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ПЪТ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ
В. Петров1
И. Трифонов, д.м.2
доц. д-р М. Тодорова, д.м.н.3
1

МЦ “Д-р Г.В.Миркович” ЕООД – Сливен
2
МБАЛ “Ст. Киркович” АД – Ст.Загора
3
НОИ – Сливен

РЕЗЮМЕ
От 30 октомври до 1 ноември
2009 г. Многопрофилна болница за активно
лечение – Сливен чества двоен юбилей – 130
години от създаването на болницата и 210
години от рождението на своя патрон – Д-р
Иван Се лимински. Прове де се юбилейна
научна конференция. Изнесени бяха 76 научни
док лада. Започнала своя път в далечната
1879 г., открита в три малки стаи и един
коридор
от
родолюбиви
бъ л г а р и ,
Сливенската болница достигна до днешен
с ъ в р е м е н е н о б л и к н а М н о го п р о ф и л н а т а
болница за активно лечение, утвърждавайки
я , к а т о во д е щ о л е ч е б н о з а в е д е н и е в
Сливенска област и региона.
WAY THROUGH THE YEARS
V. PETROV1, I. TRIFONOV 2, M. TODOROVA 3
1
Medical Center “D-r G. Mirkovich “ –
the town of Sliven
2
Multi - profile hospital for Active Treatment - LTD “ St.
Kirkovich” - the town of Stara Zagora
3
National Insurance Institute – Regional Management
“ Social Insurance” – the town of Sliven

ABSTRACT
From 30-th October to 1-st November 2009
the Multifunctional hospital for Active Treatment
– the town of Sliven celebrates a double
anniversary - 130 years since the hospital has
been established and 210 years since its patron
D-r Ivan Seliminski was born. An anniversary
s cientific confe re nc e wa s he l d 76 s cientific
reports were presented to the public. The hospital
in the town of Sliven dates back to times of old 1879, established firstly in three small rooms and
a corridor by patriotic Bulgarian noblemen, that
very hospital in the town of Sliven reaches its
contemporary image and appearance, turning up

into a Multi-functional hospital for active
Treatment which has proved itself to be leading
medical establishment in the very town of Sliven
and in the region as well.
От 30 октомври до 1 ноември 2009 г. Многопрофилна
болница за активно лечение – Сливен чества двоен
юбилей – 130 години от създаването на болницата и 210
години от раждането на своя патрон – бележитият
учител, лекар и общественик през първата половина на
нашето Възраждане – Д-р Иван Селимински. Много
имена са изчезнали в съзнанието на съвременници,
много събития са забравени. Останала е трайната и
светла диря за вярно изпълнен дълг в името на опазване
здравето на хората.
Пръв измежду първите е д-р Иван Селимински. За
него е малко да се каже, че е крупна историческа
личност. Той е с чертите на ренесансовата фигура –
виден педагог и забележителен естественик, ярък
философ – материалист и неповторим общественик. В
Сливен, този необикновен мъж създаде своето
„Братство” – една революционна организация, която
иск аше да освободи българина от робството на
останалите, предшественик на тайните комитети и
вътрешната революционна организация на Георги Сава
Раковски. Какво родолюбие струи от редовете му,
изнизани преди много, много години, но които звучат по–
днешни от днешните: „Българийо, ако те забравя,
десницата ми да изсъхне, езикът ми да се залепи за
гърлото, ако не си спомня за тебе, ако не те поставя
като първа моя радост в живота!”.
Някой казват, че от високо се вижда далече. Това е
сигурно така, защото от върха на сто и тридесетата
годишнина, която издигна Сливенската болница, нашият
поглед стига началото на пътя й.
Годината 1879 г. заварва гр. Сливен без санитарни
заведения, с много болести и епидемии. Макар и вече
освободен от османското робство, градът няма къде да
открие първото болнично заведение, затова се спира
на една стара турска къща, която има три ниски стаи с
малък коридор. И в началото на незабравимата 1879
год. започва животът на болницата. Всичко в нея се гради
върху основите на военния лазарет, който се закрива
слез заминаването на руските войски и остава
организираната от тях гражданска болница с 15 легла.
От началото издръжк ата и управлението на
болницата се поемат от дружество „Свети Пантелеймон”,
по – късно тя става „Губернска болница” с 50 легла и е
обявена за първокласна. Пръв неин управител е д-р
Георги Миркович, а първа старша сестра – рускинята
Елена Черкес, изпратена от Руския червен кръст за една
година със задача да подготви за потребностите на
здравното заведение милосърдни сестри измежду
жените на Сливен, които не само да я заместят след
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завръщането й в отечеството, но и те самите да обучават
други жени, пожелали да се поставят на благородната
професия. Пак през оная пометна година, в която се
слага началото се назначават хигиенист, санитар и пазач
на болницата.
Д-р Планински поема след д – р Миркович
ръководството на болницата за относително дълъг
период от време – от 15.10.1879 г. до 13.11.1895 г.
Годината 1888 г. бележи промени в живота на болницата.
Тя се премества в две съседни къщи, намиращи се в
южната част на града. Те биват преустроени и предлагат
значително по-големи удобства за пациентите и
персонала. Няколко месеца по-рано се открива аптека
към болницата. След време здравното заведение се
снабдява с необходимите хирургически инструменти,
операционна стая и амбулатория. Първият лекар –
хирург е д-р Калатинов. Манипулациите са поверени на
трима фелдшери, но не след дълго единият от тях бива
преместен в Силистра, защото толкова много
медицински персонал в една болница за ония години
изглеждат лукс.
Когато се връщаме назад, виждаме, че оборудването
на здравното заведение не е било добро. Доказателства
за това, намираме в инвентарната книга, водена през
1892 г. – ламаринени соби, бакърени ибрици, дървени
плювалници, парници за тахтаби, дрехи за чума и други.
От това косвено можем да вадим заключение както за
патологията, така също и за тогавашните възможности
за текуща дезинфекция. При приемането на заразно
болен, сламата от дюшеците е изгаряла, бельото се
изпарвало и останалите болнични дрехи се изпирали с
карболова вода.
През 1901 г. болницата се сдобива с микроскоп, вана
и превозно средство – файтон с два коня.
След смъртта на д-р Начо Планински за година
ръководните функции на здравното заведение се поемат
от старшия лекар д-р Козаров. Тогава по градовете и
селата на Сливенско се ширят коремен тиф, вариола,
бяс, родилна треска, дифтерит и други заболявания,
отнели живота на стотици деца и възрастни. Много
социални болести, като туберкулозата, сифилисът и
маларията по онова време вземат небивали размери.
От архивни източници се узнава, че през 1897 г. – 1898
г. от малария боледуват 6 800 души.
През 1896 – 1903 г. се построява нова сграда на
болницата, която отговаря на тогавашните изисквания
за медицинско заведение – днешната централна сграда
на противотуберкулозната болница. До 1937 г. тя е със
100 легла, разпределени в 2 отделни – вътрешно и
хирургично. Настъпва и промяна в персонала – лекарите
стават трима, фелдшерите трима, а сестрите – две.
Следва да се отбележи, че болницата все още няма
лаборатория, рентген. Изследванията се извършват от
самите лекари в крайно ограничен обем.
В следващите години постепенно персоналът
нараства до 23 човека. През 1938 г. леглата стават 120,
разпределени в 3 отделения - вътрешно, хирургично с
гинекология и отделение за гръдоболни. А в годините
преди 1944 г. болницата достига до 150 легла с разкрито
и отделение за заразно болни. Персоналът е от 42 души,
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от които 6 лекари и 7 среден медицински персонал.
Прелиствайки по-нататък биографията на
Сливенското здравно заведение, ние срещаме имената
на ония, които с мисъл и дело помагаха за нейния
напредък: д-р Марин Шишков, хирург, интернист и
администратор, направлявал работата на болницата
близо две десетилетия, д-р Здравка Димитрова, първата
жена лекарка в Сливен, д-р Крум и Стефан Камбосеви
– баща и син, хирурзи и управители на болницата, д-р
Невена Мирчева, първата жена лекарка, изпратена от
Сливен на първия курс в България за рентгенолози през
1927 г. д-р Георги Калатинов, завършил в Москва,
свързал името си с хирургически методи на лечение,
внедрени от него за първи път, д-р Иван Станчев,
направил много за проучване и популяризиране на
сливенската минерална вода д-р Исак Израилов –
управител, лекар и началник на вътрешното отделение
от 1931 г. до 1939 г., осъществил за първи път добре
организирана терапевтична помощ и поставя началото
на организацията на поликлиничното дело в нашия град,
д-р Корумбашев лекувал безплатно бедните си
съграждани. И още колко други, за имената на които не
стигат случаи к ато сегашния. Но тяхното дело,
непомръкнало в годините, ще привлича погледа на
признателните поколения, колчем се отдалечават те от
следата, която тези хора оставиха по своя път.
Трудностите през ония години са най-различни. Една
от тях е, че болницата няма специално обзаведени
амбулатории и прегледите се извършват в кабинетите
на лекарите, а също така и по домовете на пациентите.
От архивни извори узнаваме, че през 1931 г. са
прегледани 5 341 човека, а през 1938 г. – 6 314. Висока
е смъртността сред децата, смъртност, която се движи
между границите 176 – 130 на хиляда.
В нашия град се изгражда клон на лекарския съюз в
България, сформира се негово настоятелство от д-р
Дагаров – председател, д-р Крум Камбосев –
подпредседател и д-р Желязков – деловодител – касиер
(наследник на Сливенския клон на лекарския съюз в
България, създаден преди 1921 г. с настоятелство в
състав: д-р Марин Шишков – председател, д-р Ангел
Любенов – подпредседател и д-р Иван Станчев –
секретар – касиер). Неговото съществуване влива нови
импулси в живота на медицинските работници,
мобилизира усилията на общественото поприще за
полезни дела. Още в люлчените си дни, Сливенският
клон на лекарския съюз настоява пред комитета по
прехраната да се дават допълнително провизии на
болните с медицински свидетелства. Пак той, клонът,
изразява протест против преследванията и кланетата
на арменци и специално на арменци лекари от турските
власти през годините на Първата световна война. Като
израз на почит към работата на учителите, той решава
да се правят 50 на сто отстъпка от хонорара за
медицински преглед на членовете на дружеството на
класните учители. Високопохвална е неговата борба и
в още други направления.
Д-р Владимир Милев, който е управител на
болницата от 11 април 1944 г. до 3 февруари 1948 г., в
мемоарите си отбелязва: „Лекари, медицински сестри,
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болногледачки, служители и специални работници с
удоволствие се включваха с доброволен труд през
часовете, когато бяха свободни. Болничният двор беше
заграден с два реда канадски тополи и направена
голяма, красива портална врата, тъй като кварталците
преди това водеха на чешмата добитъка си на водопой.
В задния двор се направи кладенец, за да има вода по
всяко време за хигиенни нужди и за градината.
Ремонтира се болничният файтон, снабди се с гумени
колелета, а от Бяла Слатина на специален панаир за
добитък се купиха чифт хубави коне. С файтона се
докарваха и откарваха лекарите, а при нужда денем или
нощем се докарваше консултант на дежурния лекар или
началника на хирургическото отделение за операция.
Изпълнени с наивност и умиление, тези редове в същото
време са документ на едно променящо се време в което
свое място намират и се вписват и медицинските
работници.
До 1949 год. болничните легла стават 200. Образуват
се нови специализирани звена – детско отделение,
оглавявано от д-р Букет, гинекологично отделение със
завеждащ д-р Димитров, очно отделение със завеждащ
д-р Василев, ушно отделение със завеждащ д-р
Пумпалов, кожно отделение със завеждащ д-р
Михайлов, рентгеново отделение, оглавявано от д-р
Цачев и диспансерно отделение със завеждащ д-р
Момчеджиков. Управител на болницата и в същото
време завеждащ вътрешно отделение е д-р Стателов, а
завеждащ хирургическо отделение д-р Бояджиев.
Характерно е да се отбележи, че се поставя началото
на амбулаторното обслужване на населението, като в
центъра на града, в сегашната сграда на общинския
народен съвет, се създава градска амбулатория, в която
се трудят няколко лекари. В дейността на поликлиниката
се включват и първите елементи на профилактична
работа. Към някои предприятия се изграждат лекарски
пунктове. През 1950 г. – 1951 г. по примера на Съветското
здравеопазване се извършва обединение на стационара
с поликлиниката, с училищните служби и фабрично –
заводските пунктове. Създава се участъковият принцип
на обслужване на населението. Една година по–късно
се изгражда Медико-санитарна част (МСЧ) към
текстилните предприятия в Сливен със стационар от 30
легла и заводски медицински пунктове, която обединява
и ръководи здравеопазването на работниците в града.
С годините тя непрекъснато се развива, рой се в нови
звена и кабинети, като все по-пълноценно обслужва
работниците. Главни лекари на Медико санитарна част
са д-р Атанас Кунков, д-р Караманлиева и д-р Митко
Паталов. В последствие се обединява с Окръжна
болница.
През 1955 г. е построена нова сграда, в която е
разположена и днес болницата. В разстояние на няколко
години само се разкриват всички видове отделения и
параклинични звена, които да отговарят на тогавашните
изисквания за обслужване а населението. Създадени
са профилни направления в областта на вътрешните
болести – кардиологично, гастроентерологично,
ендокринологично. В областта на хирургията –
Ортопедично, Урологично и Неврохироргично, които
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впоследствие прерастват в самостоятелни отделения.
През този период от време главни лекари на болницата
са д-р Пашовски, д-р Йосиф Дишлиев, д-р Казанлъклиев.
Те правилно и целенасочено ръководят и насочват
дейността на болницата в тези отговорни години.
Провежданите лекарски колегиум се превръщат в
дискусии, търсейки истината за диагнозата или
лечението на даден болен. По този начин
висококвалифицираните завеждащ отделения и старши
ординатори предават своя опит, своите знания на
младите лекари, помагайки им да се изградят като добри
специалисти.
През 1975 г. бе построена нова, отговаряща на
съвременните изисквания Трета поликлиник а.
Построена е през 1979 г. надстройка над болницата, в
която се разкриват 120 легла и ортопедична и урологична
операционна. В годината на своето столетие (1979 г.)
Сливенската болница е със стационар от 1 148 легла и
три поликлиники. Разкрити са 21 отделения, 7 сектора и
3 филиала за хронични заболявания. В болницата
работят 1 342 души, от които 211 лекари, 94 от които са
с призната специалност, 14 с две специалности и 4
кандидати на медицинските науки. Полувисшите и
средни медицински работници са 583. Раждаемостта
през 1978 г. е 21,20%, детската смъртност – 20,18%.
Главни лекари са д-р Любозар Рохов (1970 – 1977 г.), др Мария Тодорова (1977 – 1982 г.), д-р Димитър Димитров
(1982 – 1990 г.). Това са години, когато болницата е
домакин на десетки научни национални и регионални
конгреси, конференции и симпозиуми, с участието на
наши и чуждестранни учени, които допринасят за
повишаване квалификацията на медицинските кадри.
След 1989 г. настъпилите в държавния и обществен
живот промени в България се отразяват и върху
здравеопазването в гр. Сливен. Разрешаването на
частната практика дава възможност за разкриване на
четири частни болници, десетки частни лекарски и
стоматологични кабинети, частни аптеки и аптечни
складове. Реформите в здравеопазването дават
възможност да се даде приоритет на първичната
медицинск а помощ и личния лекар. Медицински
директори са: д-р Васил Петкански (1990 – 1991 г.), д-р
Евгения Денчева (1991 – 1992 г.), д-р Емилия Консулова
(1992 – 1995 г.), д-р Андон Василев (1995 – 1997 г.). През
този период болницата се дооборудва със съвременна
диагностична и лечебна апаратура – ехографска и
рентгенова, монитори за проследяване на тежко болни.
През 1998 г. леглата са фиксирани на 700. В
лечебното заведение с директор д-р Николай Савов са
направени структурни реформи – закрити са трите
филиала за хронични заболявания. Със съдействието
на общинското ръководство е закупена съвременна
апаратура за лапарскопск а хирургия и два
анестезиологични апарата. Започва изграждането на
Примерно – консултативно отделение.
Периодът от 120-та до 130-та годишнина на
болницата (1999 – 2009 г.) е отбелязан със старта на
здравната реформа. От месец юли 1999 г. директор е др Методи Попстойков. Започват нови структурни промени
в лечебното заведение – разделяне на поликлиниките
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от стационара, които стават самостоятелни лечебни
заведения. Районна болница – Сливен е преобразувана
в Многопрофилна болница АД за активно лечение с
мажоритарно участие на държавата 51% и 49%
общинско участие на общините от Сливенска област
(Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица).
През 2000 г. болничните легла са 665 с персонал
743. Следващата 2001 г. леглата са намалени на 580
(Таблица 1).

Announcements
of Union of Scientists - Sliven
Vol. 16, 2010

След проведената процедура по акредитация,
болницата получава акредитационна оценка „Много
добра” – „Четири звезди” за срок от 3 години, за
цялостната дейност на лечебното заведение, както и за
възможностите за обучение на студенти и
специализанти.
На 30.07.2001 г. с Учредителен акт на съвета на
директорите на МБАЛ – Сливен се създава Медицински
център „Д – р Георги Миркович” ЕООД, който е 100%
Таблица 1

МБАЛ „ Д-р Иван Селимински” АД – легла, персонал, преминали болни

Година

Брой легла

Персонал

1979
1989
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

1 148
1 230
695
665
580
547
554
543
553
528
534
508

1 342
1 644
1 269
743
743
669
669
671
682
716
755
775

собственост на болницата, с управител д-р Васислав
Петров.
В края на 2003 г. болницата спечели проект на
стойност 300 000 долара за ремонт и реконструкция на
фасадата на централния вход, операционния блок и
отделението по анестезиология и интензивно лечение.
Финансирането на проекта е осигурено от
Американското посолство. С това се поставя началото
на извършване последователно през следващите години
основен ремонт със съвременен дизайн на всички
отделения, в резултат на което сме свидетели на
днешния съвременен обновен облик на цялата болница.
С изключение на ремонта и боядисване на фасадата на
основната сграда на болницата, който е извършен по
Проект „Красива България”, всички извършени ремонти
и оборудване на отделенията са осъществени със
собствени средства на болницата за 1 963 131,00 лв.
Успоредно през този 10 годишен период с
подобряване на материалната база на болницата се
осъществява и снабдяването на отделенията със
съвременна медицинска техника. През 2004 г. са
инсталирани дарените от фирма „Миролио” спирален
компютърен томограф и графичен рентгенов апарат на
обща стойност 190 641,00 лв. През 2005 г. с цел
подобряване възможностите за информация и обучение
на работещите в лечебното заведение лек ари,
медицински сестри и акушерки, всички отделения са
оборудвани с компютри, които са свързани в обща мрежа
с достъп до Интернет. През същата година след

Преминали
болни
19 127
24 450
19 341
19 163
17 790
18 615
19 933
22 372
22 882
23 333
24 277
22 990

извършения акридитационен одит, Акридитационният
съвет присъди на МБАЛ – Сливен оценка „Отличен” за
срок от 5 години.
През 2006 г. Община Сливен предоставя за ползване
от болницата литотриптер и фиброгастроскопска
система на обща стойност 418 894лв., а през 2007 г. –
машина за дезинфекция и стерилизация на стойност
446 076 лв.
С
предоставения
от
Министерство
на
здравеопазването модул за електронно отчитане към
НЗОК и МЗ е завършено изграждането на
информационната система на болницата, даваща
възможност за изготвянето не само на статистически
справки и отчети, а и проследяването и контрола по
работата на клиничните пътеки. Започна се
експериментално ежемесечно отчитане на дейността на
лечебното заведение с експортиране на данните по
електронен път до МЗ и НЗОК.
През 2008 г. Община Сливен закупи ехокардиограф,
два анестезиологични апарата, респиратор и кувьоз на
обща стойност 263 804 лв.
В периода 2004 – 2008 г. със собствени средства в
размер на 1 471 201 лв., се извършва преоборудване
на голяма част от отделенията на болницата. Изцяло са
подменени
анестезиологичните
апарати
и
респираторите в Отделението по анестезиология и
интензивно лечение, операционните маси и лампи във
всички операционни зали, кувиозите в Неонатологично
отделение. Закупена е лапароскопска апаратура за
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нуждите на Хирургичното и Акушеро – гинекологичното
отделение, а за Ортопедо-травматологичното отделение
– артроскоп. Подменена със съвременна е и цялата
ехографска техника – ехографи, абдоминални и
гинекологични ехографи. Всички отделения са
оборудвани с необходимия брой пациентни монитори,
перфузори, ЕКГ апарати и дефибрилатори. Изцяло са
подменени диализните апарати. За Неврохирургично и
Оториноларингологично отделения е закупен
съвременен операционен микроскоп.
В болницата са привлечени като консултанти
специалисти от Университетските клиники в София,
Стара Загора и Пловдив – пластични и съдови хирурзи,
токсиколог, неврохирург. В началото на 2007 год. в
Хирургично отделение са обособени сектор по
„Пластично възстановителна хирургия” и „Съдов сектор”.
Промяната на организацията на спешната помощ
наложи разкриването на Спешно отделение в
болницата.
От 26.05.2009 г. след общо събрание на акционерите
е избран нов Съвет на Директорите в състав:
Председател – г-жа Валя Ставрова, заместник
председател – д-р Юлия Бянкова и изпълнителен
директор д-р Йордан Котов.
Чествайки 130 години от създаването на болницата,
на 31 Октомври 2009 г. се проведе Юбилейна научна
конференция с участието на видни наши учени от
водещи научни медицински заведения, на лекари и
медицински сестри от Сливен, страната и чужбина.
Изнесени бяха 76 научни доклада в 5 секции, които ще
бъдат издадени в отделен том на списание “Известия
на Съюза на учените – Сливен”.
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Сливенската болница навърши своите 130 години.
Започнала своя път в далечната 1879 г., открита в три
ниски стаи с малък коридор от родолюбиви българи, през
годините на своето съществуване, плеяда от стотици
имена на водещи лек ари, средни и полувисши
медицински кадри са дали своите знания и сили за
здравето на хората, за да се достигне до днешния
съвременен облик на МБАЛ „Д-р Иван Селимински”,
утвърждавайки я като водещо лечебно заведение в
Сливенска област и региона.
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„РОДОЛЮБИЕ И РОДИНОЛЮБИЕ”
Из мемоарното наследство на д-р Иван
Селимински
Мария Кирова
Регионален исторически музей – Сливен

РЕЗЮМЕ
Статията се основава на част от
з н ачим о то к а то историч е с к а с тойн о с т
мемоарно наследство на бележития деец на
Българското
Възраждане
д-р
Иван
Селимински. В синтезиран вид се разглеждат
някои основни насоки от неговите
ф и л о с о ф с к и и п р о с в е т и т е лс к и и д е и ,
свързани със съдбата на българската нация.
Акцентира се на възгледите му за целите и
основните задачи на просветн о то д е ло;
върху ролята на учители и духовници, на
обществената подкрепа към тяхната важна
мисия
В изложението се представят част от
позициите му като лидер на българите в
емиграция, особено на тези във Влашките
к н яже с тва , по въпроси, съотносими към
съ х р а н е н и е то н а н а р о д н а т а п а м е т – з а
отношението към българските училища,
ч и т а л и щ а и ц ъ р к в и , к а т о с во е о б р а з н и
стожери на тази памет. Особено важни са
концепциите на д-р Селимински за бъдещото
р а з в и т и е и п р о с п е р и т е т н а бъ л г а р и т е
изобщо – грижата му и за тези в
Отече ството - принудени да оцеляват в
условията
на
непосилното
чуждо
политическо ,
стопанско
и
ду ховно
потисничество.
“PATRIOTISM AND LOVE OF FATHERLAND”
A PART OF THE MEMOIRS HERITAGE OF DR.
IVAN SELIMINSKI
Maria Kirova
Regional Museum of History – Sliven

