти (66 мъже и 42 жени) на средна възраст 38,9 ± 10,0 години
и продължителност на заболяването 12,8 ± 8,2 години, със средно начало на заболяването на
24 години, лекувани в Първа психиатрична клиника на УМБАЛ Плевен през 2017-2018 г. след
подписване на Информирано съгласие. Тежестта на заболяването е оценявана по скалата за
позитивни и негативни синдроми (РANSS), инвалидността - със скалата WHO-DAS 2.0, а
когнитивните функции – с неврокогнитивна батерия. Зависимостта между променливите
величини е доказана чрез коефициент на рангова корелация на Спирман (r s) при вероятност
p<0,05. Обработката на данните е извършена чрез IBM SPSS v.24
Резултати и обсъждане: Средната тежест на заболяването според РANSS е 71,8 ± 5,1.
Скоростта на обработка на информацията (rs =0.38; р=0.0001), зрителната памет (rs = –0.30;
р=0.0014) и фокусираното внимание (rs = –0.33; р=0.0005) са умерено свързани с „дейностите
в общността“. Eпизодичната памет (r= –0.28; р= 0.0032) e слабо свързанa с „разбиране и
комуникация“. Екзекутивните функции показват умерени корелации с всички домейни на
скалата WHO-DAS 2.0 (rs = 0.38; р=0.0001). Вербалната флуентност (rs = –0.27; р= 0.0048)
показва слаби корелации с „познанието“, „разбирането с хората“, „участието в обществото“.
Заключение: Нарушенията в когнитивното функциониране при лицата с параноидна
шизофрения допринасят за ниските възможности за наемане/задържане на работа в
конкурентния пазар на труда.
Ключови думи: шизофрения, инвалидност, когниция, WHO-DAS2.0

ПОСТЕР
ЗАКРИЛА НА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID -19
М. Мавров, М. Христозова
Катедра “Управление на здравните грижи”, Факултет по обществено здраве, МУ-Пловдив
Контакт: Доц. Момчил Мавров, доктор по право
e-mail: msmavrov@abv.bg
РЕЗЮМЕ
Човечеството неведнъж в историята си се е сблъсквало с тежки здравни кризи, чието
преодоляване изисква адекватни и бързи реакции от страна на компетентните международни
органи и държавни власти. Въпреки този опит настоящата глобална здравна криза, породена
от инфекциозното заболяване COVID-19, постави националните държави и международната
общност пред сериозни предизвикателства. В началото на тази здравна криза основната цел
на държавните органи и международните организации беше предприемане на различни мерки
с оглед ограничаване на разпространението на заболяването и намаляване броя на жертвите.
Тъй като предприетите мерки доведоха до тежки икономически последици за всички държави
и за международната общност, те насочиха вниманието си към намиране на адекватни
решения за преодоляване на посочените негативни последици.
Безспорно, описаните първоначални цели следва да бъдат приоритетни, но извън вниманието
на общността остана въпросът за закрилата на психичното здраве на населението. В тази
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връзка, в основните международни актове за закрила на правата на човека, включително и в
международноправната доктрина, здравето е определено като “състояние на пълно физическо,
умствено и социално благоденствие, а не непременно отсъствие на заболяване или слабост.”,
и в този смисъл психичното здраве е издигнато от международната общност като неделима
част от правото на здраве на всеки човек. Ето защо, в условията на здравната криза,
предизвикана от заболяването COVID-19, следва да се предприемат приоритетно и адекватни
мерки за опазване психичното здраве на гражданите, особено на уязвимите групи лица, като
децата, хората с увреждания, хората с нисък социално-икономически статус.

СЕКЦИЯ М. ВАРИА
УСТНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
СЪЗДАВАНЕ, ПЪРВИ СТЪПКИ И РАЗВИТИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА
СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА В РЕГИОН ПЛЕВЕН
Д. Деков*, Д. Димитрова**, И. Иванов***
* Катедра „Обща и съдебна медицина и деонтология“, Факултет „Обществено здраве“,
МУ - Плевен
** Катедра „Превантивна медицина“, Факултет Обществено здраве“, МУ - София
*** Катедра „Обща и клинична патология“, Факултет „Медицина“, МУ - Плевен
Контакт: Доц. д-р Данчо Деков, д.м.
e-mail: drdekov@abv.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Съдебната медицина, като медицинска специалност е създадена да обслужва
правораздаването. По тази причина, тя е неразривно свързана с държавата и правото,
медицината и здравеопазването.