SUMMARY
The article is based on a part of the
historically significant memoirs heritage of the
notable figure of the Bulgarian National Revival
Dr. Ivan Seliminski. In a summary form some

basic streams of his philosophical and
enlightening ideas, concerning the fate of the
Bulgarian nation, are examined. Emphasis is
placed on his views on the objectives and main
tasks of enlightenment, on the role of the
teachers and clergymen, on the public support
to their important mission.
In the expose are presented a part of his
stands as a leader of the Bulgarian emigrants,
particularly those in the Wallachian principalities,
on the issues related to the preservation of the
national memory – the a t t i t u de towards the
B ul g a r i a n s c h o o l s , c o mm u ni t y c e n t e rs a n d
churches as a kind of pillar of that memory.
Particularly important are the concepts of Dr.
Seliminski for the future development and
prosperity of the Bulgarians in general – his
concern about those people in his fatherland,
forced to survive in conditions of undue foreign
political, economic and spiritual oppression.
Досегът с мемоарното и епистоларно наследство,
със съхранените съчинения на д-р Иван Селимински, е
вълнуващ и същевременно твърде задължаващ по
своята научна взискателност процес. Защото пред очите
на изследвача се разкрива мирозрението на един от найзначимите представители на българското Възраждане
– в просветителски, философски и политически план.
Свят на творец и мислител, на лекар и учител, извоювал
своето място като авторитет и предводител на народа
си. Изпълнен с творческа деятелност, той остава далеч
от пасивното съзерцание като гражданска позиция –
неговите концепции за развитието на „Отечеството и
народността” са впечатляващи както със силата на
интелектуалните прозрения, так а и с тяхната
многовариантност като опити за реализация.
Воден от „родолюбни и от родинолюбни чувства” и
помисли, той изповядва в писмо до големия свой приятел
Георги Золотович следното: „Ти знаеш, че аз бях
способен да припечелвам изобилно нужните ми за
преживяване средства между сънародници във Влашко,
гдето се занимавах с учителство и земемерство, но много
важни причини ме принудиха да напусна всичко и да
прегърна медицината, за да мога в бъдеще чрез нея да
допринеса за обществото ни повече, отколкото с
предишните занятия.
Тези и тем подобни причини ме принудиха, щото след
болградци становището си: „…ако той не беше, едва ли
бихте имали Централното училище!”. Като обобщава
събитията по това време в Болград, счита за нужно да
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раздялата ни, преживявайки почти 20 години като учител,
земемер, а главно като ръководник и представител на
сънародниците ни в Турция /през руско време/ и във
Влашко до онзи ден, следейки народните работи, във
разните им мени, док ато най-накрай дойдох до
заключение, че едно от най-разумните средства за
помагане на нещастната ни родина е и медицинската
наука, която следвам сега…” /1/
Като чувства „големите, неотложни нужди на
родината си” бъдещият д-р Селимински споделя: „не
мога да не повярвам, че не сме много отдалечени от
щастието, което подобни идеи /идеи на просветените
български младежи-б.а./ чертаят за народа ни и за
родината си. Дано и аз да доживея, макар и в дълбока
старост, да превържа с ръцете си раните, поне на едного
паднал за родината българин, та тогава да издъхна!” /2/
Пак до Г. Золотович, в писмо до Цариград от 26 юли
1842 г. Селимински, по това време студент по медицина,
споделя прозренията си, относно „нравственото
състояние на сънародниците си”, потиснат от всички
онези причинители на нерадостната им съдба, като
същевременно обмисля пътищата, чрез които би могло
да се промени съществуващото незавидно политическо,
стопанско и културно статукво на неговия народ. „И
колкото по- обстойно ги проучвах, толкова по- ясно
съзирах безподобните им бедствия и обща нищета…тъй
като те пренебрегват народния език и писмена – найнеобходимите условия за обединение на народа. Те
съблякоха истинската си народност, а облякоха дрехите
на чужденството…”- констатира Селимински, като
упрекът е отправен преди всичко към водачите, към
просветените българи, пренебрегнали своя дълг пред
единородците си.
Убеден във всемогъществото на природните закони
и същевременно в преходността на условностите,
създадени от човечеството, младият Селимински
споделя своето верую: ”Нито едно нещо, създадено от
човешкия ум, не е съвършенно, а постепенно всичко се
подобрява и усъвършенства при благопрятни за това
условия. Само всемогъщата ръка на истината, на
знанието, на просветата, може да поведе към
възраждане, което да строши веригите на робството на
нещастните народи. Всичкото зло у народите произлиза
от невежеството, властолюбието, користолюбието и
криво разбиране на собствените облаги.” /3/ Тези свои
размисли Селимински разкрива на едно от поредните
събрания на „учените ни сънародници във Влашко,
”когато всички заедно обсъждат въпросите по Народното
дело”. На тези сбирки не бива да се гледа като на
спонтанен акт – те се вместват в един твърде
продължителен процес, за период от около 10 години от 1831 г., т.е. непосредствено след „Голямото
преселение” на българите - до 1840 г., а личното му
учасние приключва, когато заминава за Атинския
университет.
В съчинението „Политическ ата ми заповед”,
завършено в Атина, през ноември 1843 г., Селимински
споделя съкровено: ”Роден съм в българския град
Сливен, от родители българи, от православно
вероизповедание. Вярвам, зачитам и изповядвам
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открито бащинската си вяра, в която съм роден, кръстен
и възпитан – чрез нея тъй тясно съм свързан естествено,
нравствено и политично с народа си, че и да желая не
мога да се отчуждя от него.” По-нататък излага
съжденията си относно бъдещето на своя народ: „В
общите облаги на целокупния народ се съдържат и
отделните облаги на всяка негова единица.” Той
възприема всички българи – в пределите на земята ни
и тези, които са в емиграция, като членове на един
обществено-политически организъм, чието благоденствие зависи от редица основни закони и фактори: на
първо място големият наш възрожденец поставя
учителите, на които е поверено възпитанието и
обучението на „крехк ата младеж” – с основание
възприемана от него като надежда на родината.
Възпитанието на младежите преследва голямата цел –
да станат добри членове на „целокупното политично
общество, дори глави на семействата си и благородни
членове не само на общината, към която се числят, но
по възможност на целия народ.” Според възгледите му
нашият народ ще бъде щастлив /в смисъл на свободно
развитие и просперитет - б.а./, когато архиереите му
дадат пример на справедливост и милост; „когато
богатите покажат, че те са само икономи на своето
богатство, което Бог им е предал, за да го употребят
благоразумно за общите нужди на родината и народа.”
От съвършенството на една образована личност,
свободна по дух – до цялостния културен напредък на
народа, освободен от чуждото икономически и най- вече
политическо потисничество – такъв е пътят за
съзиданието на една независима държава на българите.
Това е най-съществената част от житейск ата и
възрожденска философия на големия хуманист и
родолюбец, свързан до смъртта си със своя дълг към
отечеството /4/.
В този смисъл – нуждата от качествено образование
и по повод несправедливото и ненавременно уволнение
на директора на Централното училище в Болград
/Болградската гимназия - б.а., Сава Радулов/, д-р
Селимински се намесва чрез влиянието си пред
първенците в града: „Вашето общество се нуждае много
от способни хора, както това се доказва при разни
случаи, които обаче не се познават по мълва, а по делата
им: много звани - малко избрани! Г-н Сава Радулов се
настани между вас не за да натрупа богатство, или да
обезпечи бъдещето си, а от родолюбни и родинолюбни
чувства – да допринесе за благоденствието на
обществото ви. На г-н Радулов щастието не зависи от
тамошната му служба, обаче вие ще си спомняте някога
за него с прискърбие в душата си и ще го търсите.”
Несъмнено тук се вземат предвид възможностите на
този просветен деец – един от изявените български
духовници и учители, с когото Селимински пребивава
по едно и също време в Болград; затова си позволява
остро категоричен тон в писмото си и открито изразява
своето несъгласие спрямо подобни методи в
отношението към един български учител. Сам свързан
като лекар със създадения от български преселници
Болград, той е повече от критичен към случилото се;
убеден в честността на този човек, не спестява на
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болградци становището си: “... ако той не беше, едва ли
бихте имали Централното училище!”. Като обобщава
събитията по това време в Болград, счита за нужно да
предупреди сънародниците си: ако се допуснат и каквито
и да са проявите изобщо на небрежно и равнодушно
поведение в други подобни случаи, то резултатите
неизбежно ще доведат, щото „враговете ви да разрушат
това, което вие с толкова труд и разходи сте направили!”
/5/.
В поредно писмо до свой приятел, д-р Селимински
коментира бъдещото благоденствие и развитие на
основания от българи- преселници Болград и изразява
голямото си удовлетворение, че там вече има основана
„печатница, фотография, назначаване на редовен лекар,
сънародец, с добра аптека; въздигане на великолепен
храм, разкошно уреден и пр.” Взел присърце съдбата
на хилядите, прокудени от родината, бележитият
сливенец счита, че именно това са начините и
средствата за проспериращо развитие на цялата нация.
„Желал бих, щото сънародниците ни достойно да ги
оценят и бранят по всякакъв начин – съдбата, като сляпа,
се прилепя към всекиго, обаче само мъдрите успяват
да я разположат благоприятно към себе си…!” Като
отново обръща внимание на състоянието на
Централното там училище, Селимински напомня, че найважното от тези средства е това училище, на което се
основава образованието и възпитанието на българските
младежи; несъмнено то е създадено „не за препитание
и печалба на неколцина”, на които не бива да се
позволява каквото и да е злоупотребление, каквото и
„своенравно и произволно” отношение към училищната
служба и към просветното дело. /6/
Вече бе казано, че като безспорен авторитет сред
сънародниците си - преселници във Влашко младият
сливенец споделя настойчиво своята концепция за
образованието. Убежденията му са непоклатими –
просветата, науката, мъдростта могат да научат всички
на „най-вярното, най-разумното и най-бързото средство
за избавяне на народа ни от тиранското иго. Само
мъдростта – счита той – може да ни избави от страсти,
суеверия, предрасъдъци и прочие, защото докато те
съществуват напусто ще се търси лична и политическа
свобода”. Затова когато през 1842 г., в резултат на
преживени лични несполуки Селимински остава без
средства, заявява убедено на Г. Золотович: „Прочее аз
взех поука от това, което изпатих и реших да се развия
и подобря и изпълнявам това си решение /следва
медицина в Атина – б.а./, въпреки завистливата съдба,
която ми отне средствата. И във всички тия злополуки,
аз останах неустрашен, имайки предвид родината и
славното поприще за нея. Така че човек, страдайки, бива
непоколебим, за да и подари най-скъпото си – живота –
който повторно не се връща, за да получи награда за
дадената скъпа жертва...” /7/
Известно е, че още по време на своето следване в
Атина, Селимински е твърде недоволен от качеството
на самото обучение там, затова намира начин да
специализира в градовете Пиза и Флоренция, а
дипломата си по хирургия получава в университета на
град Сиена – също в Италия през 1845 г. В писмо до д-р
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П. Берон споделя, че е готов да направи всичко, за да
получи добро образование, „за да не се яви пред света
невеж лекар и да стане безсъвестен търгувач на найскъпото на човек а - живота.”/8/ Изключително
самовзискателен към себе си, вече като дипломиран
лекар, той практикува в различни градове на Румънските
княжества, най-вече в там, където има населени много
български преселници – колонисти, включително от
Сливен и региона му – в Браила, Болград, Букурещ,
Калараш и др. По това време изпраща писмени молби
до Руския императорски двор и до Светия синод в Санкт
Петербург, да се отпуснат средства за обучението на
български младежи в Киевските училища, готов е да
съдейства за събирането на средства за тази цел и срез
нашата емиграция във Влашките княжества.
За жалост, през по-голямата част от живота си д-р
Иван Селимински живее и работи извън пределите на
своето „отечество Сливен”, извън пределите на родната
си земя, но като професионалист и българин остава
свързан с тях, чрез прокудените си сънародници. През
1858 г. например, румънското правителство го назначава
за окръжен лекар на окръг Яломица с главен град
Калараш – срещу град Силистра. Той попада в среда,
населена с румънци, но и с много българи, „често
намирайки тук що-годе прибежище” на левия бряг на
Дунав. За времето на работата си като главен лекар там
дава блестящ пример за своята всеотдайност към
професията, за своята хуманност и опитност като медик.
Най-напред се заема се с преустройството на болницата
като премахва цяла поредица от установени дотогава
практики, очевидно в ущърб на болните. Налага му се
да се справи с потресаващи ситуации при занемареното
болнично лечение – „лечението на болните беше
безмислено, случайно – нито се определяше вярна
диагноза на болестите, нито лечението беше подходно
– четем в спомените му. В рецептите се предписват
количества лекове само за в полза на аптекаря, без да
се дават на болните. Така се вършеше голям грабеж.”
Селимински се справя не само с фалшивите месечни
отчети на аптекаря на болницата; обръща сериозно
внимание на големите злоупотреби, свързани с храната
на болните, с хигиената в болничното заведение, с
дейността на помощниците - хирурзи, с работата на
селските фелдшери в областта. Настоява за
необходимостта да се установи при необходимост
„проверочен преглед на децата”, за да се премахне
опасната практика за „лъжливите сведения”. Особено
голямо внимание обръща на ветеринарните служби –
свързано с неразпространение на заразни болести и
качествената храна на населението. Скоро усилията му
са забелязани от Главната здравна инспекция и
Държавния здравен комитет в Букурещ. Въведените от
него преобразования се запазват завинаги не само в
окръг Яломица, но и във всички държавни болници на
Румъния. /9/
Една година преди това, д-р Селимински подпомага
създаването на „Комитет на сливенските преселци в
Браила”, съставен на 18 октомврий 1857 г., както и
„Българско братство” в същия град. В основата на тези
обединения стоят идеите на бележития ни възрожденец
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за „братство и взаимопомощ”, добре известни още от
Сливен през 1825 г. При променените обстоятелства –
на чужда територия, в непозната и чужда етнокултурна
среда, на българите - преселници са повече от
необходими подобни „доброволни сдружения”. Те им
дават чувството за сигурност, съпричастност и доколкото
е възможно - на стабилитет. Целите на „Братството” са
идентични с основните задачи, стоящи пред всички
българи извън родната си земя: да се грижат за
разпространение на „най-полезните учения сред
младежите”, за образованието на учители и свещеници
за училищата и църквите в България; за подобрение и
усъвършенстване на занаятите в отечеството им;
развитие и напредък на местната там „индустрия” и
„останалите по-потребни обществени занятия”; да се
грижат за точното изпълнение на завещанията в полза
на своите сънародници на „онези находящи се вън от
отечеството си родолюбци” и пр. /10/
В своето „Духовно завещание”, написано три години
преди смъртта му, д-р Селимински диктува волята си:
Понеже само чрез науките може да се придобие
благополучие и благородство, то да се определят трима
негови млади „еднородци”, които със средства от
имотите му, да се учат в европейски университети.
Освен, че избраниците трябва да бъдат „по баща и майка
чисти Българе”, той има и следното изискване: двамата
да се избират по жребий, но родом от различни градове
в България, Тракия, Македония, както и от българите в
Румънските княжества, но третият младеж „ще има
предпочтително право… да бъде от отечеството ми
Сливен”. Особено важно е обстоятелството, че
Селимински, съумял да оцени по достойнство своите
съчинения, отделя специално внимание на тяхното
бъдещо съхранение и разпространение: нарежда
всичките ръкописи, написани на гръцки език, да бъдат
преведени на родния му български език; част от тези
негови изследвания, особено по история и други
обществени и политически науки, да бъдат напечатани
и да се разпространяват „във всяко училище и на всяко
читалище в българските градове и Българските в
Цариград Църкви”. По-пространните му ръкописи,
очевидно свързани с родния му град, трябва да бъдат
съхранени в училищните библиотеки на „Отечеството
ми Сливен, под название „Ръкописи Сливненски.” С
типичната си прозорливост и непогрешимо чувство за
историцизъм, възрожденският мислител и философ,
възпитаник на европейски университети, споделя своите
бъдещи очаквания: ако се учреди Народен университет
и библиотека „под надзора на една по-висока народна
власт, тогава, за по-голяма безопасност, могат да ся
пренесат там, за да останат неотемлен народен имот в
род и род”. /11/ През 1866 г. „Завещанието” му е написано
в по-кратък вариант; там изрично се нарежда неговите
хирургически инструменти да се предоставят на
„отечеството му Сливен”, „за да служат като помагала
на българите медици, каквито с време ще има там…” /12/
Споменатото до тук само потвърждава становището,
че за него наличието и съхранението на историческата

памет – като един от решаващите фактори за етническа
самоидентификация, е нещо изключително важно. В
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това отношение той е непоколебим – известна е
ревностната му ангажираност по проблеми, свързани
със съдбата на сънародниците му – преселени извън
или останали в пределите на Отоманската империя. В
свое писмо, писано във Флоренция през 1845 г, изрично
подчертава, че именно в него се съхранява архивът на
„нашите преселенци във Влашко” /13/
Невероятно силна к ато послание, неговата
„Политическа заповед”, цитирана по-горе, завършва с
препоръка, поставена в доста ултимативен тон: всеки
българин – сутрин и вечер да завършва молитвата си
със заклинание, което трябва да е написано на неговия
иконостас: „Българийо, ако те забравя, десницата ми
да се забрави, езикът ми да се залепи о гърлото, ако не
си спомня за тебе на първо място, като най-драг за мене
предмет; спомни, Господи, за неприятелите на България,
които желаят унищожението и; блажен е, който ще ви
отмъсти за това…, блажен е, който ще ви победи!” /14/
Впрочем, още като студент, приемайки с благодарност
издръжк ата на своите добродетели, мечтата на
сливенеца Иван Селимински е да работи в бъдеще за
славата на родината си. Намирам за повече от уместно
да цитирам част от неговата молитва: „Моля се Богу да
се завърна колкото може по- скоро в обятията на
родината, за да и въздам богато моя дял!” /15/
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Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ И БЪДЕЩИТЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА
БЪЛГАРИЯ С ЕВРОПЕЙСКАТА
ОБЩНОСТ
доц. д-р Пенка Иванова
доц. д-р Жасмин Павлова
Медицински Университет – София

РЕЗЮМЕ
Авторката разглежда възгледите на д-р
Иван Селимински за взаимоотношенията на
България с Европейската общност.
Въпреки, че това е написано преди 200
години, то звучи твърде актуално.
Д-р Ив. Селимински прави анализ на
историческата обстановка на Балканите,
Русия и Европа. Той много точно определя
отношението на всички тях към нашата
страна и стига до изводи, които днес са ни
толкова необходими, за да запазим нашата
държавна цялост, политика, икономическа,
етническа
и
религиозна
цялост,
независимост и идентичност, като част от
цялото наречено Европейски съюз.
DOCTOR IVAN SELIMINSKI AND THE
RELATIONSHIP OF BULGARIA WITH THE
EUROPEAN COMMUNITY
Assoc. prof. Penka Ivanova, MD
Assoc. prof. Jasmine Pavlova, MD

ABSTRACT
The authors study the points of view of Dr Ivan
Seliminski about the relationships of Bulgaria
with the European community. Despite this is
written 200 years ago it sounds quite actual. Dr
Ivan Seliminski analyses the historical situation
on Balkans, Russia and Europe. He makes a strict
assessment of the attitude of all of them towards
our country and draws conclusions which are so
necessary nowadays to keep the integrity and the
independence of Bulgaria (from political,
economic, ethnic and religious point of view), as
well as to be a part of the whole Europe.

Освен общите въпроси на човека и човешкото
съществуване, д-р Ив. Селимински обсъжда в своите
съчинения редица проблеми на човешкото
съществуване, както и взаимоотношенията на нашата
страна с останалите европейски страни. Днешния статус
на България в Европа, членството и в европейския съюз
правят особено актуални някои негови идеи,
съображения и предупреждения, свързани с
взаимоотношенията на България и останалите
европейски страни. Макар неговите оценки да са
направени още преди двеста години те, ако ги очистим,
разбира се от някои увлечения. Днес ние приемаме
техния автор к ато наш съвременник и борец за
запазване на нашата национална идентичност.
Ако в нашия доклад по повод на предишния му
юбилей ние разгледахме политическите му възгледи,
днес правим нова подборк а на негови мисли и
предупреждения, свързани с нетолкова гладките ни
взаимоотношения с европейскинте страни.
Опасенията му, че България и българите могат да
загубят своята политическа независимост ние днес
можем да разберем и да ги адаптираме към
съвременната европейска действителност. Може да не
сме загубили своята политическа независимост, но се
поддържа една голяма субординираност от политиката
и интересите на големите европейски народи.
В тази насок а д-р Ив. Селимински пише:
“Чуждоезичието стана причина баща да не разбира сина
си, гражданин – съгражданина си”.
Съпругата на известния наш възрожденец Стефан
Богориди, според д-р Ив. Селимински, се е отвръщавала
от “всичко българско” – тя според него се е увличала от
модерния западноевропейски маниер, забравила е дори
родния си език, слухът й се разтройвал от говора на
сънародниците й.
“За нас чуждоезичието се оказа гибелно” – пише д-р
Ив. Селимински. И колкото и основателно да е това
твърдение, то следва да бъде правилно интерпретирано,
защото може да ни доведе до неправилно и даже
реакционно отричане на всякакво владеене на чужди
езици.
Днес българският език, макар и да е признат като
един от езиците на европейската общност, се отличава
с много чуждици, които понякога го правят неразбираем
за обикновения българин. В този смисъл тревогата на
д-р Ив.Селимински се оказва основателна, а неговия
подтекст, съвременен дух и смисъл може да бъде такъв:
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да бдим на чистотата на българския език, да не го
затлачваме с понятия, думи и изрази, които не са ни
необходими. Има обаче немалко случай, когато в нова
наук а или научно направление се е формирал
специален речник от думи, които нямат свой аналог в
българския език. В такъв случай се оформя
професионалното, арго, но то едва ли е в състояние да
застраши целия богат наш език, неговия неповторим
лексикон, чиято основа никой никога не може да
застраши.
Във връзка с турското робство и трайните антитурски
зареждания на Селимински се прави констатацията, че
“турчинът ще бъде за дълго азиатец, арабин, персиец,
индиец, но не и европеец. Да, той облича своите
европейски дрехи, мъчи се да подражава на някои
европейски думи, но ако само дрехите и исказът имаха
чаровната сила да подобряват нравственото състояние
на човека, то и маймуните, папагалите и всички животни,
биха се преобразили в човеци.” Като не обърнем
сериозно внимание на това шовинистично по своя
характер твърдение, може да се съгласим, че в него има
и някои идеи, които днес пречат на преминаването на
Република Турция в Европейския съюз. Добре известно
е днес, че приемането на Турция в семейството на
свободните европейски народи се отлага за определено
време. Нещата не са свързани толкова с някаква
азиатщина, нито пък с различна от христянството
религия, а по-скоро с липсата на демокрация и
неспазването на човешките права в Турция.
В нашия доклад от предишния юбилей на д-р
Селимински /2000/, посветен на Българското
национално Възраждане цитирахме неговото становище
относно помохамеданчването на помаците. И
констатацията му, че българите от Родопите успяват да
запазят своя език и обичаи. След неговата смърт, та и
до днес не спират издевателствата над тях. В наше
време една политическа коалиция да даде въможност
на турска етническа партия да пречи на възраждането
на тези наши братя по език, минало и настояще.
Шовинистично е отношението на д-р Ив. Селимински
към гърците, но ние подробно върху този въпрос няма
да се спираме.
Доста крайни са оценките му за ролята на Франция
и френската култура спрямо България и славянството.
Според него не идеите на Великата френска революция,
на някакви други идеи се втълпяват в съзнанието на
българските младежи, завръщащите се от Франция и
тези идеи били “гибелни за народното ни дело”. Д-р
Селимински има предвид славянофобството и
туркофилософството в тази западноевропейска страна.
Подобни констатации той прави и за американските
пансиони “колежи”, и гръцките училища.
Ако приемем, че опасенията на д-р Селимински по
отношение на неславянските езици са в някаква степен
основателни, то неговия панславизъм става причина да
подценява тези опасности, които би могло да дойдат от
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други славянски езици. Или може би той преизбира от
две злини по-малката. В тази насока увлечението му
стига до там, че предлага първите училища на българите
да се изградат в Киев.
Каквито и грешки и увлечения на д-р Селимински да
отбелязвам, а той несъмнено ги има, основното при него
е българолюбието, патриотизма, българофилософството. Главната му грижа е да предпази своите
сънародници от чужди влияния и интереси.
На нас ни е лесно да кажем: Селимински е трябвало
да направи още една крачка към правилното разбиране
на взаимополезните все пак европейски влияния като
признае, че има и благотворни влияния. Не звучи добре
неговия призив “Да оставим европейщината за
европейците”. Макар че у нас е имало и все още има
чуждопоклонничество, превъзнасяне на една култура за
сметка на друга, ние има какво да дадем и какво да
взаимстваме в процеса на културното и всестранно
общуване между европейските народи. И затова днес
ако искаме, като членове на европейската общност да
бъдем горди от произхода си, да не забравяме, че сме
българи, за да ни приемат като равни и достойни, да
помним призива на великия и далновиден възрожденец
д-р Ив. Селимински.
Нека да останем верни на вярата, на езика, на
народността, на обичаите и богослужението си.
Днес, когато сме част от европейската общност, за
да ни приемат с нужното уважение и респект трябва да
се самоуважаваме и гордеем с нашите корени и
традиции, и идентичност, и никога да не забравяме
призива на големия учен, политолог, етнограф и лекар
д-р Ив. Селимински – “Нека да останем верни на
вярата, на езика, на народността на обичаите и
богослужението си”.
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ЛИЧНОСТТА НА
Д-Р ГЕОРГИ МИРКОВИЧ ЗА
ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕДИЦИНСКО
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РЕЗЮМЕ
Изсле дването търси влиянието на
обществено-политическите фактори след
Р у с к о - ту р с к а т а о с в о б о д и т е л н а в о й н а ,
ролята на нормативната база и органите в
сфе р ата на зд р аве опазва н ето и особ ен о
значението на личностните качества на д-р
Георги Миркович за изграждане на болничномедицинското обслужване в Сливенско след
Освобождението (съвместно с други видни
л е к а р и ) . Тру д н о с т и т е в н ач и н а н и е т о
произтичат от мисията на организатор и
пръв главен лекар на болницата в Сливен в
„разделното време” на границата между две
епохи; предосвобожденската - с духовния и
стопански напредък, и последвалата разруха,
изгубен поминък и неизградено „обществено
здравеопазване” в условията на забавеното
икономическо
развитие
в
първите
десетилетия след Освобождението. Разкрит
е приносът на д-р Миркович за създаване на
болнично заведение в Сливен (1879 г.) без
български медицински и управленски модели
- въз основа на оставените от русите и
видените в Европа (Франция), при липсваща
или оскъдна болнична база, на подготвен
ме дицински персона л и системна здравна
просвета. Пок азана е ролята му за
и з г р а ж д а н е н а п ъ р в и те обу ч е н и к а д р и медицински сестри и фелдшери; за
формирането
на
перспективи,

благоприятстващи и по-нататъшното
развитие на болницата, (станала от 1888 г.
П ъ р во к л а с н а г у б е р н с к а ) . К ач е с т в а т а н а
алтруистичната личност и разностранната
му
дейност,
с
многофункциона лна
н а с оч е н о с т , с а д е т а й л н о о б о с н о в а н и в
и з с ле д в а н е т о , к а к то и съ с тоян и е т о н а
медицинското обслужване след 1877-78 г.
ABSTRACT
“The role of social-political conditions and
the personality of Dr. Georgi Mirkovich for
organizing medical services in Sliven region
after The Liberation of Bulgaria”
Ivanka Deneva Doctor of Teaching and writer member of the
Union of Bulgarian writers – Sofia
The study searched the influence of socialpolitical factors after the Russian-Turkish war for
liberation, the role of the normative base and the
organs in the sphere of the health care and the
special meaning on personality qualities of Dr.
Georgi Мirkovich for the construction of medical
services in Sliven region after the Liberation of
Bulgaria (together with other famous doctors).
The difficulties of the undertaking follow from his
mission as an organizer and first doctor in chief
at the hospital in Sliven in the time between two
eras; before the Liberation - with the religious and
economy improvement, and after that the
destruction followed, the lost support and not
structured public “health care” in conditions of
the delayed economic development in the first
decades after the Liberation. The contribution is
de cla re d to Dr. Мi rkovi c h for e sta bli s h ing a
medic al ce ntre in S li v e n (1879) w ithout any
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Bulgarian medical and administrative models based on Russian models and models copied
from European countries (France), in conditions
of missing or meager medical base and good
medical staff and specific health enlightenment.
His part is showed for building first trained staff
- nurses and paramedics; for formation of
perspectives, favouring the further development
of hospital, (which become in 1888 Governor’s
first class hospital). The qualities of the altruistic
pe rsonali ty a n d his v a rious a c t i v i t i e s , w i th
multifunctional interests, are well-grounded in
the survey as well as the state of the medical
services after 1877-78.
Изследването търси взаимовръзките и влиянието на
обществено-политическите и духовни фактори след
Руско-турската освободителна война (1877-1878 г.),
ролята на нормативната база и санитарните органи в
сферата на здравеопазването и значението на
личностните к ачества на д-р Георги Миркович
(съвместно с видните медици д-р П. Берон, д-р Иван
Селимински, д-р Начо Планински, д-р Калатинов и др.)
за организиране и полагане основите на болничното и
медицинското обслужване на населението в Сливенско
след Освобождението. Трите аспекта във
формулировк ата са поотделно докосвани от
изследователите, но не и в контекста на причинноследствените зависимости между тях. А сред имената с
непомръкваща слава от епохата на Българското
възраждане и народния път към свободата свети това
на д-р Георги Вълков Миркович (1826-1905 г.), пръв
главен лекар на болницата в Сливен. Неуморната му
дейност за благото на народа и сливенци е плод от
влиянието на семейната и социалната среда,
завършеното европейско медицинско образование в
Монпелие, Франция (1856 г.) и от бурните движения на
XIX век, на които е посветен всеотдайно. Благородният
пример на семейството му формира у него човешки
добродетели, нравствени ценности и патриотични
пориви, намерили израз в многообхватната по мащабите
си дейност: лечебна, обществена, просветителска,
издателска и научна (като дописен член на Българското
книжовно дружество). Но биографията и възрожденските
му идеи са познати на историците [1], [2], [3], [4], [5], [6],
затова тук обект на внимание ще бъдат други проблеми:
структурата на личността му – един неизследван въпрос
в сферата на взаимовлиянията върху обществените
каузи от тази епоха, и особено за приносите му в
изграждане фундамента на болничното дело в
следосвобожденския период в Сливен.
Д-р Георги Вълков Миркович осъществява дейността
си на главен лекар на болницата в „разделно време”,
белязало
влиянието
на
две
епохи:
на
предосвобожденската, с бурния духовен и стопански
подем - един от организиращите фактори на цялостния
живот в нашите земи тогава, вследствие на изменящото
се самосъзнание, борби за политическа свобода,
предприемчивост у най-будните българи и на стремежа
за църковно, културно и национално самоопределение.
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[7], [8], [9], [10]. Но придобитата свобода и времето
непосредствено след Руско-турската освободителна
война (1877-1878 г.) имат своята висока цена за Сливен
и Сливенския край, превърнат в тези години в огнище
на разруха и смърт, на просещи и хвърлени в тюрмите
хора и заточени в гр. Боло, Мала Азия (както пише в
дописка до „Дейли нюз” от 26 декември 1877 година
Добри Минков). Проучванията на някои историци
(Симеон Табаков, Васил Дечев [8:76] и др.) за
административния, управленски „статус” и капацитет на
града в навечерието на Освобождението имат значение
и за организацията на медицинското обслужване в
Сливен. Смущаващи, но и закономерни са заключенията
на К. Колев за нивото на здравното дело в града по това
време, позоваващ се на твърденията на д-р Симеон
Табаков (допълващи тези на френски и немски автори,
като, А. Буе, д-р С. Ф. Поайе, Х. фон Молтке и др.), че
„за изключително богатото политическо, духовно и
икономическо развитие на града е учудваща неговата
изостаналост в областта на общественото
здравеопазване” [11]. Затова пред нас стои актуалният
проблем за изследване пътищата на трудната и
постепенна промяна в здравните потребности, навици
и главно лечебни практики и изграждането на поставена
на научни основи система за болнично и медицинско
обслужване на населението след Освобождението, в
противовес на ширещата се практика на самозвани и
необразовани лечители.
Въпросът за „началата” и развитието на българската
медицина през Възраждането в Източна Румелия и
Сливен, е занимавал спорадично или по-системно
редица авторите Кольо Колев [11], Николай Запрянов
[12], д-р Симеон Табаков [13], Васил Дечев [14], доц.др Мария Тодорова [15], Росица Петрова-Василева, д-р
В. Тютюнджиева, М. Недева и др., като следва да
отличим специално фундаменталния труд на д-р Васил
Стефанов („Българската медицина през Възраждането.
Биографии и трудове на бележити медици”, изд.
„Медицина и физкултура”, С., 1980) [16], даващ сведения
за народните лечители и лекарствениците от всички
краища на Българско, за дипломираните медици в
странство и у нас, за здравните школи и приносите на
медицинската интелигенция за здравното образование
на народа. Проучванията за „началата” в Сливенско
налагат отчитане на липсващите или трудни условия за
организиране на медицинското обслужване на
населението тогава, с преодоляване на недоверието към
първите дипломирани лекари-сливенци, към научните
им знания и методи и опора върху опита за един близо
половинвековен период (от 1830 г. до Освобождението),
върху лекарите-чужденци, чиито имена не се знаят или
са посочени частично от някои от гореизброените
автори.
И именно тревожната здравна к артина за
състоянието на населението след Освободителната
война от 1878 г. става подтикващ фактор за разкриване
на болница в Сливен. Тя възниква на фона на първите
създадени у нас преди Освобождението болнични
заведения: първата открита в 1836 година в Шумен от
Султан Махмуд II, в 1865 г. – първата градска болница в
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Българско в Плевен, както и в Русе, а в 1969 г. – във
Варна. Според турски документи функциониращи от тази
година са и тези в Кула, Видин, Белоградчик, Добрич, а
след това – в София и Пловдив, както и в Атон (1870).
Болничните заведения в Русе, Плевен, Добрич и София
са били предоставени главно за лечебните нужди на
гражданското население. [16:71-75] В Сливен
”отварянето на привременна градска болница с 8-10
легла, по причина на заразителната женска болест” се
взема с решение на Градския съвет през пролетта на
1879 година, на фона на активна епидемиологична
обстановка след Освобождението от османско иго и
обхваналите населението – с различен интензитет, сила
и изход, масови заразни болести (малария, сифилис,
чума, дизентерия, коремен тиф и др., по данни на
изследвалите проблема автори М. Тодорова, Ц. Илиева,
М. Хаджиданчева, В. Кършева и др.) Запознах се с
оригинални документи на Д Архив – Сливен, съгласно
които на 17 март 1879 година, под председателството
на Д. П. Боев, градският съвет взема и протоколира
следното решение: „... като взе под вид предписанието
на полицмайстера от 3 март 1879 г., под № 299,
относително да спомогне Градският съвет за откритието
на губернска болница от 50 кривата (правопис –
оригинален, б.м. И. Д), а тоже като взе под вид, че е
нужно, щото да се поставят печки в комнатите и като
има тоже на ръка и железни листове за печки, видя за
добро, щото да се направят от тях печки, „при
определени за целта 5000 франка и подписани членове
З. Д. Жечков и В. Стойчев, член-секретар Д. Юрданов.
[17] Проследяването на документацията и протоколите
от решенията на Градския съвет отвеждат и до
прошението на специалиста-аптекар Стефан Димитров
за отваряне на градска спицария (1880 г.), както и до
предложението на кмета за избиране настоятелство за
болницата (7.10.1883 г.) [18]
Създаването на болницата е обществен и хуманно
необходим акт за здравна помощ на сливенското
население при налична оскъдна леглова база в
навечерието на Освобождението (от три-четири легла
за болни затворници и войници) и работата на
общинския лекар д-р Караманос. Временни функции има
тук работилата, в условията на войната, турска болница
за военни, затворена в края на 1877 година. Определена
е ролята на руските военни власти и на Руския „Червен
кръст”, обезпечили оборудването и лекарствата при
създаването на болницата за населението, като
лекарите-българи получават платата си от общината.
[12] Откриването на болница в Сливен е предшествано
от създаване в губернските градове на лазарети, военни,
с по петдесет места, а в селищата с пешеходни
формирования - с по-малък брой. „Временните правила
за устройство на медицинската част” от 1 февруари 1879
г. заварват България с граждански болници, които
родната ни войска е пригодила за военни лазарети, на
други места те се преустройвали в градски болници и в
тях се полагали грижи за войниците.
Функциите на главен лекар (по назнаначение в
Източна Румелия от генерал-губернатора), д-р Георги
Вълков Миркович поема в условия на липсваща или
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неизградена здравна култура у населението, както и на
канализационна мрежа и водоснабдителна система, при
създаващи се и практикуващи в града оскъден брой
квалифицирани медицински к адри и помощ за
населението, главно градското (к ато след
представителството в Областното събрание е заместен
от д-р Йордан Севов). Но отговорността – да му бъде
възложено да оглави Сливенската болница, не спохожда
случайно в професионалния път дипломирания в
чужбина високоинтелигентен лекар. Отначало той
замества д-р Караманос като ръководител на градската
амбулатория, на държавна служба в трудното
десетилетие 1878-1887 година, като в този период поема
и възложеното от руската администрация управление
на Сливенската болница в 1879 г., с предназначение тя
да предоставя грижи за нищите сливенци. (Откриването
й се свързва и с името на Тодор Икономов, областен
управител, организирал намиране на средства за нея.
В изборното настоятелството личат имената на
Икономов и на братята Миркович.) Преди създаването
на Сливенската болница в 1879 година български
санитарки, назначени с решение на Градския съвет,
дават своята лепта за обслужване на войните във
военните болници на русите. После са регламентирани
и функциите на главния лекар д-р Георги Миркович
(заемал длъжността до тази на народен представител
от октомври 1879 г.) по отношение на лечебната дейност,
контрола за съблюдаване чистотата на града и
обслужването на ранените. Готовността да изпълнява
разностранните си задължения на главен лекар срещу
скромно възнаграждение (75 рубли), прегледи и визити,
а при увеличаващите се бедни – и без заплащане,
свидетелства за общественополезните му нагласи.
В лечебната, организационната и обществената
работа се проявява разностранната натура на д-р Г.
Миркович, алтруистична и отдадена на хората. Това е и
организиращото ядро на неговата мисъл и действие и
под тази основна характеристика се интегрират и
другите личностни черти, доказани с прояви в основните
сфери на човешкото поведение и професионалната му
практика. Без да губи своята първичност и оригиналност
на излъчването и същността си, основната черта търпи
влиянието от съприкосновение с видни деятели на
родния и европейския обществен живот и среда: брат
му Русчо Миркович, монахът Рене, Садък паша (Михаил
Чайковски) и др. Структурата на личността му е
поливалентна, многофункционална, с насоченост към
дейност за благото на другите: от детските години – с
помощ в прехраната на семейството, в тези на учение –
с непримиримост към уклоните на гърчеене у някои
българи, по-късно – съпричастяване с борбите за
самостоятелна българск а църква. В името на
обществените цели и нужди е склонен към приемане на
човешки и обществени предизвикателства, с които
застрашава името, живота и имота си заради
обществените потреби. Преобладават духовните
характеристики, стремеж към ангажираност с лечебнопрофесионални и обществени каузи, понякога не
толкова популярни (като случая с приемане идеите на
униатството, с цел решаване на бавения с години въпрос
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за самостоятелна Българска Екзархия). Като изграден
и непоколебим родолюбец, приема физически и душевни
Голготи: на заточението, изгнанието и занданите. В
личността му изпъква призванието да бъде
„първосъздател” на обществени каузи – не само в
политико-обществен аспект, но и в издателския,
вестникарския учебникарския бранш; с написване на
трудове по лечебна практик а в области к ато
хомеопатията, непознати и неизследвани в България,
по актуалните за времето проблеми на здравословния
начин на живот, хигиената и др. Пръв съзира нуждата от
женски дружества в Българско. Нарежда се до д-р П.
Берон и д-р Ив. Селимински сред реформаторите на
родното учебно дело, осъзнавайки нуждата от
успоредяването на школата ни с насоките и системата
в европейските държави. Дарителството е органично
присъщо на личностния настрой на д-р Миркович,
оставил без колебание придобитите и закупени имоти
в местата на заточението си за нуждите на бедните,
които всеотдайно е лекувал там. В негово лице хората
виждат един от малцината истински нравственовисоки
българи, припознати и възнаградени от Европа за
хуманистичните си дела с високи международни
отличия. Достоен представител на плеадата
възрожденци, излъчващи достолепие, почтеност и
респект с високата си самопожертвователност и
нравствено-етична култура в структурата на личността.
Времето, в което се изявява тя, обобщава социалните и
революционни тежнения в българското общество и
живот преди Освобождението и обществените
начинания в следосвобожденския период. Това
обръщане към отношението и позициите на д-р
Миркович по най-актуалните теми и проблеми на
общественото развитие е показателно и обуславя
отговорността, съзидателната му готовност и участие в
процесите по изграждане и на болничното дело в
Сливенско.
Наш морален дълг е да отдадем заслужена почит
към паметта, светлата кауза и ентусиазма на персонала
в болницата, изградил я в трудните месеци след
Освобождението и осъществявал дейността си при
обслужване на болните: (като старшата медицинска
сестра Елена Черкес - и в обучението на първите
милосърдни сестри, в заместване на д-р Миркович при
отсъствието му като депутат, а докторите Константин
Угрюмов и Йордан Севов – в организиране на курс за
фелдшери в Източна Румелия). Медицинските кадри
тогава работят в условия на неизградени хигиенни
навици у болните и жителите на града, при ширещи се
предразсъдъци и суеверия, ограничен брой изолационни
стаи за заразноболните, а по-късно - и с недостигащи
ваксини, к акто и недотам ефективни способи за
дезинфекция на помещенията, медицинския инвентар
и вещи. [19] В този смисъл значима е помощта, като
стожер на благотворителността, от Сдружението на
„Червения кръст” в Сливен, с името „Вяра, Надежда и
Любов” - съорганизатор на делото (с първи председател
митрополит Серафим), записало демократични клаузи
в устава си: „Обществото има за цел да събира
пожертвования, с които да подпомага болните без
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различие на народност и пол и същевременно ще се
погрижи за отваряне в града на една болница”,
подкрепено от Дружество „Майчина длъжност” тук. Не
са за пренебрегване трудностите, че болницата в Сливен
се създава в сложните обществено-политически условия
след Освобождението при загубване на пазарите и
връзките на Османската империя и Азия, което довежда
до намаляване и на търговските ресурси в
провинциалните селища на България и Сливен, до
лишаване на домакинствата от поминък и доходи и
забавено икономическо развитие на града почти до
Съединисткия акт. [20] Неоценима е ролята в делото за
подпомагане на болницата и на Православната църква
и църковните настоятелства, за утеха и материална
помощ на енориашите - за пострадалите от военните
действия инвалиди, бежанците и засегнатите от
природни стихии домакинства и граждани, видно от
документи на Сливенската митрополия. [21] Трудни са
били стъпките на първостроителите на болницата, при
отсъствие по това време на ук азания, дори в
Органическия устав на Източна Румелия, за
устройството на тези заведения (градски, частни и
обществени болници). И именно тук е от съществено
значение опората върху нормативната база на Руския
„Червен кръст” к ато документ, регламентиращ
„помагането на болни от милицията и населението”,
както и акта за даряване на неговото имущество на
Дружество „Св. Пантелеймон”. Немаловажен е фактът,
че Сливенският префект е сред създадените пет отдела
в Румелийското Княжество – за развитие работата на
Дружеството, свързана с болничното дело, както и за
оборудване на болници тогава в най-големите градове
Пловдив, Сливен и Бургас.
Постепенно по-системни стават лекарските прегледи
за болните и отпускането на безплатни лекарствени
помощи за затруднените финансово хора, а след 1882
година – с разкриването на допълнителни места за
окръжен лекар и за фелдшери, се явяват възможности
за поставяне основите на здравните грижи и за
населението в селата: с насоченост за здравна просвета,
подобряване на хигиената в селските жилища и начините
за хранене на населението. По тези и други причини се
осъществяват промени и в системата за управление на
болницата: с преминаване от това на настоятелството
в юрисдикцията на кметството, като болницата е
контролирана тогава от главния лекар д-р Сотиров, с
утвърждаване като приоритетни на терапевтичните и
вътрешно-медицинските функции.
С особена актуалност стои проблемът за
подобряване на медицинското обслужване на
населението след обявяване на болницата за
„Първокласна губернска” (от 1 януари 1888 г.). Месец
декември 1887 година се вписва в архивите като времето
за преустановяване функциите на болницата на
Дружеството „Св. Пантелеймон” и обособяването й като
Първостепенна държавна болница (с решение на
Министерството на здравето от 1 декември 1887 година
под № 3160). С разположението й в две жилищни сгради
сливенци ползват увеличените (до 50 места) в
придобилата по-висок статут болница. Чуждата на
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егоистичните нагласи и пориви личност на д-р Георги
Миркович надмогва огорчението (от неплащането на
средствата при отсъствието му като депутат) и в 1888 г.
е отново в услуга на Сливенци, особено на бедните
граждани: с искане на кабинет за прегледите им три пъти
седмично и предоставяне на лекарства за тях без
заплащане. Фактът на ползването само за една година
(1888-1889 г.) от 2268 души свидетелства за насоките в
утвърждаването на Първокласната държавна болница
като медицинско средище за лечение на населението в
Сливенско, при незаменимата помощ на двете градски
аптеки и „подвижната”.
С управлението по-късно, под ръководството на д-р
Начо Планински, болницата осъществява въвеждане и
на по-високи хигиенни изисквания: за дезинфекция на
помещенията и инвентара, изолиране на
заразноболните и карантинни мерки, за ваксинация на
населението и увеличаване броя на лекуваните. И други
направления бележат подобрение, като снабдяването
на болницата, набавянето на хирургически инвентар (за
поставяне на научни основи по-разгърнатата
хирургическа помощ от д-р Калатинов), обезпечаване
заплащането на градската акушерка за ефективна
родилна помощ и др. Изменят се и подходите на
снабдяване с храна за болните: отначало от частници,
а после – и с провеждането на търгове в 1888 г. След
решенията на Сливенския окръжен хигиеничен съвет са
налице по-добрите резултати не само в организацията,
обезпечаването с кадри, но и в общата санитарна
картина тук, подобрена след редица мерки в контрола
върху дейността на аптекари и търговци, почистването
на селищата, изграждане основите на система за
профилактика, дезинфекция и т. н. Тук следва да
въздадем признателност към плеядата местни и
работили в Сливен дипломирани медици, трудили се
всеотдайно и за разчупване на стереотипите в здравните
нагласи и за здравната просвета на населението.
Споделяме възгледа за неоценимото и в това
направление дело на д-р П. Берон, д-р Иван
Селимински, д-р Миркович, д-р Начо Планински и Добри
Минков (последните трима – и като създатели на в-к
„Българско знаме”, както и авторските приноси на д-р
Г.Миркович с медицинските книги и сп. „Здравословие”,
информирали и приобщавали Сливенци към
съвременни за времето лечебни подходи. [22] В общото
дело за по-ефективно медицинско обслужване,
здравната просвета и особено съществуващото
„санитарно законодателство”, Санитарният закон от 1888
г., окръжните хигиенни съвети и всеотдайността на
медицинските лица единодействат в общата посока за
промяна в здравните нагласи и лечебни практики,
подчинени в по-голяма степен на науката. Някои от
работилите след Освобождението лекари съчетават
държавната служба с частната си практика и наред със
свещениците, са търсени за лечение и духовна опора
от гражданите. Следва да подчертаем и ефикасната
работа на Окръжния хигиеничен съвет (1894 г.) с мерките
по санитарното обслужване, чрез обособените вече
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санитарни участъци (17) и увеличаване броя на
медицинските лица в тях, с предписанията за изолиране
на заразноболните, изискванията за по-системна
дезинфекция и стремеж за подчиняване на цялостната
здравно-лечебна дейност на Санитарния закон.
Така, на фона на оскъдните данни за работата на
болницата след Освобождението и от проучените
документи можем да направим ИЗВОДИ за личността
на първия й главен лекар д-р Георги Миркович, който,
въпреки трудностите от различно естество, осъществява
успешно за Сливенци, съвместно с другите медицивъзрожденци, своето професионално призвание:
- качествата на неговата разностранна личност се
изявяват с дейността му в тежките условия на
османското иго, с участие в съзаклятието на Манол
Иванов, национално-освободителните к аузи и
заточения, както и в годините на съзидание след
Освобождението,вкл. и за организиране на болнично
обслужване в Сливенско;
- един от създателите на „началата”, осъществява
изграждането на болница в Сливен без български
медицински и управленски модели в тази сфера, въз
основа на оставените от русите и видените в Европа
(Франция), в условия на липсваща или оскъдна болнична
база, на средства, подготвен медицински персонал и при
зараждаща се система за здравна просвета на
населението;
- хуманна личност с отвореност към потребите на
отделния човек и народа, осмисля нуждата от
просвещение, здравно възпитание и медицинско
обслужване като условие за оцеляване на индивида и
нацията в условията на създаващите се институции и
възстановяването на българск ата държава след
Освобождението; възпитанието и хуманните му
ценности го обричат през целия му живот на пориви в
полза на хората, родния Сливен и Отечеството - с
проявената патриотична дейност на родолюбец,
реформатор и дарител;
- той е многостранна, родствена с енциклопедистите
личност, видно от нивото на учебник арск ата,
вестникарската, научната му дейност и авторството на
книги с научно-медицинско съдържание;
- медико-лечебната и здравно-просветната му
работа допринасят за създаване на условия за успешно
лекуване и обгрижване на населението в Сливен и
околните села през този период, за изграждане
фундамента на болнично и здравно-медицинско
обслужване, поставен съвместно с руск ата
администрация, медицинската служба, благотворително
дружество „Св. Пантелеймон” и Руския „Червен кръст” в
Сливен, Светата Сливенска митрополия и Женското
дружество „Майчина длъжност”.
Това още повече извисява делото на д-р Георги
Миркович, оценено от неговите съграждани и
признателна България с поставянето на бюст-паметника
му в Пантеона на сливенските възрожденци.
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ЦЪРКВАТА И МЕДИЦИНАТА
Сливенски Митрополит Йоаникий
доктор по богословие

Бог е създал човека без болест и за безсмъртие.
Адам и Ева са пребивавали в неизк азаното и
непостижимото за ума ни блаженство в рая, радвали са
се на пряко богообщение.
Животът и здравето са дар Божий. Безболезненото
райско блаженство и безсмъртието също са били дарове
Божии, които Адам и Ева са оценили едва след като са
ги загубили. Това е станало след нарушаването на
единствената тогава Божия заповед. Появил се грехът
и в природата на първите човеци настъпила огромна
промяна. Грехопадението довело до възникване при
човеците и цялото човечество на безброй злини, сред
които били болестите и смъртта.
Църковното учение за човека винаги изхожда от тези
библейски предпоставки, за да осмисли всички аспекти
на човешката проблематика, включително и въпросите
на болестта и смъртта.
Светата църква ни учи да помним винаги
взаимовръзката между болестта, смъртта и греха. Ние
трябва да знаем, че именно грехът е в крайна сметка
първопричината и първоосновата на болестта и смъртта.
Болката е винаги нещо неприятно, тя може да бъде
ужасна. Но всички ние знаем от опит, че в нашия
поднебесен свят без болката човек не може да оцелее.
Болката може да бъде спасителна.
Болестта е едно изпитание на човека. Спомняме си
евангелския разказ: „Беше болен някой си Лазар, от
Витания, от градеца на Мария и сестра й Марта …
Като чу това, Иисус рече: тая болест не е за умиране,
а за слава Божия …” (Йоан 11:1-4).
Смъртта в края на земния ни живот може да бъде
осмислена. Тя може да бъде спасителна врата към
Царството Божие. Затова нашето отношение към
болестта, болката, страданието и смъртта не може да
се сведе до едно безусловно отрицание, а трябва да
бъде съпроводено с търсенето на техния духовен
смисъл.
Свещеното писание ни учи, че болестта може да
бъде за слава Божия, може да има духовен смисъл, но
дали винаги е така? И как да узнаем този смисъл на
нашата болест? Да, болестта винаги има и духовен
смисъл. Преди всичко тя може да ни напомни за смъртта,
да бъде едно своевременно предупреждение и
предизвестие за смъртта. Съзнанието за близостта и
неизбежността на смъртта може да поусмири нашата
безмерна гордост, да обуздае нашата алчност, да
отрезви нашата самоувереност, нашето сляпо упование
в собствените си човешки сили. Като ни напомни за
неизбежната смърт, болестта може да ни накара да се
замислим какво следва след този край, как да се
подготвим за смъртта с оглед на това, което следва след