Цел: Издирване, проучване, систематизиране и обобщаване на всички данни за създаването и
първите стъпки на специализираната съдебномедицинска дейност в региона на град Плевен.
Материал и методи: Исторически и архивно-документални методи на изследване.
Резултати: Съдебната медицина в региона е свързана с развитието на една от най-старите
граждански болници у нас- Плевенската, в чиито годишни отчети се появяват данни за три
медицински аутопсии още през 1906 г. Преминава се през създаване на отделение по
патологична анатомия през 1950 г., кабинет по съдебна медицина през 1963 г. и отделение по
съдебномедицинска експертиза през 1966 г., с назначаването на първия съдебен лекар д-р
Пенко Тотев. Връх в развитието на съдебната медицина като наука и практика се достига в
периода 1978-1988 г., когато професор д-р Георги Цеков създава и оборудва с модерна за
времето си техника „Катедра по съдебна медицина“, към тогавашния „Медицински факултет“,
открит през 1974 г.
Заключение: Днес, въпреки финансовите и кадрови проблеми съдебната медицина
продължава да изпълнява своите задължения към държавата, правото и обществото в региона.
Ключови думи: съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза, Плевенска окръжна
болница
РАЗВИТИЕ НА МЕДИЦИНАТА НА БЕДСТВЕНИТЕ СИТУАЦИИ ДО 2000 Г. В
БЪЛГАРИЯ: СЪВРЕМЕННА ДИСЦИПЛИНА С ТРАДИЦИИ ОТ 20 ВЕК
Д. Димитрова*, Д. Деков**
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* Катедра „Превантивна медицина“, Факултет „Обществено здраве“, МУ - София
** Катедра „Обща и съдебна медицина и деонтология“, Факултет „Обществено здраве“,
МУ - Плевен
Контакт: Доц. д-р Диана Димитрова, д.м.
e-mail: d.dimitrova.dd@mail.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Медицината на бедствените ситуации (МБС) се определя като наука за
медицинското осигуряване на населението при спешни състояния с масов характер, бедствия,
аварии и катастрофи (БАК).
Цел: Да се проучи и представи развитието на медицина на бедствените ситуации до 2000 г. в
България като съвременна дисциплина с традиции от 20 век.
Материал и методи: Архивно-документални и издирвателни методи на изследване.
Резултати и обсъждане: В България от края на 20 в. се създава дисциплината МБС. До този
период от 1951 г. се развива „Медико-санитарна защита” (МСЗ). В медицинските учебни
заведения в страната до 1957 г. подготовката на здравните кадри по МСЗ се осъществява
частично. През 1972 г. в структурата на Медицинска академия се създава и изгражда катедра
по МСЗ с ръководител проф. д-р Йордан Наумов (1960-1979 г.). С МСЗ до 2000 г. се свързват
още имената на проф. д-р Теофил Дронзин, проф. д-р Лулчо Кръстанов (1979-1986 г.), доц. др Веселин Консулов (1986-1989 г.), проф. д-р Христо Нечев (1989-1992 г.), доц. д-р Стефан
Крусев (1992-1997 г.). Дисциплината МБС през своето развитие включва базисните теми:
токсикологична, радиологична и биологична защита, както и хирургична помощ, реанимация,
триаж, тероризъм и др. Постепенно и естествено организацията на медицинското осигуряване,
а в по-ново време и разбирането на здравен риск мениджмънт са насочени не само към
ограничаване и справяне с БАК, но и към редукция на риска. Заключение
Фокусирана върху опазването на живота на хората дисциплината се разгръща във времето в
полза на общественото здравеопазване в страната. Риск мениджмънтът при БАК се развива
паралелно и е значим, както и дейностите по медицинското осигуряване. Много видни
български учени през изследвания период са посветили себе си на МБС, допринасяйки за
развитието на тази дисциплина.