нея. Болестта може да бъде един урок за човека, стига
той да се вслуша в това, което тя му преподнася.
Освен това, болестта може да ни напомни и за
първопричината на болестта - за греха. Оттам телесната
болест може да ни накара да се замислим за духовните
ни болести, т. е. за нашите грехове, за които не винаги
сме се замисляли.
Мнозина от светите отци, от най-дълбока древност
до наши дни, свидетелстват за духовния смисъл на
болестта. Но те ни учат, че болестите могат да имат
различен духовен произход, а оттам и различен смисъл.
Св. Йоан Златоуст казва: „Нима ще кажеш, всички
болести идват от греховете? Не всички, но повечето.
Някои идват и от небрежност... Случват се и болести
за нашето изпитание в доброто.” А Св. Теофан
Затворник продължава: „Някои неща Бог праща като
епитимия, други за вразумление, за да се опомни
човекът; други, за да се избави от бедата, в която би
попаднал, ако беше здрав; други, за да покаже човек
търпение и тъй да заслужи по-голяма награда; други,
за да го очисти от някаква страст, и по много други
причини.”
Но как ние самите да осмислим своите телесни и
душевни болести? Това следва да стане чрез Църквата.
Би било самонадеяно и опасно да се осланяме само на
нашия личен духовен опит, на собствените си
разсъждения и сами да преценяме, да въобразяваме
или да съчиняваме духовния смисъл на нашите болести,
защото лесно можем да попаднем в самозаблуждение.
Важна и незаменима роля тук има нашият духовен
наставник, нашият изповедник. Чрез него ние влизаме
в досег с многовековната мъдрост на Църквата,
мъдростта на духоносните свети отци. Именно опитният
духовник най-добре ще разтълкува духовния смисъл на
нашите страдания и ще ни посочи как тези страдания
могат да ни бъдат духовно полезни.
Би било особено опасно да търсим духовния смисъл
на болестта ни и съответно излечението от нея при разни
врачки и баячки, в езотерични лъжеучения и при
самозвани лъжеучители. Съвременните книжни
магазини са пълни с всевъзможна литература за това
как да живеем здравословно и как да се лекуваме чрез
какви ли не „древни” или „нови” духовни практики. Би
било опасно и дори пагубно да прибягваме към подобно
„самолечение”, защото временните „положителни”
резултати, които могат да се получат, често водят до
други, много по-тежки духовни поражения.
Духовното осмисляне на нашите болести следва да
бъде поверено само на опитен православен духовник.
Но възниква и още един съвсем естествен въпрос,
който отива в другата крайност: щом болестта може да
има духовен смисъл, не означава ли това, че болестта
е от Бога, а лекарите и болниците са излишни? Не
означава ли това, че трябва да вдигнем ръце и да не се
съпротивляваме срещу болестите, заразите,
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епидемиите? Не означава ли това, че трябва да
поставим под въпрос всяко лечение?
Господ, Църквата, светите отци и благодатните
старци не поставят пред нас подобно изискване.
Църквата изповядва духовно смирение пред
изпитанията на болестта, но не и фатализъм или
бездействие, граничещо със самоубийство. Тя ни учи
безропотно да понасяме страданията си, но тя ни учи
също така да помагаме на болните си и страдащи
ближни.
Сам Господ ни даде като висш пример за любов към
ближния в притчата за добрия самарянин, който, като
се смилил над пребития от разбойниците човек „като
се приближи, превърза му раните, изливайки елей и
вино; след това го качи на добичето си, откара го в
страноприемницата и се погрижи за него.” (Лука 10:34).
По време на земния си живот Иисус Христос прави
безброй чудеса, свързани с изцеление на болни,
разслаблени, прокажени, бесновати, слепи и сакати. Той
предава тези чудотворни целителни способности на
своите приемници - светите Апостоли, а впоследствие
и на стотици свои угодници, които и до днес се славят
като чудотворци-изцелители. Такива са били у нас Св.
Климент Охридски, Св. Наум Охридски, Св. Йоан Рилски
и др. Без да бъдат лекари по професия, те са изцелявали
болните чрез молитви към Бога и по този начин
изцелението е имало пряк духовен смисъл и е насочвало
към богомислие не само изцелените, но и всички около
тях.
Все пак тези чудотворни изцеления са изключения,
а в ежедневието всички ние, когато се разболеем,
прибягваме до лекарите и лечебниците, за да възвърнем
дадения ни от Бога дар на здравето. Църквата винаги е
благославяла лекарското призвание.
Ето как ни наставлява още в старозаветните
времена премъдрият Иисус син Сирахов:
„Почитай лекаря с чест според нуждата от него,
защото Господ го е създал, и лекуването е от Вишния,
и от царя получава дар. Знанието на лекаря ще възвиси
главата му, и между велможите ще бъде на почит.
Господ е създал от земята лекарства, и благоразумен
човек не ще ги пренебрегва.... Затова Той е дал на
людете знания, за да Го прославят в Неговите чудни
дела: с тях Той лекува човека и премахва болестта
му. Който приготвя лекарства, прави от тях смес, и
занятията му не се свършват, и чрез него бива добро
по лицето на земята.“ (Cup. 38:1 -8)
Между Църквата и науката медицина не само че
няма никакъв антагонизъм, а следва да има пълно
единодействие. Лекарите открай време са били на почит
в Църквата и мнозина от тях са почитали Църквата.
Лекар е бил по професия Св. Алостол и евангелист Лука.
Лечители са били Св. вмчк Пантелеймон, Св.
безсребреници Козма и Дамян, Кир и Йоан и много други.
В наше време просиява великият лекар и заедно с това
велик светител и изповедник за вярата - архиепископ
Лука Кримски. Макар да живеел в трудни времена, той
и в операционната никога не свалял епископското си
енголпие. Авторитетът му на лекар бил толкова голям и
личното му достолепие толкова въздействащо, че
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атеистичната власт не смеела в негово присъствие да
свали иконата от стената.
Църквата носи голяма отговорност за обгрижването
на болните, защото в тяхното състояние те имат найголяма нужда от духовна помощ, за да не изпаднат в
униние и отчаяние, за да запазят упованието и
надеждата. Когато сме подложени на премеждия и тежки
изпитания, ние сякаш сме по-склонни да правим
житейски равносметки, да търсим смисъла и да го
намираме в Бога.
Ето защо отколешна традиция в Православната
Църква е изграждане на храмове-параклиси в големите
болници, милосърдна помощ на вярващите към
изпадналите в беда техни събратя, а също така и
посещение на свещеници в съответните болнични
заведения.
Църквата носи също така отговорност за духовно
обгрижване и на медицинските работници - лекарите,
медицинските сестри, санитарите. Естеството на тяхната
работа е такова, че те ежедневно се сблъскват с
безмерната болка, страданието и смъртта. И само
Църквата може да им даде вярната перспектива за
осмисляне на смъртта, за избягване на
професионалната деформация по посок а на
емоционалното загрубяване. Само Църквата с нейния
духовен критерий може да помогне на медиците при
решаването на сложните нравствени дилеми в случаите
с т. нар. „евтаназия”, абортите и пр.
Между Църквата и медицината може и трябва да има
пълно единодействие и сътрудничество, основани на
любовта към човека, състраданието и милосърдието.
Медицината е призвана да помага на човека при
излекуването на неговите телесни и душевни болести и
тя несъмнено има забележителни постижения в
осъществяването на това призвание. Но открай време,
колкото повече е напредвала медицинската наука,
толкова повече медиците са се възхищавали и
недоумявали пред това велико чудо, което е човекът.
Това велико и непостижимо творение, в което така
хармонично си взаимодействат безброй взаимосвързани
клетки, системи, органи, обединени в двуединството на
душата и тялото.
Един от афоризмите на Хипократ гласи, че
лекуването е от лекаря, а излекуването е от природата.
Ние християните знаем, че природата също е от Бога и
че следователно излекуването е от Бога.
Медицината не може без Бога, защото без Бог няма
здраве. Без Бог няма живот, защото Той е източникът на
Живота.
Телесните и душевните болести на човека са в
крайна сметка следствие от неговата духовна праболест
- грехопадението. Всички ние сме болни от болестта на
греха, а Господ е най-великият Лекар, Който Единствен
може да ни излекува като ни приобщава чрез Своето
спасително тяло и кръв към неизказаната Си милост.
Църквата е лечебницата, в която единствено може
да бъде проведено духовното лечение. А Христос,
съвършеният Лекар, ни обещава не просто телесно
излекуване и възстановяване на здравето, а
възстановяване на изначалното райско състояние на
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човека от времената преди Грехопадението - т.е.
пребиваване в безболезненост и безсмъртие, в райско
блаженство и пряко богообщение.
Нека да си пожелаем такова божествено изцеление!
А М И Н!
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ЗА НЯКОИ ИМЕНИТИ ЛЕКАРИ НА
СЛИВЕНСКАТА БОЛНИЦА
За тези, които не са вече между нас...

Д-р Веселин Йорд. Василев
СУБ – клон Сливен

RESUMÉ
MÉDECINS ÉMINENTS DE L‘HÔPITAL DE
SLIVEN
D-r Veselin Vasilev
L‘auteur présente une galerie des médecins
éminents de l‘hospital de Sliven, décédés dans
les ans derniers, avec lesquels il a travaillé et
collaboré: les radiologistes Minko Tsochev, Ivan
K o y u m d z h i e v,
internistes

Zdravko

C h e r n i n k o v,

les

Vasil Statelov, Panayot Veranov,

Nicole Zheleva.

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА РЕНТГЕН
Felix qui potuit rerum cognoscere causas.
В 130 годишната си история Сливенската болница е
имала много лекари, известни с името си и уменията си
в упражняването на лекарската професия. Някои от тях
работеха в годините след Втората световна война, когато
здравеопазването у нас беше организирано по примера
на съветското и за гражданите бе безплатно.
От 1954 г. болницата и поликлиник ата се
помещаваха в новопостроената сграда на бул. „Христо
Ботев” 1. На втория етаж между тях се намираше
рентгеновото отделение. С монтираните рентгенови
апарати – в поликлиниката и в стационара работеха
предимно рентгенолозите, като техни чести гости им
бяха клиницистите, навестили ги за по-трудни за
диагностика случаи, особено, когато си изискваха и
специални манипулации.
Първият, който заработи к ато завеждащ
рентгенологичното отделение на новата болница беше
д-р МИНКО ЦОЧЕВ. Той беше чевръст и припрян, не
оставяше пациентите да чакат дълго пред кабинетите,
правеше рентгеноскопиите и снимките добросъвестно

според възможностите на апаратурата. Поради
принудителното поставяне на ръцете зад екрана върху
пациента при работещ апарат, най-вече при не особено
качествения си апарат в домашния си частен кабинет,
имаше развит професионален рентгенов дерматит. Той
не му пречеше да шофира лекия си автомобил „Шкода”,
който хвърли в река Марица заедно със спътниците си
при автопроизшествие, за щастие, завършило само с
травми на същите. Дълго го подиграваха, че им станал
кръстник „по неволя”.
От 1962 г. завеждащ стана ординатора му, вече
специалист - д-р ИВАН КОЮМДЖИЕВ (1927-2009). Той
беше сливналия от многолюдно семейство. Отличаваше
се със старание и прецизност в работата си, грижа към
пациентите, внедряваше новите методи на изследване
като томографии, ангиографии, пневмоенцефалографии. Винаги в помощ на клиницистите, участваше в
диагностицирането на по-редки заболявания и в
публикуването им в медицински списания , в
представянето им на лекарски колегиуми и на научни
конференции. И той се мъчеше със стар апарат в
частния си кабинет до 1972 г. Като пенсионер от 1982 г.
продължи редица години да работи в новооткрития
първи ехографски кабинет към рентгеновото отделение.
След пенсионирането му го наследи д-р ЗДРАВКО
ЧЕРНИНКОВ (1930-1999), ординатора-специалист,
работил дълги години в работническата поликлиника в
тамошния рентгенов кабинет, проявил се вече не само
като добър специалист, но и като лекар с интерес към
редките заболявания, които документираше грижливо,
разработваше в научни статии ведно с клиницистите и
ги публикуваше в сп. „Рентгенология и радиология”,
„Педиатрия”, „Съвременна медицина”, „Стоматология”
и др. Интересуваше се от професионалните
заболявания на работничките от ВТК „Г. Димитров”,
изследва ги и ги публикува в книжката „Професионални
увреждания на ръката на текстилката” (1971). След
години проучвания и наблюдения, публикува
монографията си „Диспластични заболявания на
скелета” (1987). Няколко години след навършване на
пенсионна възраст работи добросъвестно, а след
пенсионирането се пресели в София. Почина от инфаркт
и по изричното му желание бе кремиран, а прахът му
пръснат на Карандила – любимото му място за
екскурзии.
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ТЕРАПЕВТИТЕ
Qui bene interrogat, bene diagnoscit,
qui bene diagnoscit, bene curat.
Един от първите завеждащи на Вътрешното
отделение на Сливенската болница бе д-р ВАСИЛ
СТЕФАНОВ СТАТЕЛОВ (1909-1975). Завършил бе
медицина във Франция – Монпелие през 1933 г. и бе
дошъл в Сливен в 1946 г. след работа в Медицинския
факултет на СДУ. Назначен в Градската болница, той
бе въвел до голяма степен начина на работа във
Вътрешна клиника на СДУ. Особени грижи полагаше за
точната диагностика на болните с помощта на клиниката
и клиничната лаборатория. Минаваше обща визитация
с обсъждане на заболяването на всеки пациент в
отделението, като държеше на подробната анамнеза,
диференциалната диагноза, възможностите за терапия.
Обичаше да демонстрира някои лабораторни методи и
да изпитва ординаторите и стажантите за тях. През
1949-50 г изпълнява и длъжността главен лекар. След
5 г. прекъсване. (Тогава работи в Градската болница на
Ямбол, к ато пътува до там с един от първите
мотоциклети!) Постъпва отново в Сливенската болница
като зам. главен лекар. Изселва се в София през 1962 г.
и работи в Онкологичния институт. По ирония на съдбата
почина от рак през 1975 г.
Негов заместник стана д-р ПАНАЙОТ ЩИЛИЯНОВ
ВЕРАНОВ (1918-2007), който дълги години завеждаше
ВО и след създаването на ГЕО продължи да завежда
последното до пенсионирането си. В отделението бе
създал възможност за спокойна работа на ординаторите,
за тяхната специализация. Сам бе с уравновесен
характер. Профилиран в гастроентерологията, погрижи
се за създаването на филиал за долекуване на болните
на Сливенските минерални бани, който сам оглави след
пенсионирането си.
До там се придвижваше с мотопеда „Симпсон” дори
и в напреднала възраст. В свободното си време обичаше
да играе на шах с други любители на тази игра. Понесе
трудно нелепата смърт на единствената си дъщеря.
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След напускане на работа боледува дълго време в
напреднала възраст.
Д-р НИКОЛИНА ЖЕЛЕВА (1927-2009) бе
дългогодишен шеф на ВО. Тя си спечели уважението на
пациентите на отделението и на гражданството с точната
си диагностика (и на редките заболявания), грижите за
излекуването им и когато това не беше възможно, за
намаляване на страданията им. Дошла от Добруджа,
имаше акцент на французойка, защото бе родена и
живяла във Франция. В отделението приемаше и найтежките и неясни случаи. Обсъждаше ги с лекарите,
правеше възможните за времето изследвания и
прилагаше най-модерните методи на лечение. Бе една
от най-търсените специалистки при приемите си –
свободни и по желание. От 1982 г. оглави Центъра по
хемодиализа. За отличната си работа е често
награждавана, вкл. и с държавна награда – Народен
орден на труда - златен. След пенсионирането си
продължи да работи в ДЗИ. Обичаше да пребивава сред
природата и дълги години живя със съпруга си д-р
Николай Сяров на вилата си в Селището.
Много са още терапевтите, работили в Сливенската
болница и напуснали този свят. В различно време
преминали през нея, но оставили много добри спомени
у пациентите си и съгражданите си са д-р Фернанд
Шишков, д-р Стефан Попов, Д-р Димо Улев, д-р Васил
Стефанов, д-р Васил Бозуков, д-р Тодор Данев, д-р
Драгомир Пеев и мн.др. Техният принос за
здравеопазването на сливналии ще се помни винаги!

Адрес за кореспонденция:
д-р Веселин Василев
ул. “Тунджа” № 2
8800 Сливен
тел. 044/633739
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МИНАЛО И СПОМЕНИ ЗА ХИРУРГИЧНО
ОТДЕЛЕНИЕ
д-р М. Жечков
Хирургично отделение
МБАЛ “Д-р Иван Селимински” - АД, гр. Сливен

Д-Р КРУМ КАМБОСЕВ
(1870 – 1935)

• Роден 1869 в гр. Разград.
• Завършва медицина във Франция – гр. Нанси,
където защитава докторат на тема “Гонороичният артрит
на новороденото”.
• Специализира хирургия и гинекология в
Швейцария.
• В Държавната болница работи дълги години –
управител (2 год.) и Завеждащ хир. отделение от 19071913.
• Има редица медицински съобщения в
чуждестранни списания.
• По време I-та световна война на южния фронт през
1918 г. при пробива на Добро поле като началник на
военната болница проявява организаторски качества и
я спасява от плен.
• Награден е с няколко ордена за граждански заслуги.
• Има един син – лекаря хирург д-р Стефан Камбосев
и две дъщери.
• 1935 г. – починал.

МАРИН ШИШКОВ
(1869 – 1946)

• Роден 1869 в гр. Дряново.
• Средното си образование си завършва в
Априловата гимназия в Габрово с отличие.
• Този факт става причина да бъде изпратен да
следва медицина в гр. Монпелие – Франция, със
стипендия, отпусната от държавата.
• Висшето си образование завършва също с отличие.
• След завръщането си в България отново е изпратен
на държавни разноски да специализира хирургия в
Париж.
• В Сливен се установява със семейството си през
1911г.
• Постъпва на работа като хирург в държавната
болница: в последствие е Завеждащ хир. отделение и
главен лекар на болницата – до 1927 г.
• 1930 г. – пенсиониране и преселване в София.
• Преди смъртта си подарява на болницата
библиотеката си от медицинска литература на френски
език.
• 1946 г. – починал в София.
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Д-Р ИВАН ДЕДОВ
(1898 – 1979)

• Роден гр. София 1898 г.
• Завършва средно образование 1-ва Мъжк а
гимназия – София.
• Следва и завършва медицина в гр. Грац – Австрия.
• Специализира хирургия в Александровска болница
- 2-ра хирургия при проф. Станишев и известен период
от време работи като асистент при него.
• Завеждащ хирургично отделение в Околийска
болница Сливен 1930-39 г.
• Работил е като хирург във Военна болница
Пловдив.
• Почива в Пловдив 1979 г.

Д-Р СТЕФАН КАМБОСЕВ
(1900 – 1969)

• Роден 1900 г. в гр. Сливен в семейството на
известния лекар Крум Камбосев, хирург и гинеколог.

Announcements
of Union of Scientists - Sliven
Vol. 16, 2010

• Средното си образование завършва в Сливенската
Мъжка гимназия 1918 г. с отличен успех.
• Завършва медицина в Берлин на 24 години.
• Постъпва на работа в Алексадровска болница –
София в клиниката по специална хирургия, оглавявана
от проф. Александър Станишев (1924).
• Една година специализира оперативна гинекология
в Майчин дом при проф. Стаматов.
• От 1930 г. до 1933 г. завежда хирургично отделение
при Държавната болница в гр. Шумен, където въвежда
кръвопреливането при тежки гинекологични операции.
• От 1934 г. до 1938 г. е хирург в Бургаската
Кооперативна болница.
• От 1938-39 г. завежда хир. отделение Сливен.
• Хирургическият екип е д-р Георгиев, д-р Тимнев,
който по късно издава първото ръководство по
кръвопреливане в България, д-р И. Паташников и
сръбският лекар д-р Паламарович.
• От 1939-41г. е директор на Околийската болница –
Сливен.
• През тези два периода той работи с изключителна
вещина в областта на общата хирургия, коремната
хирургия, урология и ортопедия и травматология
благодарение на отличната си теоретична и
професионална подготовка.
• През 1941-42 г. е изпратен на специализация във
Виена, Берлин и Мюнхен по проблемите на ортопедията
и травматологията.
• Работи при именитите хирурзи-ортопеди проф.
Бьолер и проф. Кюнчер.
• Той е първият хирург в страната, извършил
итраосална отеосинтеза на костите по метода на
Кюнчер, който е усвоил във Виена.
• 1951-52 г. – Старши ординатор в хир. отделение в
Сливенската околийска болница.
• 1952 г. – завежда ортопедичен кабинет.
• 1955-56 г. завежда урологичен кабинет.
• В хирургичното отделение остава до
пенсионирането си през 1965 г.
• Завежда хирургичният кабинет в Работническа
поликлиника 1966-68 г.
• След кратко боледуване почива през февруари
1969 г.
• С голяма любов и професионализъм обучава
плеяда лекари в хирургичното изкуство: д-р М. Попов,
д-р Л. Рохов, проф. Марков, д-р М. Михайлов, д-р Ст.
Гавазов, д-р П. Хадживасилев, д-р Ив. Панайотова и др.
• През целия житейски път той е отдаден на
медицината и хирургията. Високата му ерудиция го
извисяваше над всички и определено респектираше.
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Д-Р ГЕОРГИ БОЯДЖИЕВ
(1905 – 1987)

• Извършва с изискана вещина и прецизност
гинекологични операции – суправагинална хистректомия
и разширена абдоминална хистеректомия по Верт-Хайм.
• 1955 г. е назначен за Завеждащ хирургично
отделение в градската болница в гр. Нова Загора.
• Продължава да работи с голяма любов във всички
области на хирургията.
• Там се сбъдва негова заветна мечта: получава
дарение от САЩ – съвременен анестезиологичен апарат
за инхалационна анестезия.
• проф. Атанасов и проф. Йорданов му помагат за
монтирането на анестезиологичния апарат и за
започването на първите белодробни операции в
Градската болница.
• По това време като анестезиолог в хир. отделение
му помага д-р Зюмбюлев.
• Извършил над 2000 стомашни резекции.
• 1962 г. се пенсионира, но работи до 1975-76 г. в
хир. кабинети на 2-ра и 3-та поликлиника.
• През 1987 г. почива след продължително
боледуване.
• Професионално е наследен от сина си д-р Тодор
Бояджиев – специалист с голям опит в коремната
хирургия.
• д-р Тодор Бояджиев – ординатор в хир. отделение
Сливен, ординатор в клиниката по детска хирургия
“Пирогов”, старши ординатор в коремна хирургия при
болница “Царица Йоанна”, завеждаш хир. отделение към
Транспортна болница София .
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Д-Р ЛЮБОЗАР РОХОВ
(1917 -1993)

• Роден в гр. Сливен 1917 г.
• Завършва средното си образование в Сливенската
гимназия “Добри Чинтулов”.
• Завършва медицина в Медицински факултет –
София.
• Участва в Отечествената война 1944-45 г.
• 1949 г. започва работа като ординатор в хир.
отделение на Сливенската болница.
• Той бързо овладява изкуството на хирург и ортопедтравматолог.
• Неговият стремеж е в болницата на гр. Сливен да
се създадат възможности за оперативна работа в много
по-голям обем, като се изградят тясно профилирани и
ефикасно действащи звена, които да работят добри
професионалисти.
• С името на д-р Рохов започва усъвършенстването
на коремната хирургия, гръдните операции, включително
белодробни резекции и някой сърдечни операции
извършени по спешност.
• Той създава едно от първите отделения в страната
с добра комплектованост по анестезиология и
реанимация ОАРИЛ.
• д-р Рохов организира няколко конференции на
национално ниво в областта на гръдната, коремната и
гнойно-септична хирургия.
• Стил в неговата работа е да кани републикански
специалисти да извършват определен вид операции в
хир. отделение на Окръжна болница Сливен.
• През периода, когато завежда хир. отделение (195477 г.) се изграждат отлични специалисти в областта на
хирургията, ортопедо-травматологията, неврохирургията
и урологията, високо ценени от обществото.
• Хирургичният екип, с който е работил е бил: д-р М.
Попов, д-р Ст. Гавазов, д-р М. Михайлов, д-р П.
Хадживасилев, д-р Ив. Панайотова, д-р Й. Стоянов, д-р
Б. Зозиков, д-р Г. Филипов, д-р Д. Евстатиев, д-р Стайков,
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д-р М. Германова, д-р М. Жечков, д-р Др. Желев, д-р Ив.
Трайков, д-р В. Димитров, д-р Н. Консулов, д-р
Петкански, д-р К. Димитров, д-р В. Василев, д-р В.
Семова.
• По негово време бе въведена за пръв път на
територията на Сливен ендотрахеалната наркоза.
• През 1970 г. поема тежката и отговорна длъжност
на главен лекар на Сливенската Окръжна болница до
1977 г., когато се пенсионира.
• Участва в редица конференции на национално и
регионално ниво в Сливен, София, Пазарджик, Разград
и Варна.
• През 1978 г. защитава и придобива научна степен
к.м.н. с дисертацията на тема “Върху лечението на
острия перитонит”.
• 1993 г. след продължително боледуване престана
да тупти голямото човешко сърце на д-р Рохов.
• Той посвети целият си съзнателен живот на
медицината и в частност на хирургията и остави
внушителна диря на изключителна личност, която
помним и до днес.
Д-Р МИХАИЛ МИХАЙЛОВ
(1922 – 1976)
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• След напрегната работа за период от 4-5 години в
гр. Димитровград се премества в родния си град Сливен.
• През 1960-61 г. е на първия шест месечен курс по
ортопедия и травматология при проф. Бойчев ИСУЛ
София.
• През януари 1963 г. се открива в Сливенската
окръжна болница ортопедично-травматологично
отделение със зав. д-р Михайлов и ординатори д-р Бонев
и д-р Кирилов и старша сестра Ст.Панова.
• През 1964-65 г. д-р Михайлов прибавя към първата
си специалност по обща хирургия втора по ортопедиятравматология и се нарежда сред едни от първите
лекари с тази специалност в страната, получава високо
признание от катедрата по ортопедия-травматология в
София.
• В ортопедично-травматологично отделение д-р
Михайлов работи до края на живота си.
• На 12.09.1976 г. става жертва на автотранспортно
произшествие.
• Трагичният му край беше удар както за неговото
семейство, така и за професионалните кръгове.
• Колегите му загубиха добрия учител, приятел с
широко сърце, човека надарен с рядка издръжливост и
здрава психика, безрезервно отдаден на хуманната си
професия.
Д-Р СТЕФАН ГАВАЗОВ
(1923 – 1989)

• Роден в гр. Сливен.
• Завършва средното си образование в Сливенската
Мъжка гимназия “Добри Чинтулов” 1941 г.
• Завърша Медицински факултет София 1951 г.
• Постъпва на стаж в гр. Бургас.
• След 1 година е назначен за ординатор в хир.
отделение в Градската болница в гр. Златоград.
• Там работи в продължение на две години, учи се
от д-р Таласъмов и за кратко време придобива
практически и теоретичен опит в областта на спешната
хирургия.
• През 1954 г. е назначен за Завеждащ хирургично
отделение в Градската болница в гр. Димитровград.
• Отличава се с изключителна вещина в областта на
общата и коремна хирургия.

• Роден в гр. Сливен.
• Средното си образование завършва в Сливенската
гимназия “Добри Чинтулов” 1945 г.
• Завършва медицина в Медицински факултет гр.
Пловдив – първи випуск 1946-1952 г.
• 1955-60 г. работи като ординатор в хир. отделение
при Окръжна болница Сливен.
• 1960-1963 г. специализира и завършва клинична
ординатура в Неврохирургична клиника на ВМИ София
по специалност - неврохирургия.
• 1964 г. завеждащ неврохирургичен кабинет при
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Окръжна болница – Сливен.
• 1964 г. в продължение на три години обслужва
Военна болница за Сливенски и Ямболски окръг, като
един от първите специалисти в региона.
• През февруари 1973 г. се обособява
неврохирургичен сектор към ОТО с 20 легла със
завеждащ д-р Ст. Гавазов.
• От септември 1976 г. до март 1978 г. едновременно
е завеждащ НХО и ОТО.
• След кратко боледуване през есента на 1989 г.
преминава на работа в ТЕЛК Сливен като хирург.
• Синът му Веселин Гавазов завършва Медицинския
факултет София – 1995 г. В момента работи като
неврохирург в неврохирургична клиника “Св. Ив. Рилски”
София.
• Животът на тази дейна и борбена личност
завършва след кратко боледуване през пролетта на 1989
г.

Д-Р МИХАИЛ ПОПОВ
(1925 - 2007)
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отделение в Работническа болница, където работи
заедно с д-р Тодор Бояджиев.
• д-р Попов с голяма любов създава реанимациония
сектор към хир. отделение 1966-1967. Един от първите
в страната с голям авторитет.
• Работи заедно с д-р Алова – анестезиолог.
• От 20.12.1973 г. е назначен за председател на
щатния ТЕЛК – работи заедно с д-р Данева. Това е
първият провинциален ТЕЛК, на който от София се даде
много добра оценка.
• На 01.01.1978 г. е назначен за главен специалист
по медицинско осигуряване в ГНЗСГ с директор д-р
Минчев.
• От 01.11.1982 е назначен за заместник главен лекар
на 3-та поликлиника към Окръжна болница Сливен.
Неизмеримо е делото на д-р М. Попов в опазване живота
и здравето на населението в Сливенска област.
• Активно участваше в обучението и създаването на
плеяда сливенски хирурзи.
• Беше активен червенокръстки деятел.
• От 1.03.1983 г. до 28.02.1985 г. работи като лекар
ДОО, където се пенсионира.
• д-р М. Попов обичаше и уважаваше своите
пациенти. Той влагаше всичко от себе си за тяхното
оздравяване и връщане към живот.
• След кратко боледуване почина през 2007 г.
Д-Р ЙОРДАН СТОЯНОВ
(1939 – 2008)

• Роден с. Кипилово (Сливенско).
• Завършва Мъжка гимназия “Добри Чинтулов” класическа паралелка 1943 г.
• Завършва Медицински факултет София 1952 г.
• Д-р Бояджиев има впечатления от неговата работа
като стажант-лекар и го назначава ординатор в хир.
отделение при Околийска болница Сливен.
• Екипът на хир. отделение е д-р Бояджиев, д-р
Рохов, д-р Гочев, д-р Шопов и д-р Попов.
• След настаняването на хир. отделение в новата
сграда (настоящата МБАЛ „Д-р Иван Селимински” екипът
на хир. отделение е Завеждащ хир. отделение д-р Рохов
и д-р Михайлов, д-р Марков, д-р Гавазов, д-р Светиев и
д-р Т. Бояджиев.
• 1959 г. взема специалност по обща хирургия.
• От 1.08.1965 г. е назначен за Завеждащ хир.

• Роден 1939 с. Горно Александрово (Сливенско).
• 1957 г. завършва средното си образование в гр.
Карнобат.
• 1967 г. завършва медицина във ВМИ”Ив. П. Павлов”
гр. Пловдив.
• От 1967-1999 г. работи без прекъсване в Окръжна
болница “Д-р Ив. Селимински”.
• 1973 г. придобива специалност по обща хирургия.
• 1977 г. е назначен за началник на хир. отделение,
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какъвто е до пенсионирането в края на 1999 г.
• Специализира хирургия на черния дроб и жлъчните
пътища, ендокринна хирургия във ВМИ София.
• 1981 г. специализира гръдна хирургия в Института
Вишневски – Москва.
• През 1999 г. е удостоен от БЛС с почетен знак
“Български лекар”.
• В продължение на 22 години като началник на хир.
отделение той запазва и умножава традициите, опита и
знанията на уважаваните и ценени от него д-р Камбосев,
д-р Рохов, д-р Михайлов и д-р Попов.
• Екипът на хирургично отделение включва: д-р М.
Жечков, д-р В. Петкански, д-р В. Консулов, д-р В.
Василев, д-р В. Семова, д-р К. Димитров, д-р В. Чернев,
д-р А. Ангелов, д-р С. Рохов, д-р П. Начев, д-р Ив.
Плачков, д-р Кр. Тютюнджиев, д-р П. Павлов, д-р Ст.
Райнов, д-р Р.Тодоров и д-р Александров.
• Той и неговите колеги са върнали към живота
хиляди хора, които се прекланят пред опита и знанията
им, пред готовността им да поставят винаги с приоритет
проблемите на болните пред своите.
• Затова пациентите произнасят с голямо уважение,
преклонение и почит имената на всеки от тях – заедно и
поотделно.
• Участвал е като лекар на две Алпийски експедиции:
1971 г. до Хиндокуш – Афганистан и през 1983 г. до
Шамони – Франция.
• По линията на Експомед за кратко време работи
като хирург в Ангола.
• д-р Стоянов завършва земния си път след кратко и
мъчително боледуване на 23 ноември 2008 г. в Сливен.

Д-Р ПАНАЙОТ НАЧЕВ
(1961 – 2009)

• Роден 12.09.1961 г. в Сливен.
• 1979 г. завършва средното си образование в ПМГ
“Добри Чинтулов”.
• 1985 г. завършва медицина ВМИ – Варна.
• От 1985-86 г. завежда Здравна служба в гр. Кермен.
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• 1989-90 г. работи в МБАЛ Сливен.
• 1990-92 г. ординатор в хирургично отделение при
МБАЛ Сливен.
• От 04.1992 г. до 05.1992 г. в Ортопедично отделение
при МБАЛ Сливен.
• От 05.1992 г. До 06.1992 г. ординатор в ОАРИЛ.
• От 1992 г. до 1.12.1994 г. завежда онкологичният
кабинет към I-ва поликлиника МБАЛ Сливен.
• 1994 г. до 2006 г. ординатор в хир. Отделение.
• 1996 г. придобива специалност по обща хирургия.
• 2003-05 г. придобива специалност по Онкология –
ТУ Стара Загора.
• От 1.03.2006 г. е началник хирургично отделение
при МБАЛ Сливен.
• Курсове и индивидуални обучения:
• Съдов достъп на болни на хемодиализа;
• Лапароскопска хирургия;
• Лапароскопска хирургия за напреднали;
• Ехоскопия - конвенционална, мекотъканна и
лапароскопска.
• Член на Борда на директорите към МБАЛ от 2007
г. до 2009 г.
• На него се дължат редица нововъведения в хир.
отделение МБАЛ Сливен.
• В работата си като хирург проявяваше голямо
трудолюбие и компетентност.
• Внезапно почина на 15.06.2009 г. в София.

БЛАГОДАРИМ ВИ УЧИТЕЛИ!!!
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СЕСТРИНСКАТА ПРОФЕСИЯ В МБАЛ
„Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ” АД ПРЕЗ
ПЕРИОДА 1998 – 2009 ГОД. –
ОТСТОЯВАНО С ТРУД БЛАГОРОДСТВО
Розалинка Спасова
МБАЛ ”Хаджи Димитър” ООД
Сливен

РЕЗЮМЕ
Цел: Ретроспекция на събития, свързани
с непрекъснатото оптимизиране качество
н а з д р а в н и т е г р и ж и с це л п о в и ш а в а н е
терапевтичния ефект на провежданото при
пациентите
лечение
и
повишаване
удовлетвореността им от предоставените
грижи.
Задачи: Анализиране на резултатите от
предоставените здравни грижи в лечебното
заведение в периода 1998г – месец май 2009г.
К л юч о в и
думи:
М БА Л
”Д-р
Иван
Селимински” АД, здравни грижи, организация,
управление, качество, пациент

NURSE - PROFESSION IN HOSPITAL “DR. IVAN
SELIMINSKI” AD DURING THE PERIOD 1998 2009 - PROTECTED WITH LABOR AND HIGHMINDEDNESS
Rozalinka Spasova
Hospital ”Hadji Dimitar” OOD

SUMMARY
Objective: retrospective of events connected with
the continued optimize quality of health care in
or de r to i n c r e a s e th e r a pe utic e f f e c t on t h e
ongoing patients treatment and improve
customer satisfaction of the patients from the
care provided.
Tasks: analyzing the results of the health care in
the hospital in the period 1998 - month may 2009.
Key words: Hospital ”Dr. Ivan Seliminski” AD,
health care, organization, management, quality,
patient

Въведение
Грижите за болния са ключов момент в лечението
на стационарно болните. В условията на бързо развитие
на медицинската наука и на технологиите, както и при
протичащите реформи в здравеопазването в нашата
страна, сестринските отговорности и задължения
съществено се разширяват. Системата на
здравеопазване вече трябва да осигурява: достъпност,
справедливост, равнопоставеност, своевременност,
достатъчност и високо качество на здравните грижи, в
областта на промотивно - превантивните дейности,
диагностик ата , лечението и рехабилитацията .
Основната цел на здравните грижи в МБАЛ ”Д-р Иван
Селимински” АД – Сливен в периода 1998 г. - 2009 г. е
непрекъснато оптимизиране на тяхното качество, за
повишаване терапевтичния ефект на провежданото при
пациентите лечение, което от своя страна да доведе до
скъсяване на средния престой, повишаване оборота на
едно болнично легло, намаляване разходите и
повишаване удовлетвореността на пациентите от
предоставените грижи.
Главна част
Настоящият доклад включва ретроспекция на
събитията свързани с дейностите по оптимизиране
качеството на здравните грижи в МБАЛ ”Д-р Ив.
Селимински” АД – Сливен в условия на смесено
финансиране и конкуренция за периода 1998 г. – май
2009год. През месец ноември 1998 г. Ръководен екип
на болницата е: Директор д-р Николай Саров, зам.
директор по медицинските дейности д-р Тодор Ганчев,
зам директор поликлинични дейности д-р Пеньо Семков,
икономически директор Митка Стефанова и главна
медицинска сестра Розалина Спасова. Още от тогава
медицинските сестри, акушерки, лаборанти и
рехабилитатори са обградени с внимание и подкрепа
от ръководството на болницата. Това е период на
подготовка на здравна реформа и преструктуриране на
здравните заведения. В болницата работят голям брой
полувисши медицински к адри и има пълно
окомплектоване на всички структури с такъв вид
персонал. По заповед на МЗ, болничните легла са
определени на 700 и към структурата функционират три
районни поликлиники със селски здравни служби и
множество училищни здравни служби. Общо в
структурата работят 1322 души, като от тях 280 висш
медицински персонал, 21 висш не медицински персонал,
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полувисш медицински персонал 676 и друг персонал
344. За управлението на грижите в болницата е създаден
Съвет на старшите медицински сестри, в който влизат
28 на брой ст. мед. сестри от отделенията,
лабораториите и поликлиниките. Верни помощници на
лекарите са всички полувисши и средни медицински,
които изпълняват своите дейности изключително точно
и отговорно. Колективът на тогавашната Обединена
районна болница има реални постижения в своята
дейност, които са отразени в редица показатели,
характеризиращи здравното състояние на населението
в окръга.
През месец май на 1999 год. е проведено тържество
с научна сесия по случай 120 години от създаването на
болницата. За първи път в историята й по време на
научната сесия се организира и сестринска секция, която
е председателствана от проф. Станка Маркова. По
време на тържеството активно участие взе целият съвет
на старши медицински сестри за осигуряване на добра
организация и успешно приключване на научната
инициатива.
От м. юли 1999 г. за директор на болницата е
назначен д-р Методи Попстойков. Направиха се нови
структурни промени във връзка с напредването на
здравната реформа, а именно разделяне на
поликлиниките от стационара, въвеждането на здравноосигурителната система. Болницата става търговско
дружество и е регистрирана като Многопрофилна
болница за активно лечение. Разкриват се Приемноконсултативно отделение, Отделение по ранна
рехабилитация, създадено е и Гастроентерологично
отделение. Всички тези реформи се осъществяват със
съдействието на медицински сестри, рехабилитатори,
акушерки и лаборанти. Структурните промени водят до
промяна и на персонала,като се налага да се извърши
съкращение и са съкратени от структурата на болницата
20 медицински сестри.
През 1999 година е приет за първи път Закон за
лечебните заведения, който определя структурата и
организацията на работа в лечебните заведения, както
и въвеждането на акредитационна процедура. В него за
първи път бе регламентирана професионалната
квалификация на медицинските сестри и акушерки, както
и заемането на длъжностите главна мед. сестра и
старша медицинска сестра. Във връзка с предстоящото
провеждане на акредитация, със Заповед №64/
06.03.2001 г. е сформирана комисия за провеждане на
конкурс за Главна медицинска сестра и със Заповед №
39/28.02.2001г. е сформирана комисия за провеждане
на конкурс за длъжностите Старши медицински сестри
/акушерки, лаборантки, рехабилитатори на всички
отделения/. Конкурсите са проведени от 07.05. до
14.05.2001 г., като резултатите се отразени в съответните
протоколи. Кандидатите за заемане на конкурсните
места се представят изключително добре и с
достойнство заемат управленските си места в
съответните отделения като на практика доказват, че
практическият им опит е от изключително значение. Това
се проявява и по време на самата акредитационна
процедура, т.к. целият екип от главна мед. сестра и
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професионалисти по здравни грижи активно участват в
подготовк ата на докладите за самооценк а и
док азателствените материали за к ачеството на
медицинските дейности Числеността на персонала,
работещ в лечебното заведение е 669, от които висш
медицински персонал – 130, висш немедицински – 20,
полувисш медицински – 319, друг персонал – 200. Във
връзка с провеждането на акредитация на болницата
през 2001 год., за първи път главната сестра съвместно
със старшите сестри на структурите разработват
подробни длъжностни характеристики за всяко работно
място и те отговарят на вече новите за тогава изисквания
за професионална квалификация. Създаден е Съвет по
здравни грижи със Заповед №143 /12.06.20001 г. на
Изпълнителния директор, който е консултативен орган
на главната медицинска сестра по проблеми на
съсловието. Съвета се председателства от Главната
медицинска сестра Розалина Спасова, а негови членове
са старшите медицински сести на всички отделения и
параклинични звена. Дейността на СЗГ е
регламентирана с правилник – утвърден от директора
на лечебното заведение. Съвета провежда редовни и
извънредни заседания, за които се водият протоколи.
Изпълнителният Директор на болницата се запознава
подробно с направените предложения и констатираните
слабости.
Табл.1. Брой проведени заседания на СЗГ

брой

1998
-

Години
1999
2000
12
10

2001
14

От 2001 год. в болницата за първи път се създава и
Комисия по изготвяне и актуализация на медицинските
стандарти
/Заповед
№142/12.06.2001г.
на
Изпълнителния Директор/. Тогава започва и
разработването на стандарти по здравни грижи и
въвеждането им на практика. В периода 1999 - 2001год.
са изработени и приети 416 стандарти и клинични
протоколи по основните направления от дейността на
медицинските специалисти: общи грижи за болния,
грижи за обездвижени пациенти, сестрински процедури
и т.н. по отделните медицински направления. През
същата година Ръководството на болницата започва
Изграждане на система за продължително обучение и
квалификация на работещия в болницата медицински
персонал. Създадени са правила за посещаване на
курсове за СДК и научни форуми, редовно се провеждат
колегиуми в отделенията и общо болнични такива. В
периода 1999-2000 г. са проведени 35 броя общо
болнични колегиума, от 2001 г. – 2009 г. са проведени
71 колегиума. Лечебното заведение разполага с найдобрия кадрови потенциал в региона. За запазване на
своите к адри и за подобряване на тяхната
квалификацията ръководството е приело подход за
поемане на разходите за участие в курсове за
специализация, квалификация, научнопрактически
конференции и конгреси, осигурява служебен отпуск за
обучение и предоставя възможност на различни фирми
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да извършват презентация на нови продукти и
технологии.
През 2002 година по решение на МЗ е дадено
указание за оптимизиране на разходите и се извършва
ново съкращение на специалисти по здравни грижи.
Тогава от структурата на болницата са съкратени 33
специалиста по здравни грижи. Реформата в
здравеопазването довежда до намаляване броя на
специалистите по здравни грижи и през 2002 г. вече
работят само 358 медицински специалисти /медицински
сестри,
акушерки,
клинични
лаборанти,
микробиологични лаборанти, рентгенови лаборанти,
патоанатомични лаборанти и рехабилитатори/.
Съотнесени към леглата, отношението е 1,61 бр.
длъжности за 1 легло.
Възрастовата структура на сестринския състав е
отразена на Таблица 2:
Табл. 2. Възрастова структура 2001г.
№
Възраст
Брой
%
1.
До 20 години
0
0
2.
21 – 30 години
55
15.36
3.
31 – 40 години
186
51.96
4.
41 – 50 години
56
15.64
5.
51 – 60 години
61
17.04
6.
61 – 70 години
0
0
ОБЩО
358
100
Разпределението на медицинските специалисти
съобразно образователния ценз изглежда така:

• Медицински персонал с полувисше образование 342 /95,53 %/.
• Медицински персонал с образователноквалификационна степен „бакалавър” - 3 /0,84%/. В
процес на обучение за придобиване на тази степен са
били още 4 медицински сестри.
•Медицински персонал с образователна степен
“Специалист здравни грижи – 13 /3,63%/.
През 2001 г. болницата получава акредитационна
оценка „Много добра” с четири звезди за срок от три
години, за цялостната дейност на лечебното заведение,
както и за възможностите, за обучение на студенти и
специализанти.
През 2002 г. двадесет санитари са обучени по
програма ”Болногледач” в МК – Сливен.
За 2003 г. двадесет и една медицински сестри са
посещавали квалификационни курсове и са участвали
в осем конгреса и конференции с национално и
международно участие със свои проекти и публикации.
Проведен е квалификационен курс на главна и ст. мед.
сестри по Наредба №13/30.06.2003 г. на МЗ на 24 ст.
мед. сестри.
На проведеният през 2003 г. конкурс за Национална
сестра на годината 2002 е избрана Главната медицинска
сестра на лечебното заведение – Розалина Спасова.
Съществен елемент в програмата на Болничното
ръководство за повишаване качеството на медицинската
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дейност заема и профилактик ата и борбата с
вътреболничните инфекции. В рамките на разработените
програми са включени всички болнични структури с
активното, пряко участие на специалистите по здравни
грижи. Разработени са и стандарти за снабдяване на
отделенията с хигиенни материали, медицински
продукти и дезинфектанти, стандарти относно вида на
използваните дезинфектанти, правила за работа в
инжектирана среда, правила за изолация на
инфектираните болни, правила за осъществяване на
дезинфекцията в отделните клинични звена. Всички
специалисти по здравни грижи и санитари полагат
максимални усилия за тяхното спазване, за да отговарят
на съвременните изисквания за качество.
В този период трудовите възнаграждения се
определят съобразно утвърдените от МЗ тарифни
таблици и в болницата започва да функционира система
за индивидуално възнаграждение на персонала,
основаващо се на количеството и качеството на
дейността. През 2006 г. числеността на персонала
работещ в лечебното заведение е 682, от които висш
медицински персонал – 137, висш немедицински – 19,
специалисти по здравни грижи – 327, друг персонал –
199. Броят на медицинските сестри (акушерки и др.) е
2,37 по-голям от броя на лекарите.
Ежегодно в болницата Гл. мед. сестра утвърждава и
следи за изпълнението на Програмите за провеждане
на колегиуми и колоквиуми, индивидуалните планове за
курсове и специализации съгласно Наредба № 31 за
СДК.
С напредване на реформите в сестринството на
12.03.2003 год. се проведе делегатско събрание на
специалистите от МБАЛ “Д-Р Иван Селимински” АД –
Сливен, за кандидатстване за членство в БАПЗГ и избор
на медицинска сестра отличник на МБАЛ – АД - Сливен
за 2003 година. По този протокол протича ежегодното
избиране за „Сестра на годината”. Носители на приза
са: 2003 год. – Розалина Станчева Спасова – главна мед.
сестра на МБАЛ, 2004 г. – Пепа Миткова Димитрова –
мед. сестра в ИО на регионално ниво, 2005 г. – Венета
Куманова Начева – мед. сестра ОКРИТ на регионално
ниво и Радостинка Димова Сарова – ст.мед. сестра ИО
на национално ниво, 2006 г. – Марина Колева Кукова –
ст. мед. сестра. Отделение по Ендокринология на
национално ниво и Живка Георгиева Маргосян – мед.
сестра ИО на регионално ниво, 2008 г. – Пенка Иванова
Железчева ст.м.с. Хирургично отделение на дружествено
ниво и м.с. Диана Петкова Гаджалова ОАИЛ на
регионално ниво.
На Делегатското събрание през 2003 г. присъстват
55 избрани делегати от всички отделения и лаборатории
на здравното заведение. По направените предложения
се води кратка дискусия и се гласува предложението за
членство. Присъстващите гласуват както следва: За
членство в БАРПЗГ – 49 бр.; Против – 0 бр.; Въздържали
се – 6 бр. След гласуване на предложенията с 47 бр.
гласа за координатор е избрана Венета Начева. За
медицинска сестра “отличник” на 2002 год. за МБАЛ –
АД - гр. Сливен бе избрана м.с. Денислава Чаушева от
Неврологично отделение.
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На 08.06.2004 год. е проведено поредното заседание на
Съвета по здравни грижи и координатор на БАПЗГ м.с.
Начева. В 4т. от дневния ред главната. мед. сестра
Розалина Спасова запознава присъстващите с начина
на изграждане на система за контрол на качеството,
нейните компоненти и начина на контрол. Направено е
предложение за изграждане на комисия в състав: ст.м.с.
Драгиева ОКРИТ, ст.м.с. Железчева. ХО, ст.м.с. Сарова
ИО, ст. м. лаб. Генчева ПАО, ст.м.с. Карарадева ОФД и
гл.м.с. Спасова, която да организира, изготви и въведе
на практика алгоритми за здравни грижи в болницата.
Комисията е приета единодушно от Съвета по здравни
грижи. Ръководството на лечебното заведение
финансира издаването на стандартите по здравни грижи
в сборник. Специализираното издание включва над 400
технически фишове за здравни грижи, обединени в
протоколи за здравни грижи и разпределени в пет
раздела – Огранизация на работата на медицинските
сестри; Хигиенни грижи за болния и болното дете;
Функционални изследвания на органи и системи;
Клинико-лабораторни анализи; Програма за
дезинфекция и стерилизация в МБАЛ. Консултанти на
изданието са трима преподаватели от Медицински колеж
– Сливен. Като член на Национален управителен съвет
на БАПЗГ Главната медицинска сестра през 2007 год.
представя изданието за рецензии в Съвета по качество
и стандартите са приети от съсловната организация като
модел за национални стандарти. През 2008 год. на
тържеството по случай 12 май Главната сестра получава
Почетна грамота за принос в работата на съсловната
организация. На 12 май медицинската общност в целия
свят отбелязва международния ден на сестринството и
почита паметта на основоположничк ата на
съвременното сестринство – Флоранс Найтингел. Става
традиция Дружеството на МБАЛ „Д-р Иван Селимински”
АД при БАПЗГ да връчва престижното отличие Грамота
за “Принос в работата на лечебното заведение”.
Отличени са всички пенсионирани в болницата
медицински сестри, акушерки и лаборанти. В периода
1998 – 2009 год. в болницата са се пенсионирали като
старши медицински сестри: Дина Тончева – ст.м.с ІІ
поликлиника, Пенка Николова – ст.м.с. Очно отделение,
Маргарита Тодорова – ст.м.с. Родилно отделение, Денка
Балтова – ст.м.с. Инфекциозно отделение, Желязка
Шопова – ст. клиничен лаборант Клинична лаборатория,
Божана Кирилова – ст.м.с. ОХД, Цонка Андреева – ст.м.с.
ОНХО.
Работата на РК – Сливен продължава да се
подпомага активно от Ръководството на МБАЛ – АД
Сливен, като се предоставят безвъзмездно заседателна
зала, ксерокс и пощенски услуги поради липса на
средства за издръжка на колегията. Дружеството на
БАПЗГ в МБАЛ „Д-р Ив. Селимински” провежда среща с
Изп. директор на болницата и двата синдиката на
28.11.07 г. и обсъжда исканията си за: основна стартова
заплата размер на 440лв., съотношение на
възнагражденията 3:2:1 (лекар - специалисти здравни
грижи – санитари), възнагражденията да се отразяват
на конкретното трудово възнаграждение.
През 2006 г. лечебното заведение преминава отново
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през процедура за акредитация и получава „Отлична”
оценка за период от пет години и е утвърдена програма
за база за следдипломна квалификация и база за
студенти от медицински колеж.
Лечебното заведение има сключени договори с РЗОК
- гр. Сливен по регламентирани в него клинични пътеки
за болнична и високоспециализирана доболнична
помощ, “договор със здравно-осигурителни фондове:
“Закрила”, „Надежда”, „Доверие”, ДЗИ и др.
Стационарния блок включва 17 отделения по
основни и профилни медицински специалности. Всички
специалисти по здравни грижи участват във воденето
на медицинската документация и отчитане на дейността
пред РЗОК и ДЗОФ.
В курсове за следдипломно обучение в МУ – София
за 2006 г. на специалисти и бакалаври с медицинско
образование и немедицинско образование са преминали
98 души. Планувани са до края на 2007 г. да преминат
такива курсове още 136. Лечебното заведение
функционира с относително постоянна численост на
персонала през периода 2004 – 2006 г. За 2006 година
се наблюдава съотношение лек ари (140) към
медицински специалисти (329) към друг персонал (224)
– 1:0,4:0,6. Постигнатото съотношение в числеността на
персонала е оптимално с оглед пълноценно
осъществяване на лечебната и медико-диагностична
дейност и реализиране мисията и целите на
Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Иван
Селимински “ АД гр. Сливен.
Табл. 3 . Развитие на човешките ресурси през
периода 2004 – 2006 г.
Численост на
персонала (заети
щатни бройки)
Заета численост на
персонала
в това число:
Лекари
Медицински специалисти
Друг персонал
в т.ч. висш немедицински

2004 г.