Kлючови думи: медицина на бедствените ситуации, история на медицината, България
МЯСТО
НА КОМУНИКАТИВНИТЕ УМЕНИЯ В СТУДЕНТСКОТО И
СЛЕДДИПЛОМНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МЕДИЦИНА
Цв. Валентинова, В. Недкова-Миланова
Катедра „ Обща и съдебна медицина и деонтология“, Сектор „Обща медицина“, Факултет
„Обществено здраве“, МУ – Плевен
Контакт: Доц. д-р Цветелина Валентинова, д. м.
e-mail: tsvm2002@yahoo.com
РЕЗЮМЕ
Въведение: Идеята за обучение по комуникативни умения на студентите по медицина се
заражда през 70-те години на ХХ век, преминава през съпротива и първи общи препоръки през
80-те и 90-те години и достига в началото на ХХI век до тезата, че комуникативните умения
могат и трябва да се учат от студентите по медицина.
Цел: Да се проучи опита на страните с традиции в областта на добрата медицинска практика
по отношение на обучението на студентите-медици по комуникативни умения и да се сравни
с опита на нашата страна в тази област.
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Материал и методи: Като материал са използвани и анализирани широк кръг проучвания,
налични в медицинските бази данни. Разгледани са учебните планове на висшите медицински
училища в страната.
Резултати и дискусия: Към момента, в Обединеното кралство, страните от ЕС, САЩ и
Канада, обучението по комуникативни умения е задължителна част от учебната програма на
висшите медицински училища имайки различна продължителност в различните университети
и различно място в студентската програма, а оценката на знанията обикновено се прави с
OSCE. В България обучението по комуникативни умения на студентите не е застъпено в
задължителните учебни програми. В Медицински Университет-Плевен комуникативните
умения се преподават като свободноизбираема дисциплина от 2007г. и до този момент през
това обучение са преминали 1984 студенти.
Заключение: Все още не е напълно изяснен най-оптималният вариант за обучение на
студентите по комуникативни умения, но болшинството от авторите се обединяват около
идеята за задължителен „надлъжен“ курс, който да протича през няколко семестъра, да
включва предимно практическо обучение на студентите и да използва лекции, семинари,
групови дискусии, ролеви игри, симулирани пациенти.
Ключови думи: обучение, комуникативни умения, студенти по медицина
АНАЛИЗ НА СПЕЦИФИКАТА В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ
СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ“ В БЪЛГАРИЯ И ЕС
Н. Саркисян*, Е. Георгиева*, М. Милев**, Т. Костадинова***, С. Ангелова***
* УС „Медицински лаборант“, Медицински колеж, МУ – Варна
** УС „Зъботехника“, Медицински колеж, МУ – Варна
*** Катедра „Икономика и управление на здравеопазването“, Факултет „Обществено
здравеопазване“, МУ – Варна
Контакт: Доц. Емилия Георгиева
e-mail: Emiliya.georgieva@mu-varna.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: Медицинският лаборант е част от здравния екип и има свои специфични задачи,
професионална отговорност и лични умения. Нивото му на подготовка трябва да отговаря на
съвременните постижения на медицинската наука и практика, както и на нейното
непрекъснато развитие.
Целта на настоящото проучване е да се изведат спецификата и особеностите на обучението и
професионалната дейност на медицинския лаборант и да се сравни информацията свързана
със специалността в някои страни членки на ЕС.
Методи: Използван е документален метод за сравнителен анализ на спецификата и
особеностите на обучението и професионалната дейност на медицинския лаборант в България
и страни членки на ЕС. Направена е литературна справка с научни публикации, законови и
подзаконови нормативни документи, интернет сайтове на професионални организации и на
учебни институции, както и различни платформи, предлагащи насоки и информация относно
проучването.
Резултати: Проучването показва нуждата от оптимизиране и усъвършенстване на системата
за висше образование, която да е способна да отговори на динамиката на обществените
процеси чрез устойчиво развитие. Промяната на ОКС и проектирането на магистърска
програма за медицинските лаборанти ще повиши качеството на обучение и ще отговори на
специфичните особености на специалността.
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Заключение: Познаването на добрите практика в Европа, ще дадат възможност за
навременни и адекватни промени за развитие на професията и формиране имиджа на
съвременния медицински лаборант.