2005 г.

683

698

Деветмесечие
на 2006
г.
696

135
332
216
19

139
333
226
19

140
329
224
19

За оптимизиране качеството на здравните грижи и
неговото управление, важна роля играе човешкият
ресурс, с който разполага МБАЛ ”Д-р Ив. Селимински”
АД – Сливен. Общият брой персонал, който работи в
болницата в края на 2008 год. е 760 бр. Нарастването
му е във връзка с разкриване на Спешно-приемно
отделение в структурата. От общият брой персонал 360
бр. са специалистите по здравни грижи .Разпределени
по специалност както следва: 287 медицински сестри,
24 акушерки, 3 фелдшери, 9 рентгенови лаборанти, 242
медицински лаборанти, 1 помощник фармацефт, 11
рехабилитатори. Всички те се стараят и успяват да дават
максимално от своите способности, за да работят
качествено, акуратно и да се утвърждават в условията
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на висока конкуренция. Съотношението на висш мед.
персонал към специалисти по здравни грижи е 1 : 2,25.
Това съотношение позволява постигане на едно
сравнително добро качество на медицинските услуги,
но все още е нарушено съотношението между висш
персонал и специалисти по здравни грижи в някои от
структурите. През 2008 г. са закрити 9 свободни
длъжности за медицинска сестра. В периода 2007-2008
год. в курсове за следдипломна квалификация са
преминали на обучение ежегодно средно 132
специалиста по здравни грижи с право на два курса
финансирани от МБАЛ – Сливен. Въпреки активното
участие на специалистите по здравни грижи подкрепено
от Главната медицинска сестра в различни форми на
обучение, МБАЛ – Сливен има необходимост от повече
Старши мед. сестри да придобият степен ”Бакалавър“ с
квалификация ”Управление на здравините грижи” т.к. към
месец май 2009 год. 11 броя ръководни длъжности се
заемат от специалисти по здравни грижи без
необходимата квалификация. В този момент по
специалността “Управление на Здравните грижи” се
обучават 3 специалиста по здравни грижи – за степен
“бакалавър” и 5 - за степен “магистър”.
През 2008 г. специалност придобиват 4 медицински
сестри, а за 2009 г. предстои да придобие специалност
още 1. Заявени са и нови места за специализация в МУ
за 2009 г.
Съсловието на специалистите по здравни грижи
винаги е било уважавано и зачитано от ръководство на
лечебното заведение. На практика в болницата е
въведена много добра организация на дейностите
свързани със съвременните здравни грижи, което е
станало възможно само съвместно със специалистите
по здравни грижи и активното участие и разбиране от
страна на болничното ръководство.
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Заключение
Повишаването на качеството на здравните дейности
е процес, който изисква управление. Това управление
трябва да бъде застъпено и да се осъществява на всички
нива в здравеопазването. В унисон с продължаващата
здравната реформа в болничната помощ е нужна
промяна в стереотипа на мислене и работа на
специалистите по здравни грижи, техните нагласи и
съпротива, свързани с миналото, постоянна откритост
и критично възприемане на новостите. Чрез
непрекъснатото повишаване на професионалната си
компетентност, подобряване качеството на здравните
грижи и отстояване на позициите си, медицинските
специалисти могат да извоюват толкова необходимото
им признание. Това е гаранция и за устойчиво развитие
на МБАЛ ”Д-р Ив. Селимински” АД – Сливен.
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ЗЪБОЛЕЧЕНИЕТО В СЛИВЕНСКА
ОБЛАСТ
ЗА ПЕРИОДА 1999 – 2009 Г.
д-р Мария Никова, д.м.1
д-р Христо Дойчев2
1
АПМПДМ „Д-р М. Никова”
2
АПМПДМ „Д-р X. Дойчев”

РЕЗЮМЕ
Направен е анализ на зъболечението в
С л и ве н с к а о б л а с т з а п ос ле д н и те д е с е т
год и н и . А н а л изът на авто р ите в к л ючва
р а з п р е д е ле н и е т о н а в и с ш и я и с р е д н и я
персонал по общини през 1999 г. и 2009 г.
Отчетени са някои тревожни моменти като
с п е ц и а л и з а ц и я т а н а м л а д и т е ле к а р и п о
дентална медицина, драстично малкия брой
на сестрите в кабинетите, както и липсата
н а пр оф ил а к тик а н а с то м а то ло г и ч н ите
заболявания през този период.
SUMMARY
The Dental Treatment in the Region of Sliven
for the period 1999-2009
The analysis is done for the Dental Treatment
of the Region of Sliven for the last ten years.
Authors’ analysis includes the distribution of the
high and middle staff according to the
municipalities in 1999 and 2009. Some disturbing
moments have been recognized as the
specialization of the young dentists, the
drastically small number of the nurses in
surgeries, as well as the lack of the prophylaxis
of the stomatological troubles in this period.
Този десет годишен период не случайно е избран.
1999 г. е последната година, в която съществува т. н.
безплатна стоматологична помощ за пациента. Тогава
в област Сливен, с население 229 690 души работят 95
стоматолози, съответно 72 в община Сливен, 15 в
община Нова Загора, 4 в община Котел и 4 в община
Твърдица.
Основното звено, което поема тежестта на
стоматологичното обслужване в областта е Районната
стоматологична поликлиника - Сливен с управител д-р
X. Харизанов, главна сестра Р. Дончева и главен

счетоводител Ж. Павлова. В поликлиник ата са
структурирани 7 отделения – две Участъкови отделения
за обслужване на възрастното население с общо 24
стоматолози и завеждащи съответно д-р П. Райчева и
д-р В. Кожухаров, Детско отделение с 13 стоматолози и
завеждащ д-р А. Аврамова, Специализирано
терапевтично отделение с физиотерапевтичен и
рентгенов кабинет с 4 стоматолози и завеждащ д-р М.
Никова, Специализирано хирургично отделение с 5
стоматолози и завеждащ д-р Б. Михов, Специализирано
ортопедично отделение с 4 стоматолози и завеждащ др Л. Балинов и Специализирано ортодонтско отделение
с 3 стоматолози и завеждащ д-р X. Жечкова. Тук работят
още 60 сестри, 12 санитарки, 2 рентгенови лаборанти и
7 души администрация. От 1992 г. зъботехническата
лаборатория е обособена като отделно звено с отделно
счетоводство, извън рамките на Районна стоматологична
поликлиника - Сливен.
В община Нова Загора населението се обслужва
предимно в Общинската стоматологична поликлиника
в града с управител д-р П. Симеонова, където работят
12 стоматолози, 12 сестри, 2 санитарки, счетоводство
от 2 души и 6 зъботехници. Броят на стоматолозите в
цялата община е 15.
В община Котел населението се обслужва в
Стоматологично отделение към Общинската болница в
града със завеждащ д-р И. Батанова, където работят 4
стоматолози, 4 сестри и 1 санитарка.
В община Твърдица към Районната поликлиника
функционират 2 стоматологични кабинета, където
работят 4 стоматолози и 2 сестри.
През 2000 г. настъпват драстични законови промени
в здравеопазването. Районна стоматологична
поликлиника - Сливен се преименува в Търговско
дружество, което от м. юли същата година вече като
Стоматологичен център 1 - ЕООД преминава на
собствена издръжка. Това е времето, когато целият
персонал е освободен от работа. Пред стоматолозите
има три възможности - да останат в кабинетите на
центъра под наем, да разкрият собствени частни
кабинети или да останат да работят в центъра. Поголямата част напускат и разкриват частни кабинети, 31
сключват договор за работа под наем и само 5 остават
на работа в центъра. Почти всички сестри и санитарки
отиват на трудовата борса. Това е и годината в която
заработва Националната здравноосигурителна каса.
От 2008 г. специалността „стоматология” е
преименувана в „дентална медицина”, а стоматолозите
съответно в лекари по дентална медицина.

И звестия
на Съюза на учените - Сливен
Том 16, 2010 г.

Announcements
of Union of Scientists - Sliven
Vol. 16, 2010

Към настоящия момент в област Сливен, с
население 206 566 души (с 23 124 по-малко от 1999 г.)
работят общо 150 лекари по дентална медицина (с 55
повече от 1999 г.).
В община Сливен работят 117 дентални лекари, като
77 от тях - в гр.Сливен, в община Нова Загора - 27, в
община Котел - 4 и в община Твърдица - 2 /табл. 1/.
Таблица 1. Сравнителна таблица за броя
на лекарите по дентална медицина за
сравнявания период

Брой лекари
Сливенска област

1999 г.

2009 г.

Община Сливен

72

117

Община Нова Загора

15

27

Община Котел

4

4

Община Твърдица

4

2

95

150

Общо:

По-голяма част от лекарите по дентална медицина
работят по договор с РЗОК. През последната година в
РЗОК - Сливен са регистрирани 129 индивидуални
практики, 1 групова практик а и 1 практик а за
специализирана хирургична помощ.
От м. април 2008 г., след пенсионирането на д-р X.
Харизанов управител на Стоматологичен център 1 ЕООД е д-р Ж. Георгиева. Към момента в него работят
по договор с РЗОК 6 лекари по дентална медицина. В
центъра се обслужват и пациенти от Дома за възрастни
хора в гр. Сливен, както и контингента от лица с умствена
изостаналост от Социално селище „Качулк а”.
Стоматологичният център в града отдава под наем
кабинети на още 30 лекари по дентална медицина.
От 2005 г. зъботехническата лаборатория отново е
в състава на Стоматологичния център. В момента в РЦЗ
- Сливен са регистрирани 23 зъботехнически
лаборатории, от които 22 са в гр. Сливен и 1 в гр. Нова
Загора, с общо 44 зъботехници.
През този 10-годишен период в област Сливен няма
регламентирани кабинети за спешна дентална помощ,
каквито съществуват преди това, като изключим
кабинетите по лицево-челюстна хирургия към МБАЛ „Др Иван Селимински” и бившата Военна болница, където
работят двама лицево-челюстни хирурзи. През м.
септември 2009 г. към Стоматологичния център в гр.
Сливен е разкрит спешен кабинет, който работи през
почивните и празнични дни. Изключително голяма
придобивка на центъра е кабинета за дентална образна
диагностика, оборудван с най-съвременен дентален
панорамен ортопантомограф, в който работят двама
лаборанти и който има сключен договор с РЗОК. В града
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има още две частни самостоятелни медикодиагностични лаборатории с общо трима рентгенови
лаборанти.
Бихме искали да обърнем внимание на един важен
факт -докато през 1999 г. почти всеки стоматолог е
работил със сестра, то сега в кабинетите на цялата
област работят само 23 сестри, като по-голямата част
от лекарите по дентална медицина изтъкват финансови
причини затова - заплати и осигуровки, подценявайки
колко ефективен и качествен е добрият модел на
партньорство лекар - сестра - пациент.
И още нещо твърде тревожно - за последните десет
години само трима лекари по дентална медицина са
придобили специалност. Липсва мотивация за това. Със
или без специалност всеки дипломиран лекар има право
да разкрие кабинет, а придобиването на специалност е
свързано с прекратяване на работата в кабинета, дълго
отсъствие, специализация в Стоматологичните
факултети в страната за много пари, и всичко това за
сметка на специализанта
Като прибавим към това и тежкото бреме върху
плещите на младите колеги от закупуване на
изключително скъпата ни апаратура и оборудването на
един зъболекарски кабинет, то специализацията е един
много сериозен финансов проблем.
Всички знаем к акво голямо значение има
профилактиката на стоматологичните заболявания. За
съжаление през тези десет години в областта ни, а и в
цялата страна так ава няма. По скоро липсва
Национална програма по този проблем. През този
период липсва финансиране за профилактика и никой
лекар по дентална медицина, работещ или не работещ
по договор с РЗОК не се занимава с такава дейност.
През м. юли 2009 г. БЗС направи обръщение към
политиците в България, в което направи анализ на
ситуацията, дефинира проблемите и вижданията си за
подобряване на стоматологичното здраве на нацията.
На 16 и 17 септември т. г. гр.Сливен бе домакин на
Национално съвещание, посветено на проблемите на
денталното здравеопазване. Повод за свикване на
форума беше предстоящото стартиране на 5-годишна
Национална програма за профилактика на оралните
заболявания при деца от 0 до 18-годишна възраст за
която ще се заделят 2,6 милиона лева годишно за детска
дентална профилактика по програмата на БЗС.
В тази насока ролята на Стоматологичния център в
града като приемник на Районна стоматологична
поликлиника - Сливен, както и на координаторите по
програмата в областта, може да бъде изключително
голяма, защото сливенската общественост знае и помни
ежегодното провеждане на Седмици на профилактика
на стоматологичните заболявания в окръга с участието
на Стоматологичните факултети и ангажирането на
цялата общественост в града в тях.
В заключение може да се каже, че област Сливен
разполага с достатъчно лекари по дентална медицина,
както и с достатъчно зъботехници за извършване на
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стоматологична дейност. РЗОК - Сливен осигурява
възможност на всеки лекар да сключва договор за
работа с нея. Би могло да се обърне внимание на нужда
от някои законови промени във връзк а със
специализацията на младите лекари, както и на
активното участие на денталните лекари в предстоящата
програма за профилактика на стоматологичните
заболявания.

¨ Всички цифрови данни са взети от архива и
годишните отчети на РЦЗ - гр. Сливен, РЗОК - гр.
Сливен и архива на БЗС - клон Сливен.
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131 ГОДИНИ СЛИВЕНСКА
ЧЕРВЕНОКРЪСТКА ОРГАНИЗАЦИЯ
М.Русева
д-р А.Василев
И. Атанасов
М. Куновска
Областен съвет на Български Червен кръст –
Сливен

РЕЗЮМЕ
На 1 октомври 1878 година в известната
тогава Хаджи Божилова къща – митрополия
и дом на митрополит Серафим се събират
митрополит Серафим, д-р Начо Планински, др Георги Миркович, Михаил Икономов, Илия
Йовчев, З ахари Кон яров , Панайот Хитов,
Стефан Стефанов, Георги Карамалаков, Иван
Славейков, за да учредят червенокръстко
д ру ж е с т во и и з р а б от я т н е гов и я у с т а в ,
представен на руския губернатор в Сливен
на 25 октомври същата година. Той от своя
с т р а н а г о и з п р а щ а з а у т въ ржд а в а н е н а
генерал – губернатора на Източна Румелия –
княз Дондуков – Корсаков. Първи председател
н а д ру ж е с т в о т о с т а в а м и т р о п о л и т
Серафим.
В годините след Освобождението и покъсно, по време на войните сливенското
дружество „Червен кръст” събира средства
за подпомагане на болни и бедни граждани,
за построяване на болница в гр. Сливен, за
решаване на различни здравни потребности
на населението, подпомага пострадалото
след пожара през 1894г. население на Котел,
открива през 1911г. първата обще ствена
кухня в страната. През 1934г. е сред първите
5 града в страната открила здравно –
съвещателна станция с дейност насочена за
намаляване на детската смъртност. След
1922 г. се сформира Младежки Червен кръст.
По време на Отече ствената война
сливенск ата червенокръстка организация
подготвя и изпраща на фронта самарянки,
помощи и подаръци за войниците.
В следващите години и днес тя развива
редица – организиране и пропагандиране на
безвъзмездното кръводаряване, подготовка за
о к а з в а н е н а п ъ р в а п о м о щ к р а й во д н и те
басейни и в планините, по време на бедствия
и масови аварии. Приоритетите й в последните

години са насочени към изготвянето на проекти
и програми за подпомагане деца и възрастни
с физически и умствени увреждания, ученици
в н е р а в н ос то й н о с о ц и а л н о п о л о ж е н и е ,
промоция на здравето, усвояване правилата
на доброволче ския мениджмънт с особен
акцент към младите хора.
Днес Сливенската организация на
Бъл га р с к и я Ч е р ве н к р ъ с т н а б р о я ва 2 7 2 0
члена и е част от общността на 186
национални дружества.
SLIVEN RED CROSS ORGANISATION 131
YEARS OLD
М. Ruseva
d-r А. Vasilev
I. Atanasov
М. Kunovska
Bulgarian Red Cross – Sliven District Council
ABSTRACT
On 1st October 1878 Bishop Seraphim, Dr.
Nacho Planinski, Dr. Georgi Mirkovich, Mihail
I k o n o m o v, I l i y a Yo v c h e v, Z a h a r i K o n y a r o v,
P a n a y o t H i t o v, S t e f a n S t e f a n o v, G e o r g i
Karamalakov and Ivan Slaveikov gathered at the
well-known at the time house of Hadji Bozhil, both
bishop’s residence and Bishop Seraphim’s home.
That was the place where they established the
Red Cross Society, elaborated its statutes and
presented it to the Russian Governor in Sliven
on 25th October of the same year. He himself sent
it to the General-Governor of Eastern Roumelia –
Prince Dondukov – Korsakov for approval. The
first chairman of the society became Bishop
Seraphim.
In the years after the Bulgarian liberation and
later during the wars Sliven Red Cross Society
raised funds to aid the ill and the poor, to build a
hospital in Sliven and to answer other healthcare
needs. Furthermore, it was the Sliven Red Cross
Society that helped the injured by the fire in Kotel
in 1894 and founded in 1911 the first communal
kitchen in the country. In 1934 Sliven was one of
the five towns in Bulgaria to set up a healthcare
consultative body whose aims were to reduce
infant mortality. Subsequently, Red Cross Youth
was established in 1922.
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During the Fatherland War Sliven Red Cross
Organisation trained nurses and sent relief funds
and gifts to the soldiers at the front.
In the years to follow and nowadays Sliven
Red Cr oss O r g a n i s a tion has been a c t i v e i n
organising and disseminating gratuitous blood
donation, First Aid training by water pools and in
the mountains, during disasters and calamities.
For the last years its mission has been initiating
projects and programmes to help disabled
children and senior citizens, to assist
disadvantaged students, to promote healthcare,
to acquire voluntary management code,
especially young people.
Sliven Red Cross Organisation has a
membership of 2720 and it is part of National
Society Community comprising 186 socities.
Има събития, над които времето е неподвластно и
колкото повече се отдалечава, толкова повече се
откроява тяхното значение. Такова събитие е
създаването на първото дружество на Червения кръст
преди 131 години в нашия град. Каква далновидност и
убеденост е водила учредителите му, за да създадат
структура, намерила своите последователи и в други
градове на България и довела по-късно до създаването
на Българския червен кръст като неделима част от
международното червенокръстко движение. Каква
гордост е за нас, че нашият град, дал на българската
история имената на революционери и възрожденци,
предприемчиви сливенци е станал люлк а и на
Българския червен кръст. Ние, сливенските му потомци
с особено вълнение споменаваме имената на
Митрополит Серафим, д-р Начо Планински, д-р Георги
Миркович, Михаил Икономов, Илия Йовчев, Захари
Коняров, Панайот Хитов, Стефан Стефанов, Георги
Карамалаков, Иван Славейков, които на 1 октомври в
далечната 1878 година се събират в известната тогава
Хаджи Божилова къща – митрополия и дом на
митрополит Серафим, за да учредят червенокръстко
дружество и изработят неговия устав, представен на
руския военен губернатор в Сливен на 25 октомври
същата година. Той от своя страна го изпраща за
утвърждаване на генерал-губернатора на Източна
Румелия - княз Дондуков - Корсаков. Първи председател
на дружеството става митрополит Серафим – известен
и уважаван от гражданите духовен водач и обществен
деец.
Съхранените документи говорят за богата и
последователна дейност на сливенското дружество
„Червен кръст”.В годините след Освобождението и покъсно, по време на войните, то събира средства за
подпомагане на болни и бедни граждани, за построяване
на болница в гр. Сливен, за решаване на различни
здравни потребности на населението, подпомага
пострадалото след опустошителен пожар през 1894
година население на Котел, открива през 1911 година
първата обществена кухня в страната, подготвя
санитари и самарянки. През 1934 година открива
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здравно-съвещателна станция, като отново е сред
първите 5 града в страната, с такива станции, насочили
дейността си за намаляване на детската смъртност.
В последователната благотворителна дейност на
дружество „Червен кръст” в Сливен след 1922 година
активно се включва и сформиралият се Младежки
червен кръст, който възпитава у децата здравни навици,
морални и граждански добродетели, умения за оказване
на първа помощ.
Откликвайки на всички важни за българския народ
събития, БЧК активно подпомага военно медицинските
служби по време на Отечествената война и сливенската
червенокръстка организация отново има съществен
принос като подготвя и изпраща на фронта самарянки,
помощи и подаръци за войниците.
В следващите години, тя развива и нови дейности –
организиране и пропагандиране на безвъзмездното
кръводаряване, подготовка за оказване на първа помощ
край водните басейни и в планините, по време на
бедствия и масови аварии.
Съхранявайки и обогатявайки традициите, днес
Сливенск ата организация работи по всички
червенокръстки направления, насочени към опазване
на човешкия живот и достойнство. Известни са нейните
програми, за подпомагане на уязвими групи – деца и
възрастни с физически и умствени увреждания, ученици
в неравностойно социално положение, за обучение по
първа долек арск а помощ на различни групи от
населението, обучение на водни и планински спасители,
подготовк а за действие по време на бедствия,
пропагандиране на безвъзмездното кръводаряване,
промоция на здравето.
Захранила оптимизма си от историята, Сливенската
областна организация, като част от БЧК не само развива
традиционни дейности, но се стреми да внедрява
модерни подходи в своята работа. Изготвянето на
проекти и програми за решаване на важни социални
проблеми на уязвими групи, прилагане на участнически
подход и утвърждаване на партньорства в
реализирането им, усвояване правилата на
доброволческия мениджмънт в работата с доброволците
с особен акцент към младите хора, отвореност и
прозрачност на дейностите за приобщаване на все
повече хора към червенокръстката кауза – това са
приоритетите й в последните години.
Краткият исторически преглед не би бил пълен, ако
не споменем, че зад всичко сторено от организацията
стоят нейните членове, доброволци, съмишленици и
симпатизанти. Те са толкова много, че не бихме могли
да изброим всички, а и не всички са ни известни, само
ще к ажем, че основателите са имали достойни
последователи през годините – хора с различни
професии и от различни възрасти, предани на
червенокръстката кауза, които не само са работили за
нея, но и са я предавали на поколенията.
И все пак ни се иска да припомним имената на
известните ни след 1944 година председатели на
околийски и окръжен комитет на БЧК – д-р Газибаров,
д-р Димитър Хаджиданчев, д-р Казанлъклиев, д-р Тачев,
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д-р Минчев, д-р Йосиф Дишлиев, д-р Мария Тодорова,
д-р Наташа Петкова, д-р Елена Чок алиева, д-р
Константин Дишлиев, както и председатели на градската
и общинска организация в Сливен след 1959 година –
лекарите Павлов, Стела Гочева, Тумбев, Иванова,
Томова, Веселин Василев, Павлина Топалова, Генка
Далакчиева.
Днес Сливенската организация на БЧК наброява
2 720 члена. Всички те, заедно с доброволците имат
съществен принос за реализиране на програмите и
дейностите й. Затова благодарим на всички тях за
всеотдайната и безкористна дейност и времето,
уменията и знанията, които отделят за организацията.
Те са безценен капитал.
Младите ни членове и доброволци, с присъствието
си ни дават увереност за нашето бъдеще, говори за
нашата жизненост, непреходност и полезност. Надявам
се, че уник алността на нашата организация,
обединяваща толкова хора под знака на хуманизма е
пуснала корените на доброто и благородното в нашите
души и няма да бъде изместена.
Нашата организация от самото си зараждане до днес
е работила и работи в подкрепа на държавата за
решаване на социално значими проблеми, свързани с
опазване живота и здравето на хората. Затова тя винаги
е ценяла партньорството, както с нейните институции,
така и с всички други структури, с които е осъществявала
своите дейности и програми. Затова в деня на вашата
130-годишнина ми позволете да благодаря на МБАЛ
„Д-р Иван Селимински”, чиито кадри са наши неотменни
доброволци по промоция на здравето и лектори по
първата помощ.
И тъй като юбилеят е не само повод да свържем
миналото с настоящето, но и повод за поглед в
бъдещето, ще кажем, че ние спокойно гледаме в него,
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защото БЧК е част от едно уникално движение и неговата
сила е в общността на 186 национални дружества, готови
да си помагат във всяка извънредна ситуация и защото
червенокръстката кауза е в сигурни ръце, защото
организацията ни има подкрепата на толкова много
достойни лекари, медицински сестри и фелдшери –
нейни доброволци; на обществото, в името, на което тя
работи.
Въпреки
трудностите,
Вие
приемате
предизвикателствата на нашето време и с достойнство
вървите напред.
Благодарим Ви за всеотдайния труд, търпението и
грижата за хората!
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СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ И
ПЕРСПЕКТИВИ НА БАЛКАНСКОТО
ИСТОРИКО – МЕДИЦИНСКО
СЪТРУДНИЧЕСТВО
Академик проф. д-р Миладин Апостолов
Председател на БДИМ, президент на БАИФМСофия
Академик проф. д-р Спирос Маркетос
Председател на Общогръцката асоциация по
история, социология и философия на медицината,
Ко-президент на БАИФМ - Атина
Доц. д-р Пенка Иванова
Зам. председател на БДИМ - София

РЕЗЮМЕ
Авторите просле дява т де йнос тта на
Б а л к а н с к а т а Ас о ц и а ц и я п о и с т о р и я и
ф и л о с о ф и я н а м е д и ц и н а т а ( БА И Ф М ) ,
с ъ з д а д е н а п р е з 2 0 0 5 г . въ в В а р н а , о т
учредяването й до наши дни. Цитира се писмо
на министъра на здравеопазването проф.
Радослав Гайдарски, в което той оценява
високо постиженията на българските учени
и изследователи, „както и на техните колеги
от Гърция, Румъния, Сърбия, Турция и други
ба лк ански страни, които подпомогнаха и
подготвиха
създаването
на
Общобалканската Асоциация по история и
философия на медицината.
Анонсира се и превръщането на
„Асклепий” в орган на Асоциацията, както и
първото й ръководство: проф. М. Апостолов
и проф. Сп. Маркетос – президенти и проф.
Елени Алетра, генерален секретар.
Анализират се балканските конгреси на
БА И Ф М , с и м п о з и у м а в П л о вд и в п р е з
септември 2009 г., както и бъдещите научни
форми на Асоциацията: конгресите в Брашов
(Румъния) и Истанбул (Турция).

STATE, PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF
THE BALKAN HISTORICAL
MEDICAL CO-OPERATION
Academician professor D-r Miladin Apostolov
a chairman of the Balkan association for history of
Medicine, A President of the Balkan Association for
History and Philosophy of Medicine - Sofia
Academician Professor Skiros Marketos
a chairman of the United Greek Association in History,
Sociology and Philosophy of Medicine, co-president of
the Balkan Association in History and Philosophy of
Medicine - Atherns
Associated Professor D-r Penka Ivanova
vice - chairperson of the Balkan Union and the
Association in History of Medicine - Sofia
ABSTRACT
The authors follow the activities of the Balkan
Association in History and Philosophy of
Medicine (BAHPHM), established in 2005 in Varna,
since its establishment till nowadays. A letter of
t h e Min i s t e r o f H e a l t h S e rv i c e s a n d C a r e s ,
professor Radoslav Gaidarski was cited in which
he highly evaluates the achievements of the
Bulgarian scientists and explorers, „as well as
the ones of their colleagues from Greece,
Romania,
Serbia, Turkey and other Balkan countries, who
aided and prepared the establishment of the
United Bulgarian Assoc iation in History and
Philosophy of Medicine”.
The turning up of „Asclepius” into an authority
of the association had been announced, as well
as its first managing board: Professor M.
Apostolov and Professor Sp. Marketos presidents and Professor Eleni Aletra, general
secretary.
The Balkan congresses of the Balkan Association
in History, Sociology and Philosophy of Medicine
are analysed , the symposium in the town of
Plovdiv in 2009, as well as the future scientific
forums of the Association: the congresses in
Brashov (RomaniaO and Istanbul (Turkey).
Key words: goals, purposes, problems, future
perspectives
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Балканско научно сътрудничество в областта на
медико – социалната наука се разрасна особено много
след 1989г., когато източно европейските страни
тръгнаха по демократичен път и контактите със старите
демокрации станаха по–интензивни. Независимо от
съществуващите дотогава балкански научни дружества
и асоциации, възникнаха нови научно – изследователски
и научно – преподавателски обединения особено в
областта на социалната медицина, медицинската етика
и здравния мениджмънт.
Най-младата Балканска Асоциация по история и
философия на медицината (БАИФМ) е основана на
Втория Балкански конгрес по история на медицината
(Варна, 2005г.) с участието на историци и философи на
медицината от България, Гърция, Румъния, Словакия,
Македония, Турция, Русия, Израел и някои други
балкански и небалкански страни.
Първоначално публикувахме т. нар. Варненска
Декларация (2005г.) на председателя на Българското
дружество по история на медицината проф. М.
Апостолов и председателя на Общогръцката Асоциация
по история, социология и философия на медицината
проф. Сп. Маркетос, с която се прокламира създаването
на БАИФМ. Като най–важни мотиви за основаването й
се посочват: историческото и мултикултуралното минало
на Балканите и значителните приноси в областта на
медицината на народите на Балканския полуостров от
Античността до наши дни; Хипократовите принципи и
традиции; приносът на историята и философията на
медицината за разбирането на настоящето, на новите
етични въпроси на моделната биология и на
биомедицинската етика.
Тази декларация беше приета единодушно от
делегатите на конгреса, които се превърнаха в нейни
основатели.
В приветствието си до конгреса тогавашният
министър на здравеопазването на България проф.
Радослав Гайдарски обяви: „Използвам случая да
изкажа своето уважение към труда и постиженията на
българските учени и изследователи, както и на техните
колеги от Гърция, Македония, Румъния, Сърбия, Турция
и другите балкански страни, които подпомогнаха и
подготвиха създаването на Общобалканската Асоциация
по история и философия на медицината”.
В Статута на БАИФМ се предвижда, и това вече е
осъществено, международното списание „Асклепий” да
се превърне в орган на Асоциацията. С протокола за
учредяване на БАИФМ, подписан на 3 Декември 2005г.
в гр. София е потвърден следния състав на първото
Ръководство на Асоциацията: Ко – президенти проф. др Миладин Апостолов (София) и проф. д-р Спирос
Маркетос (Атина), Генерален секретар доц. д-р Елени
Христополу – Алетра (Солун).
На Третия конгрес на БАИФМ (Солун, 2007 г.)
утвърдихме за ко-президент на Асоциацията проф. д-р
Николае Марку (Букурещ) за времето до четвърти
Балк ански конгрес (Брашов, 2009 г.). На
Административен (президентски) съвет (Солун, 2007 г.)
приехме за колективни членове на БАИФМ една
румънска и две турски историко-медицински и медико-
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етични организации.
Съгласно Статута на БАИФМ утвърдихме
кандидатурата на турската председателка на двете
новоприети турски организации проф. Ердемир за Копрезидент на Асоциацията от Брашовски (2009 г.) до
Истанбулски конгрес на БАИФМ (2011 г.).
Четвъртият Балкански конгрес по история на
медицината (Брашов, октомври, 2009 г.) беше
предшестван от Първия симпозиум на „Асклепий” и на
БАИФМ, който се състоя в Пловдив (България) на 25,
26 и 27 септември под председателството на проф. М.
Апостолов (София), проф. Спирос Маркетос (Атина) и
проф. Желязко Христов (Пловдив). В него взеха участие
проф. Елени Христополу – Алетра (Солун), генерален
секретар на БАИФМ и заместник главен редактор на
„Асклепий” и БАИФМ (Солун), доц. д-р Пенка Иванова,
секретар – координатор на БАИФМ (София), доц. д-р
Христо Френгов, заместник Председател на Българското
дружество по история на медицината (БДИМ) –
Благоевград, доц. д-р Маруся Петкова (Плевен).
Първият симпозиум на „Асклепий”, който вече е
орган и на БАИФМ, беше свикан, за да бъде отчетена
досегашната дейност на нашето международно издание
и на Президентството на БАИФМ.
Утвърдени бяха нови членове на редакционната
колегия, беше определена датата на Втория симпозиум:
септември, 2010 г., гр. Сандански (България). Той ще
обсъди и приеме тезисите на общобалканското учебно
помагало по история и философия на медицината на
Балканите от Античността до наши дни. Надяваме се,
че националните ръководства на историко –
медицинските дружества и асоциации ще подготвят
кратки тезиси (на английски език, в размер на 10
компютърни страници) и ще ги изпратят на един от
президентите на БАИФМ, за да бъдат включени в
общобалкански проект.
Внимание заслужават още две събития, които имат
пряко отношение към „Асклепий” и БАИФМ. Едното е
участието на руските историци на медицината в
конгресите на БАИФМ и в самата Асоциация. На Втория
Балкански конгрес (Варна, 2005г.) приехме няколко
изтъкнати руски историци на медицината за членове на
новоучредената БАИФМ: академик Юрий Павлович
Лисицин (Москва), ак адемик Татяна Василевна
Журавлева (Москва), проф. Константин Г. Василев
(Одеса) и др.. На заседанието си през септември 2009 г.
в Пловдив Президентството на БАИФМ прие за свой
колективен член Конфедерацията на историците на
медицината – международна (КИММ) с Председател
академик Ю. П. Лисицин и генерален секретар академик
Т. В. Журавлева.
На тържествена церемония в София (на 26
Септември, събота) председателя на Българската
Академия на науките и изкуствата (БАНИ) академик
Григор Велев връчи диплома и обяви проф. д-р Спирос
Маркетос за почетен чуждестранен член – академик на
БАНИ, което засега представлява най–значимото
признание на БАИФМ, на научните постижения на един
от нейните президенти – основатели.
Президентството на БАИФМ високо оценява
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приносите на историците на медицината в Румъния и
участието им в учредяването на Асоциацията. Във
връзка с подготовката и провеждането на Брашовския
четвърти конгрес на организацията Председателството
на БАИФМ награждава с новоучредената награда
„Златна Хипократова клетва” проф. д-р Николае Марку,
ко-президент на БАИФМ (2007 – 2009г.).
БАИФМ непрекъснато разширява своя обхват.
Предстои да приеме за колективен член Хърватското
дружество по история на медицината. Неговата покойна
вече председателска проф. д-р Бисерка Белица беше
сред инициаторите за създаване на БАЙФМ. Установили
сме контакти с аналогични дружества и организации от
останалите балкански страни и се надяваме в близко
бъдеще БАИФМ да има индивидуални и
институционални (колективни) членове от всички
балкански страни.
На заседанието ни в Пловдив от 25 септември
приехме за индивидуален член на БАИФМ доц. д-р
Мария Тодорова от Сливен, а във връзк а с
организацията на Юбилейната научна конференция „130
години Сливенска болница и 210 години от рождението
на д-р Иван Селимински” (30 – 31 октомври 2009г.) я
наградихме с наградата на БДИМ и БАИФМ „Златна
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Хипократова Клетва” за големите й научни приноси и за
преподавателската й дейност в областта на историята
на българската медицина.
На Юбилейната научна конференция в Сливен
популяризирахме БАИФМ в индивидуални срещи –
разговори, а също и чрез настоящия доклад, поради
което изк азваме нашата благодарност на
съпредседателите на Организационния комитет д-р
Йордан Котов и д-р Димитър Боянов, както и на научния
секретар доц. д-р Мария Тодорова, дългогодишен член
на Ръководството на Българското Дружество по история
на медицината (БДИМ).

Адрес за кореспонденция:
Академик проф. д-р Миладин Апостолов
Председател на БДИМ, президент на БАИФМСофия
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Факултет “Обществено здраве”
ул. “Бяло море” 8
тел. 02 9833624
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БОЛНИЦАТА ПРЕД ПОГЛЕДА НА
ПАЦИЕНТИТЕ – ИСТОРИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД
доц. д-р Н. Фесчиева
доц. д-р И. Мирчева
Цв. Кондова

РЕЗЮМЕ
Навлизането на нови технологии в
медицината
промениха
облика
на
класическата болница във втората половина
на 20 век. Голям консуматор на обществени
средства и стълб на здравното дело, към нея
се отправя въпроса доколко отговаря на
очакванията на гражданите.
В България първите изследвания на
мнението на гражданите за медицинската
помощ са от края на 60те и началото на 70те
години. Стимул за тях е разширяващата се
п р иложн а с о ц и о ло г и я и т е н д е н ц и и т е з а
усъвършенстване на здравната система ,
както в поликлиниката, така и в болничния
сектор.
Периодът
на
национално
представителни проучвания (1971 – 1976 г.)
е последван от широко разпространение на
п р а к т и к а т а з а и зу ч а в а н е м н е н и е т о н а
пациентите. След 1980 г. се правят опити за
създаване на лок а лни информационни
с и с те м и , а в н а ве ч е р и е то н а с о ц и а л н о икономическите промени през 90-те години
начеващият колапс на здравната система е
причина за упадък на практиката за
изучаване мнението на пациентите.
Проследени са методическите подходи и
приложението
на
р е зу л т а т и т е
от
п р оу ч в а н и я т а
в
управлението
на
здравеопазването.
ABSTRACT
The introduction of new technologies in
healthcare during the second half of the 20th
century changed the outlook of the classical
hospital. A major consumer of public funds and
a substantial component of the health care, it
faces the important issue of whether it
corresponds to the citizens’ expectations.

The first investigations concerning citizens’
opinion on health care in Bulgaria are from the
end of the 60-s and the beginning of the 70-s. The
motivation arises from the broadening usage of
applied sociology and the tendency for
improvement of the healthcare system both in
p r i m a r y a nd h os p i t a l s e c to r. T h e p e r i o d o f
nationally representative investigations (1971 –
1976) is followed by a broad dissemination of the
practice for studying the patients’ opinion. A
number of examples of creating local information
systems can be observed after 1980. The socioeconomical changes during the 90-s along with
the beginning of the health system collapse bring
the practice of studying patients’ opinion almost
to its end.
The
systematic
approaches
and
the
implementation of the study results in healthcare
management have been reported.
Традиционна институция за грижи за болния, найвече бедни, болницата не претърпява през вековете
големи промени. Но с бързото развитие на науката и
индустрията през 20-ти век и особено през втората му
половина, тя се превръща в място, където бързо
навлизат нови технологии за диагностика и лечение. Те
рефлектират върху увеличаване на болничния персонал
по брой и вид професии / специалности. Наред с това
се усложнява структурата на болницата – появяват се
нови специализирани клинични отделения, както и
помощни служби, работещи по непряк начин за
пациентите. Нараства потребността от координацията
им за по-бързо и ефикасно обслужване на болния.
Болницата се превръща в сложен организъм, който
изисква компетентно управление и същевременно
финансово обезпечаване. Болницата на 20-ти век все
по-малко е църковна институция, тя се издържа от
обществени средства – държавни, общински, фондови,
както и от частни. Като голям консуматор на финансови
средства тя привлича обществения интерес и логично
се насочва да отговори на въпроса доколко
удовлетворява очакванията на своите болни.
На фона на развиващите се през 60-те години в
Западна Европа и САЩ маркетингови стратегии и
внимание към мнението на потребителите, болниците
започват сериозно да се интересуват как са възприемани
от обществото. Така се слага началото на практиката
да се проучва мнението на пациентите и резултатите
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да се използват в управлението – за подобряване на
дейността и на образа пред обществото.
Тези общи предпоставки за проучванията на
удовлетвореността на пациентите от болничната
дейност са валидни и за болниците в България след
1960-те години. Но имат и своите особености.
Настоящият доклад си поставя за цел да проследи
в исторически аспект специфичните предпоставки,
развитие, обхват, методи и резултати на изследванията
на общественото мнение за болничната дейност в
България, респективно нейното качество в периода 1960
– 1990 г.
Представителна за болниците в този период е
обединената окръжна болница, която има поликлинично
– амбулаторна и стационарна част.
Окръжната болница като институция в България
придобива голямо значение и се определя като главен
отговорник за здравето на населението в своя район.
Тази позиция е съзвучна с концепцията на СЗО по това
време (1963г.).
Разрастването по значение и обем на тези болници
и у нас засилва обществения интерес към
съотношението между вложени финансови средства и
получени резултати [7]. Към българския контекст на
проучванията на мнението на болните принадлежат още
два значими обществено – научни факта. Първият се
отнася до развитието и институционализирането на
социологията в България. Социологията, след дълго
пренебрегване, получава силен тласък в развитието си
в периода 1960-1965. Създава се самостоятелен
институт към БАН, който става център на интензивна
научно-изследователска работа. Първото му голямо
изследване е представителното за страната „Градът и
селото” (1968г.) където за първи път са включени
въпроси за самооценка на здравето и удовлетвореност
от здравната система [14]. Изгражда се Българската
социологическа асоциация, която чрез дейността си
бързо печели позиции
в международната
социологическа общност и България става домакин на
Седмия световен конгрес по социология, в който работи
и секция по социология на здравеопазването. Именно
там български медици и социолози се запознават със
световните тенденции в медицинската социологическа
наука.
Социологическите изследвания стават „модни”, те
са стимулирани, защото от държавно ниво се лансира
идеята, че могат да имат роля в усъвършенстване на
управлението на цялостния социален живот,
следователно и на здравеопазната система [10;17].
Другият факт се отнася до здравеопазването.
Осъзнава се значението на организацията и
управлението в здравните заведения за по-резултатната
им дейност. Организацията на труда в отделните
административни единици на болниците (клинични
отделения, лаборатории, стопански служби) е
подложена на анализ, стимулират се практики за
постоянното й усъвършенстване, в които да бъдат
въвлечени и работещите там [7;15]. Провеждат се
Национални прегледи по научна организация на труда
и работните процеси в здравните заведения като
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съвместна дейност на Министерството на народното
здраве (МНЗ) и Централния комитет на профсъюза на
здравните работници [2;3;7]. Изброяване и представяне
на мероприятия по подобряване на организация на труда
не е достатъчно – явява се необходимост от набор
критерии, които да оценят тяхната ефективност. Един
от тях е обратната връзк а с потребителите на
медицинската помощ – пациентите. Така, в синхрон с
международните тенденции и у нас се слага началото
на изучаване мнението на населението за
здравеопазната дейност.
Първите проучвания се ситуират в звената на
извънболничната помощ, наричана тогава амбулаторно
– поликлинична. Тази помощ има масов характер – 80%
от болните започват и завършват лечението си в
амбулаторни условия. Големият брой население
обслужвано от един участъков лекар – от 3000 до 4500
души, лесният достъп до профилирана и
специализирана помощ създават условия участъковият
лекар често да действа като „диспетчер”, разпределител
на болните по различните к абинети.[10;14;16]
Поликлиничното обслужване се оформя като „слабо
звено”, формиращо недоволство на гражданите. Поради
това тяхното мнение представлява много голям интерес.
През периода 1968-1970 от „централно ниво” се
налагат практики за някакъв вид обратна връзка с
гражданите. От МНЗ са изпращани до главните лекари
на болниците анкети с основен въпрос: „От какво в
здравеопазването са недоволни гражданите?”.
Отговорите са в свободен текст с ползване на различни
източници на информация – жалби, задължителен прием
на главните лекари за изслушване на граждани,
разговори с пациенти и минианкети с чакащи пред
поликлиничните к абинети [2]. Няма данни за
периодичността на провеждането им, но по-скоро са
епизодични. На местно ниво започват да се провеждат
малообемни анкети с граждани и те са свидетелство за
по-висока управленска култура на ръководитлите на
съответните здравни заведения, което се отчита
положително при споменатите по-горе национални
прегледи [3]. Анкетите обикновено са кратки, без
претенции за методологична прецизност, обработват се
ръчно, резултатите от тях служат като ориентир в
управлението . Въпреки своите недостатъци, те
изиграват роля в подготовката на обществото, че
търсенето на обратна връзка от потребителите на
медицинска помощ ще се разширява.
Периодът 1971-1980 се характеризира с научноизследователски интерес към изучаване мнението на
гражданите за медицинското обслужване и поспециално към факторите, които го повлияват.
Провеждат се по-задълбочени проучвания. Навлизането
на електронно-изчислителната техника в практиката
дава възможност за мащабни репрезентативни
проучвания с търсене на по-сложни корелационни
връзки между явленията и допринася за по-високото
научно ниво [19].
През 1972-1975 г. е подготвено и проведено в няколко
етапа представително за страната проучване на
общественото мнение относно медицинското
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обслужване с автор и главен изпълнител д-р Здравка
Тонева, научен сътрудник в Научно-изследователския
институт по социална хигиена и организация на
здравеопазването (НИИСХОЗ). Д-р Тонева съчетава
медицинско образование със специална подгтотовка по
социология – завършила е през 1968 г. шестмесечен,
първи по рода си, курс по социология, има добри връзки
със социологическата общност в страната. След 1975г.
преминва в Института по Социология при БАН и по-късно
става първия хабилтиран по социология на
здравеопазването изследовател. Проучването се
провежда на няколко етапа с различни фокуси: мнение
на гражданите за амбулаторно – поликлинично
обслужване (анкетирани 8088 граждани), мнение на
пациентите за стационарната (болничната в класическия
смисъл) медицинска помощ, както и на лекари от същите
болници, мнение на отговорниците по здравеопазване
в Окръжните народни съвети. Високото методично ниво
на проучването е гарантирано чрез обсъждане в
компетентни научни звена, в т.ч. Институт по социология
при БАН. Обработката на големия масив от данни е
извършена в елитния Електронно-изчислителен център
при Информационния център на ЦК на БКП [13;11].
Подробни доклади въз основа на резултатите са
представени на различни управленски нива, които имат
отношение към здравеопазването. В сърцевината на
изводите стоят няколко големи групи проблеми. Първата
група са недостатъци във взаимоотношенията лекар –
пациент, където намират място: малкото време отделяно
на пациента, особено за обяснения и съвети, игнориране
мнението на болния, относно собственото му здравно
състояние и др. Втората група проблеми са свързани с
организацията на труда на лекарите и условията им за
работа. Пациентите изразявяват мнение , че
рационализиране труда на лекарите ще доведе до
увеличаване времето, което те им посвещават.
Обобщението на резултатите от всички етапи на
проучването сочи, че системата на здравеопазването се
нуждае от коренни промени и реорганизация [13].
Последиците от това мащабно проучване в научно
отношение могат да бъдат обобщени в две групи:

• Обогатява методологията на този вид изследвания;
създава се еталон на анкета за проучване мението на
поликлиничните пациенти и всички следващи опити в
тази насок а се основават на апробирани вече
въпросници.
• Появяват се нови изследователски тематични
кръгове, сред които централно място заемат лекарите
като един от ключовите фактори за по-високия престиж
на отделната болница. Започват да се проучват
удовлетвореността на лек арите от професията,
социалния им статус, условията на труд и други фактори.
[14;18;15;16] Последиците за практик ата са, че
проучванията на общественото мнение в страната
значително се разширяват. За това допринасят местните
инициативи, увеличените възможности за машинна
обработка, както и общата атмосфера: от високи
държавни и партийни (на управляващата партия БКП)
форуми се прокламира, че „информирането на
народните маси, както и на изучаването на тяхното
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мнение сега придобива голямо политическо значение”
(1981г.).
Последното обстоятелство изиграва роля на
к атализиращ фактор за създаване подходящи
улесняващи условия за провеждане на проучванията и
по-широко приложение на резултатите от тях [16].
Така под етикета „Идеологизация на обслужващата
сфера” във Варненски окръг през 1980 г. се провежда
мащабно добре поставено проучване, в което се
оценяват елементите на микросредата на гражданите –
здравеопазване, битови услуги, транспорт,
административно обслужване и др. Изследвани са както
граждани (за тяхното мнение и факторите, които го
определят), така и работещи в тези отрасли (за нагласи
и удовлетвореност). Установени са най-честите причини
за трудности пред гражданите при получаване на
медицинск а помощ – недобра организация и
незадоволително ниво на взаимоотношенията лекар –
пациент [8]. От друга страна са проучени факторите от
работната среда на медицинските специалисти (лекари
и мед. сестри), които повлияват здравето, нагласата им
за труд и поведение спрямо обслужваните граждани,
конфликти в колектива, професионалното им развитие
и др. [9]. Акцентира се върху връзката между качеството
на медицинското обслужване и състояние на човешките
ресурси в здравеопазването, к акто и тяхната
организация. Разработените препоръки имат конкретни
адресати и са с потенциал за въздействие главно при
съществуващата централизирана система на
здравеопазване.
Посоченото проучване е добър пример за адекватен
подход – успоредно да се изследват граждани и
потребители на медицинска помощ и субектите на тази
помощ – медицинските специалисти.
Сравнително по-широкото изучаване на
общественото мнение за здравеопазването оказва
положително влияние за повишаване чувствителността
на медицинската общественост към мнението на
гражданите и осъзнаване значението на обратната
връзка за качеството на управлението.
През този период започват да се провеждат посериозни, с по-добра методическ а подготовк а
изследвания на мнението на пациентите и в болничните
отделения, най-вече на големите болници –
университетски и окръжни. Това съвпада с движението
за по-висока култура на медицинското обслужване.
Вниманието е върху болничния бит – хранене и хигиена,
отзоваване на медицинския персонал, грижи в критични
и обичайни условия, информираност, качество на
приемане и изписване, удовлетвореност от цялостното
обслужване [8].
Резултатите се разглеждат от ръководствата и
първичните колективи и са отправна точка за различни
подобрения, организацията и човешкия фактор [8;12].
По-рядко се правят опити за теоретични обобщения [8].
През периода 1981-1989 г. се отбелязват две
тенденции. Първата е последица на „модерността: на
проучванията върху мнението на гражданите. Те се
разширяват, масовизират: в отделни, все повече на брой
поликлиники се провеждат изследвания сред неголеми
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групи обслужвано население (50-100 души) и нерядко
върху тях се правят прекалено смели изводи. Всичко
това има и своите отрицателни страни: ограничено по
съдържание анкети, резултати със слаб заряд за
конкретни управленски решения, в противовес на
големите очаквания от тях. Проучванията в стационара
имат оперативен характер и периодичното им
провеждане по съкратени въпросници служи за
конкретни цели на болничното управление. По-късно, в
средата на 90-те години, по този образец, но още поопростени започват да се провеждат задължителни
анкети за нуждите на болничната акредитация.
Втората тенденця е разработването на
автоматизирани информационни системи (АИС) за
болничната дейност, в които обаче все още не се
включва мнението на пациентите. Специален случай
представлява разработена АИС за изучаване на
общественото мнение на пациентите за амбулаторно –
поликлиничната медицинска помощ, с автори Цв.
Кондова, Н. Фесччиева, Ц. Пеевски и Н.Тютюнков, която
е приложена в окръжната здравна организация във
Варна в продължение на 5 години. (програмен продукт
признат за рационализация). Тя има за цел да създаде
информационна база за оптимизиране управлението на
здравната помощ, както и факторите, които я обуславят.
АИС преодолява недостатъците на експресните
проучвания, дава се възможност за сравнение
резултатите от оценката, получават се данни по здравни
заведения в динамика; за здравните заведения по между
им и за здравните заведения и в окръга между отделните
профилни специалности [1].
Опитът от петгодишно приложение 1983-88г. на
системата показа, че използването на нормирани
оценки, възможността за сравнение на еднородни звена,
автоматичното получаване на корелационни
зависимости и други положителни страни са станали
сериозна база за управление на основни дейности в
амбулаторно – поликлиничната мрежа на Варненска
област, които са се отразили положително върху
качеството на работа. Следват опити и в други окръжни
здравни организации. Но настъпващият колапс в
здравеопазването след 1989 г. и натрупването на много
проблеми отклоняват вниманието на мениджърите на
здравните
заведения
от
проблемите
за
удовлетвореността на пациентите. Временното
замиране на тази дейност се дължи и на започващото
реформиране на здравната система - период, в който
болниците са в нестабилно състояние, преустойват се
като търговски дружества, отпада централизараната
система, в която е натрупан съществуващия опит. Но
независимо от това, проведените в един 20 годишен
период изследвания имат потенциал, който би могъл да
се има предвид във времето на реформи.
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“ВРЕМЕННИ ПРАВИЛА ЗА
УСТРОЙСТВОТО НА МЕДИЦИНСКОТО
УПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ”
КАТО ЗАКОНОДАТЕЛНА ОСНОВА НА
БЪЛГАРСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
д-р Галя ЧАМОВА
доц. д-р Юлияна МАРИНОВА
доц. д-р Светлана ДИМИTРОВА
д-р Галина ПЕТРОВА
д-р Боряна ПАРАШКЕВОВА
Катя ПЕЕВА
Катедра Социална медицина и здравен
мениджмънт, Медицински факултет,
Тракийски университет – Стара Загора