Ключови думи: специфика на обучение, медицински лаборант, ЕС

АНАЛИЗ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В
СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ
Е. Григоров
Катедра „Организация и икономика на здравеопазването“, Факултет „Фармация“, МУ
„Проф. Д-р П. Стоянов“ - Варна, България
Контакт: Доц. Евгени Евгениев Григоров, д.м.
e-mail: evgeni.grigorov@mu-varna.bg
РЕЗЮМЕ
Въведение: В началото на 2015 г. в България беше приета нова наредба за придобиване на
специалност в системата на здравеопазването. В този нормативен документ императивно е
посочено задължението, обучението по всяка специалност да се провежда по утвърдена от
министъра на здравеопазването учебна програма.
Цел: Да се направи анализ на съдържанието на действащите учебните програми за
придобиване на специалност в системата на здравеопазването в България.
Материал и методи: Беше събрана и обобщена информация за учебните програми за
придобиване на специалност в системата на здравеопазването в нашата страна. Използвани са
методите на сравнение и експертна оценка. Информацията е обработена със статистическа
програма SPSS и са проверени няколко изследователски хипотези.
Резултати: Специалност в системата на здравеопазването се придобива след изпълнение на
учебната програма и успешно положен практически и теоретичен изпит пред държавна
изпитна комисия, определена със заповед на министъра на здравеопазването. Към септември
2020 година, съгласно наредбата съществуват общо 148 специалности в системата на
здравеопазването. За две от тях не беше открита налична програма, която да е утвърдена от
министър на здравеопазването. Направеният анализ показва изключително голямо
разнообрази в структурата и съдържанието на програмите. Актуализирането им се случва през
големи периоди от време, като една трета от действащите програми са утвърдени преди повече
от 10 години.
Обсъждане: Резултатите показват необходимост стандартизиране при структурата и
съдържанието на учебните програми. Необходима е по-голяма активност от страна на
председателите на държавните изпитни комисии за придобиване на специалност, които
съгласно наредбата са отговорни за предлагането на корекции и промени в тях.
Заключение: С приемането на нова наредба за придобиване на специалност в системата на
здравеопазването бяха направени много промени в реда и организацията на този процес. Все
още обаче, министерството на здравеопазването не е полага достатъчно грижа и усилия за
актуализирането на съдържанието на учебните програми за провеждане на специализациите.
Необходима е също и по-голяма активност от страна на председателите на държавните
изпитни комисии.
Ключови думи: учебна програма, СДО, специалност, система на здравеопазване, България
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РЕЗЮМЕ
Въведение: Тестовете за интелигентност се оказват сериозна трудност за хора, които владеят
по няколко езика и са добри специалисти в своята си област. Това разглежда Хаурд Гарднър и
противопоставя „Теория за множествената интелигентност“, посочвайки, че има различни
типове интелигентност, които са независими една от друга. Според него всички човешки
същества притежават всички типове интелигентност, но те са развити в различна степен.
Цел: Публикацията цели да представи идеята за множеството интелигентности и да я пречупи
през националнокултурните характеристики.
Материали и методи: Интелигентността е способността да се решават проблеми да се
създават продукти, които са ценни за дадена култура среда или общество. МИ теорията се
основава на биологичния произход на всяко умение за решаване на проблеми и според същата
теория можем да разграничим 8 вида интелигентност: музикална, телесно-кинестетична,
логико-математическа, лингвистична, пространствена, междуличностна, вътреличностна,
натуралистична и след последните добавки на автора екзистенциална интелигентност.
Развитието на интелигентностите минава по определени хронологични цикли. Според МИ
теорията те са три. От 0 до 7 годишна възраст, където интересите са поставени широко и са
свързани със своеобразно търсене на полето, периода 7-14 години поставя намереното поле в
по-тясна специализация и последния период от 14-21 години са периода на постигане на нови
хоризонти и висини и отново поставяне на по-широка рамка.
Резултати и заключение: Използвайки МИ теорията по-лесно можем да открием
професионалните дейности и интереси, които имат най-силно подкрепен потенциал от
собствената биология, а професионалните дейности ще могат да се свържат с психологията на
оптималните преживявания.
Ключови думи: множество интелигентности, напредък, талант, психология, развитие
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