РЕЗЮМЕ
Основополагането на здраве опазна
система с държавно-обществен характер,
имаща за цел да осигури здравни грижи за
цялото население, е една от важните задачи,
к о и т о В р е м е н н о т о ру с к о у п р а в л е н и е
осъществява непосредствено след края на
Освободителната Руско-турска война.
Разработените от д-р Димитър Моллов
„В ре м е н н и п р а в и л а з а у с тройството на
медицинското управление в България”,
утвърдени и влезли в сила от 01.02.1879 г.,
представляват първия официален документ,
регламентиращ
организацията
на
бъ л г а р с к о т о
здраве опазване.
Те
се
основават на принципите на земската
медицина, пре двид обстояте лството , че
техния автор е руски възпитаник.
Основните принципи на организация и
управление, които намират законодателен
израз във „Временните правила” са:
1. участъковост; 2.децентрализация и
д е м о к р а т и з и р а н е н а у п р а в ле н и е т о н а
новоизграждащата се здравеопазна система;
3 . п о д ч е р т а н а с о ц и а л н а н а с оч е н о с т н а
м е д и ц и н с к и т е г р и ж и с а к це н т въ рх у
болничното обслужване.
Пропити с духа и прогресивните идеи на
руската обществена медицина, „Временните
правила”
поставят
бъ л г а р с к о т о
зд р а ве опазване на п рогре с и в н а о с н о ва и

о п р е д е л я т н а с о к и т е з а н е го в о т о п о нататъшно развитие.
Ключови думи: „Временни правила”, принципи
на
з д р а ве о п а з в а н е ,
организация
на
здравеопазването.
THE “TEMPORARY GUIDES ABOUT THE
STRUCTURE OF THE MEDICAL MANAGEMENT
IN BULGARIA” AS A LEGAL BASIS OF THE
BULGARIAN HEALTH CARE
Galya
C H A M O VA ,
Juliana
MA R I N O VA ,
Svetlana.DIMITROVA, Galina PETROVA, Boryana
PARASHKEVOVA, Katya PEEVA
Department of Social Medicine and Health
C a r e Ma n a g e m e n t , Me d i c a l F a c u l t y, T r a k i a
University, Stara Zagora
ABSTRACT
Foundation of a health care system of
statutory-public type, aimed to providing health
ca re for whole the c ommunity i s one of the
important tasks that The Temporary Russian
Management realizes immediately after the end
of the Russian-Turkish war.
Ma d e b y D r. D i m i t a r Mo l l o v “ Te m p o r a r y
Guides about the structure of the medical
management in Bulgaria” that have been
confirmed and empowered since February 1 1879
are the first official document stating the
organization of the Bulgarian health care. The
“Guides” are based on the principles of the
Russian community medicine having in mind the
fact that their author is educated in Russian.
The basic principles in the “Guides” are: 1.
district principle; 2. decentralization and
democratization of the newly founded health care
system; 3. underlined social directiveness of the
medical care with an accent on the hospital care.
Impregnated with the spirit and progressive
ideas of the Russian community medicine The
“Temporary Guides” build the Bulgarian health
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care on progressive basis and define trends of
its further development.
Key words: “Temporary Guides”, health care
principles, health care organization
УВОД
Изграждането на здравеопазната система в
България след Освободителната Руско-турска война
(1877-1878 г.) се осъществява под влияние на
българските доосвобожденски здравноосигурителни
традиции и идеите и опита на руската земска медицина.
За формиране облика на българското здравеопазване,
изключително голямо значение има факта, че в Рускотурската война вземат участие такива изтъкнати
представители на руската медицина като Н. И. Пирогов,
С. Боткин, Ф. Ерисман и др. [1,4]. Една от първите задачи,
които си поставя Временното Руско управление е да
организира здравна мрежа и медицинска помощ за
населението.
Цел: Да се обоснове приноса на първия здравен
закон за поставяне на българското здравеопазване на
прогресивна и демократична основа.
Използвана методика: Анализ на съдържанието на
документи.
ИЗЛОЖЕНИЕ
Създаването през месец май 1878 г. на Отдела за
вътрешни работи бележи началото на изграждане на
администрация, която наред с други задачи има и
здравноуправленски функции.
По искане на този Отдел д-р Димитър Моллов, по
това време видински губернски лекар, изготвя доклад,
който озаглавява „Соображения об устройстве
медицинской части”. Като руски възпитаник и ученик на
изтъкнатия учен клиницист хирург Басов, д-р Моллов е
убеден привърженик и последовател на идеите на
руската земска медицина.
В „Соображения об устройстве медицинской части”,
той представя прогресивните си виждания за
организацията на здравното дело в страната.
Няколко са особено важните моменти в този здравен
документ:
1. Предвижда се безплатно (или срещу минимално
заплащане) лечение в болниците;
2. Предлага се от приходи на определени участъци
земя да се създаде здравен фонд за подпомагане на
здравните заведения;
3. Поставя се акцент върху санитарнопротивоепидемичните и профилактични здравеопазни
дейности като се посочва, че главната задача на
медицината е да предпазва от заболявания [3,5].
Докладът предвижда сформиране на Централно
медицинско управление като висш ръководен орган на
здравеопазването.
Развитието на болничното дело включва създаване
на два вида болници:
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1.Губернски - със сто легла и специализирани
отделения по основни медицински специалности хирургия; вътрешни болести; акушерство и гинекология;
психиатрия;
2.Окръжни болници - с 30-50 легла.
Издръжката на губернските болници и Централното
медицинско управление е функция на държавата, а на
окръжните болници - задължение на местната власт.
Отделът за вътрешни работи високо оценя идеите
на д-р Моллов, поради което му възлага да изготви
проект за здравната организация в цялата страна.
Разработен в сътрудничество с д-р Ив. Манчев и наречен
„За санитарните власти”, този здравен проект е внесен
в Учредителното народно събрание в началото на 1879
г. и бива обсъден и подписан от лекарите-народни
представители, участващи в него.
Проектът предвижда здравеопазната проблематика
да бъде обект на внимание и отговорност на три вида
администрация: обща, местна и специална, всяка, от
които
има
свое
специфично
обособено
здравеопазноуправленско звено.
Към общата администрация – Министерството на
вътрешните работи – се създава Върховен медицински
съвет като най-висш здравен орган в страната, отговорен
за управлението на цялата здравеопазна система; при
окръжните, околийските и общинските власти –
съответно окръжни лекари и лекари на общинска
служба, а специалните въпроси се решават от
Министерството на войната, управителните съвети на
болниците и „водоминералните заведения” [5].
В организацията на здравната служба се залага
използването на взаимствания от земската медицина
участъков принцип, като на всеки 8000 души население
се предвижда да се осигури по един градски лекар.
Неговите задължения включват провеждането на
ваксинации и реваксинации, на безплатни прегледи за
бедните болни, грижи за хигиената на околната среда и
упражняване на ветеринарен контрол.
Основните положения в двата проекта „Соображения об устройстве медицинской части” и „За
санитарните власти” - залягат в основата на приетите
година по-късно ”Временни правила за устройството на
медицинското управление в България”, разработени от
д-р Д. Моллов. Някои от прогресивните моменти в двата
предходни документа като безплатно болнично лечение,
създаване на здравен фонд и др. не намират законова
регламентация във ”Временните правила”. Утвърдени
на 01.02.1879 г. от руския комисар княз ДондуковКорсаков те се явяват първия законодателен акт,
регламентиращ организацията на здравното дело в
Княжество България.
”Временните правила” включват три раздела.
Първият раздел съдържа законови постановки по
отношение управлението на здравната мрежа. Най-висш
ръководен орган е Медицинският съвет, който се създава
към Отдела за вътрешни работи и се назначава от
Правителството[1]. Състои се от четирима членове,
единият от които е председател. Старшият лекар на
войската по право е част от членския състав като
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подобна регламентация има за цел да осигури по-добра
координация и съгласуваност в дейността на
гражданската и военномедицинската служба.
Местните здравни органи, в лицето на окръжните и
градските лек ари, са директно подчинени на
Медицинския съвет.
Те отговарят за организацията и управлението на
лечебната и санитарно-противоепидемичната дейност
на съответната територия. Задължени са да изготвят
ежемесечни и годишни отчети до Медицинския съвет за
санитарното състояние и характера на патологията в
поверената им териториална единица.
Подобна законова постановк а, нормативно
уреждаща важния въпрос за събирането на здравна
информация, е изключително прогресивна, тъй като
създава предпоставки за вземане на обосновани и
адекватни на здравните потребности управленски
решения, а следователно - за по-ефективно управление
на новоизграждащата се здравеопазната система.
Вторият раздел на Временните правила
регламентира организацията на болничното дело.
Създават се три к атегории (степени) болници в
зависимост от големината на легловата им база:
1. Болници от първа степен с 60 легла - в губернските
градове;
2. Болници от втора степен с 40 легла - базирани в
окръжните градове с дружини;
3. Болници от трета степен с 10 легла - в окръжните
градове без дружини.
Като цяло се планира да бъдат разкрити 30 болници
с общ леглови фонд от 1000 болнични легла.
Първостепенните болници се управляват от старши
лекар, а болниците от втора и трета степен – от
окръжните лекари. Лекарите, завеждащи болничните
лечебни заведения са пряко отговорни за оказваната в
тях лечебна дейност.
Към всяка болница се сформира болничен съвет
като колективен управленски орган. В състава му се
включват завеждащия лекар, както и представители на
местната административна власт. Болничните съвети
отговарят за административно-стопанските въпроси и
благоустройството на болниците. Имат правомощие да
освобождават социално слаби пациенти от такса за
лечение. Дейността им се контролира пряко от
Медицинския съвет [3,5].
Третият раздел е посветен на въпроси, свързани с
развитието на аптечното дело. Посочва се, че право да
откриват и управляват аптеки имат само лица с
фармацевтично образование, а разрешение за
дейността на аптеките се дава единствено от
Медицинския съвет. Тези законови постановки целят да
привлекат от чужбина дипломирани фармацевти, така
нужни на здравеопазната система и да създадат
авторитет на българск ата аптек а к ато здравна
институция [2]. Те изразяват формираната отговорност
и сремеж на държавата да създаде условия за
осигуряване на качествени фармацевтични грижи.
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Наред със своите достойнства, “Временните
правила” имат и редица недостатъци. Предимно
свързани с оскъдните законови постановки, касаещи
профилактичната дейност, тези пропуски са преодоляни
чрез по-нататъшната законодателна инициатива на
здравеопазната власт.
ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
”Временни правила за устройството на
медицинското управление в България” са първия
законодателен документ, поставящ началото на
държавната политика в областта на здравеопазването.
Анализът на „Временните правила” разкрива дълбоката
им връзка с прогресивните идеи на руската обществена
медицина. Въвеждането на участъковия принцип в
организацията на здравната мрежа позволява да се
направят първите и решаващи стъпки към осигуряване
на достъпна, квалифицирана и съответна на здравните
потребности
медицинск а
и
санитарнопротивоепидемична дейност.
Демократичният принцип и децентрализацията в
управлението на здравната система и болничните
лечебни заведения също са в подкрепа на постигане на
тези цели.
Прокарващ философията и принципите на земската
медицина в организацията, функциите и управлението
на новосъздаващата се здравна система, този първи
здравен закон поставя българското здравеопазване на
прогресивна и демократична основа.
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ЕДНО СТОЛЕТИЕ МЕДИКОСТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
доц. д-р Т. Чолакова
доц. д-р П. Цонов
София

РЕЗЮМЕ
Прави се преглед на медицинската
с т а т и с т и к а , д о к у м е н т и и а рх и в и н а
здравните служби в продължение на едно
столетие. Обсъжда се създаването на
не обходимата
медико-статистическа
информ а ц ия за де й н о с тта на зд р а в ните
служби. Поставяни са различни акценти: в
н ача лото за осигу р я ван е на д ъ рж а в на т а
статистика,през 70-те год. статистическите данни и документалните потребности
се обвързвали предимно с потребностите на
управлението, а след 80-те год. на тях се
оценява и ролята им като инструментариум
за осигуряване интересите на пациента и
качеството на медицинското обслужване.
Своевременните промени, които произтичат
от глобалната информационна среда
налагат информационните ресурси да бъдат
упра вляван и, под държани и обновява ни с
огле д интере сите на гражданите и
потребностите на здравеопазването. Това е
проце с с вързан с инве с т и ц и и и р е су р с и,
успешно управлявани, контролирани и
обновявани с оглед променящите се
информационните
потребности
на
общественото здравеопазването.
ABSTRACT
One century of medical statistical information
T. Cholakova, P. Tzonov
A review of medical statistics, documents and
archives during a century is pre sented. The
creation of necessary medical statistical
information on the activities of healthcare
services is discussed. Different accents are
made: in the beginning – providing state
statistics. During 1970-ies statistical data and
document needs were connected to the needs of
management, and after 1980-ies their role was

evaluated as tools to provide the interests of the
patient and the quality of medical care. The timely
processes which derive from the global
i nforma t iona l media require the i nformation
resources to be managed, supported and updated
with respect to people’s interests and the
requirements of healthcare. This is a process
ass ocia ted w ith inves tments and res ourc es,
successfully managed, monitored and updated
with respect to the changing information needs
of public healthcare.
Погледът в посок а развитие статистическодокументална страна на общественото развитие в
общественото здравеопазване е един опит да се
илюстрират част от протичащите промени в България и
проблемите при организацията на здравното дело т. е.
неща, които намират отражение в документацията,
статистиката и архивите на здравната институция за
нейната практическа дейност.
Чрез документите и медико-статистическ ата
отчетност в медицинската практика се осигурява:
събиране и систематизиране на данни и информация
за здравния статус на населението, ок азваната
медицинска помощ, разходваните сили и средства,
резултати и контрол за осъществяване на медицинското
обслужване у нас.
В осъществяването на тази мащабна и трудоемка
дейност, осигуряваща организацията и управлението на
здравното дело в България, са участвали хора от цялата
здравна мрежа и много други структури, специалисти и
ръководители, за които искаме сега да споменем.
Документация и отчетност (1881 - 1950 год.)
България пред прага на ХХ век има население 3,3
милиона с 454 лекари, т.е. на един лекар са се падали
7808 души. При организацията на здравното дело са
възприети принципите на руската земска медицина.
Създават се градски здравни участъци, а в обслужването
на селското население важна роля играят фелдшерите
и акушерките.
С Указ от 19 авг. 1881 г. с подписа на м-ра на
просвещението К. Иречек се създава Статистическо
бюро, с което се поставя началото на българските
държавни статистически изследвания. През 1897 г. се
издава Закон за Дирекция на статистиката на Княжество
България. С Височайший Ук аз от 8.10.1880 се
постановява да се въведе от 1.01.1881 точен регистър
за раждания, женитби и умирания, който получава
силата на Закон и остава в сила до 1893 год.
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Тогава регистрите в държавата се водят от
църковните власти за всички видове вероизповедания в два екземпляра, като преписи са били изпращани в
Статистическия отдел за обработка и публикуване.
Водили се регистри и за бракоразводите, но те са били
рядкост.
Задължителни форми стават: „Журналът-регистър”
за амбулаторното медицинско обслужване, „Книгадневник” и „Квитанционна книга” с пореден амбулаторен
№ за всяка постъпила сума, „Рецепти” с име на лекаря,
адрес, номер и дата на позволително за
правоспособност. Необходимата документация и
регистри за държавната и частна медицинската практика
се определяли от Главна Дирекция Народно Здраве (Гл.
ДНЗ) и Дирекция на статистиката. Формулярите-образци
са били задължителни за всички практикуващи лекари.
Книгите и формулярите са се доставяли от Гл. ДНЗ на
областните лекари, при които е имало склад със запас
за една година. Водили са се инвентарни книги за
инструментариум, лабораторни уреди и апарати. ”Златна
книга“ е съществувала за поименно вписване на
дарителите, която по-късно е била заменена от „Кутия
за волни дарения”.
Болничният лист (сегашната история на
заболяването) е бил задължителен за всички болници.
Към него са влагани допълнителни листове за:
преместване в друго отделение, родилка, протичане на
болестта, оперативен протокол, записи за тежко болния,
записи на милосърдната сестра и други. Приключвайки
лечението, лекуващият лекар е вписвал обектите за
таксуване с поредните номера в таблицата по
установените такси. При изписването на болния се
давали писмени напътствия с болничен печат - без
подпис.
Водил се е ”Азбучник на лекуваните болни”.
Попълвало се е статистическо листче за всеки лежащ
болен (всяка диагноза на отделно листче), след което
тримесечно те се изпращали в Гл. дирекция на
статистиката.
За първи път статистически данни за болниците
(само за военните б-ци) се публикуват през 1910 г. в
Статистически годишник на Царство България. Данните
включват броя лекувани, изхода на лечението и
разпределение по 35 групи болести.
Правилата за освидетелстване и аутопсия датират
от 1883 год. Статистиката на причините за умиранията
се основава на „Листчето за умиране” (1892), но след
първите опити през 1900-1901 г. данни не се публикуват
до 1927 г.
Времето от Освобождението до 30-те години
статистическите сведения се свързват главно със
заразните заболявания, туберкулозата, маларията и
венерическите болести. Данните за здравната дейност
и персонала са непълни. Няма формирани
статистически органи в здравното ведомство. В
статистиката на заболеваемостта у на с включват само
болестни състояния, диагностицирани и регистрирани
от лекар. Задължение на лекарите е да съобщават в
определени срокове заболелите, особено тези от
заразни болести. Това се допълва и уточнява с
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развитието на здравното ни законодателство:
Санитарния закон (1888), Закона за обществено здраве
(1903), Закона за народното здраве (1929), Заразните
заболявания се съобщават със специални известия:
„Карта за съобщаване на ОЗБ” (1927).
След 1930-1932 г. се създават статистически органи
към Гл. дирекция Народно здраве, разширяват се
статистическите проучвания. Активирана е борбата
срещу туберкулозата и се извършват статистически
разработки от Главна дирекция на статистиката по
искане на ГлДНЗ. Това става въз основа на „Листче за
болен, оздравял или умрял от туберкулоза, за лежащо
болен”.
Важен момент в развитието на демографската
статистика е въвеждането от 1932 г. на регистрация на
смъртността по причини за всички градове на страната.
През 1937-1940 г. се публикуват данни и за селата,
където има мъртвопроверители. Регистрацията
основателно се е считала за неточна, поради липсата
на достатъчен медицински персонал.
Изучаване на общата заболеваемост е ставало въз
основа на записите в амбулаторните книги за
посещенията при лекарите и сведения на околийските
и окръжни лекари до Гл. ДНЗ. Данните са били непълни
и не са могли да бъдат използвани.
Статистика на лежащо болните се въвежда от 1940
г. Изучаването заболеваемостта на хоспитализираните
лица е въз основа на „Листче за лежащо болен” (1940),
а по-късно ”Карта за напуснал стационара” (1952), където
данните за обработка включват: диагноза, възраст, пол,
местоживеене и др. От тези данни се разработват
пок азатели за к ачеството на диагностик ата,
своевремеността, ефективността и продължителността
на лечението.
За времето от 1944-1962 г. протичат значителни
промени – цялата статистическа отчетност преминава
от МНЗ към Централно статистическо управление, което
осигурява необходимата информация на МНЗ и всички
други ведомства. Създава се нова система от
регистрационни и медико-статистически документи.
Разширяват се статистическите наблюдения в
здравеопазването. С въвеждането на „Лист за уточнена
диагноза” (1963) и „Статистически талон за уточнените
диагнози” (обр. 25-в) се съставяли статистическите
отчети за ЦСУ и МНЗ. От 1957 г. започва публикуване
на причините за умирания и в селата.
Контролна дейност (1881 - 1910 год.)
Отчети на окръжните лекари започнали да се
изготвят от 1909-1910 г. В годишните отчети окръжните
лекари са давали сведения за: територията на окръга,
подразделенията на санитарни околии, броят на
участъци, села и население. Описвало се е
разположението, планирането, водоснабдяването,
занятията и поминъка, храненето на населението,
отглеждането на малките деца, употребата на спиртни
напитки, състоянието на училищата , мините и
индустриалните обекти, затворите и гробищата.
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Обсъждала се работата на околийските и общински
съвети, работата по борба с туберкулозата, издадени
заповеди, наложените санкции и глоби.
Към годишните отчети са прилагани ведомости и
поименни списъци на персонала: лекари, дентисти,
акушерки и фелдшери в околията.
Окръжните лекари наред със събитията и фактите
са се ангажирали със свои кратки коментари по редица
от здравните и социални проблеми на населението.
Софийският окръжен лекар д-р Т. Василев в отчета
си за 1910 г. наред с решенията и мерките, които
административно-полицейските, общински и санитарни
власти са предприели за предпазването от холера,
призовава „полицейските власти да вземат по-голямо
участие в борбата против нечистотиите в селата,
защото закона ги задължава да оказват съдействие
на санитарните власти” и ... “държавата, окръжните
съветници, общинските власти да не правят икономии
от народното здраве, а да предвиждат повече суми,
защото няма у никого щастие, ако няма здраве”.
Независимо от тежките последствия на войните
българското медицинско образование и лекарското
съсловие носи отпечатъка на европейската практика
предимно под влиянието на немската, виенската и
френската медицински школи.
Документация и отчетност (след 1950 год.)
Погледната по-общо като дейност с измеренията на
десетилетия може да се каже, че в България през:
През 50-е години се налагат промени в
организацията на здравното дело при използване на
съветския опит в здравеопазването. Министерството на
народното здраве въвежда през 1951 г. нова първична
медицинска документация т. н. “учетна документация”.
През 1959 и 1967 се извършват ревизии и
усъвършенствания на документалната система, като се
въвеждат по-приемливи форми на регистрация.
През 60-те и 70-те години се работи по-задълбочено
в областта на медико-статистическата информация и
документалните източници. Очертават се по-ясно
информационните потребности на здравната мрежа. До
70-те години се отдава повече внимание на документите
като източник на статистически данни и документалните
потребности и дейности са били обвързвани със звената
по медицинск а статистик а и потребностите на
управлението.
През 80-те години на медицинския документ се
гледа и като на важен инструментариум, отразяващ
медицинската практика. Ролята му като информационен
източник за управленски, финансови и медикостатистически цели не бива да е в ущърб на пациента и
качеството на медицинското обслужване.
Кога
започнаха
да
се
модернизират
информационните процеси у нас?
Инициатор за изграждането на ЕИЦ за нуждите на
здравеопазването, разработването на Автоматизирани
системи в здравеопазването и за управление на
дейности и процеси в медицината става Вл. Калайджиев.
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В края на 60-те към НИ по хигиена се формира секция
„Автоматизирани системи”, която после се включва в
НИСХОЗ и Главният информационно-изчислителен
център на МНЗ (ГИИЦ). Ръководители на ГИИЦ на МЗ
са Борис Михов (1976-1982), Алекси Вълчев (1982-1984),
Колю Гаргов (1984-1987).
Това е времето, когато се модернизира
информационната система на здравеопазване.
Разработват се и внедряват първите Автоматизирани
информационни системи (АИС) от секция
„Автоматизирани системи” (под ръководството на Б.
Байкушев и Ц. Пеевски и сътрудници Георги Боров,
Симеон Бачев, Мирослав Попов, Никола Андреев, Елена
Петкова, Мария Пиперова, Росица Мечконова, Иван
Димитров, Антоанета Андреева, Ненчо Тютюнков).
Първите Автоматизирани информационни системи
са за: медицинските кадри (Цанко Пеевски, Мария
Пиперова), амбулаторната дейност, болничната дейност,
онкологичната дейност, трайната нетрудоспособност
(Зл. Глутникова), проекти свързани управлението на
епидемичния контрол, санитарния контрол и
управлението на ХЕС (Н. Андреев, Св. Господинова, С.
Ботев), нозометрични системи (Ив. Димитров, Б.
Джонголска). Поставя се началото на обучението по
компютърна техника, медицинска информатика и
биостатистика (Б. Байкушев).
Под ръководството на проф. Ташо Паскалев (19751977) и екип от ГИИЦ при МНЗ (Павел Кушев, Илия
Джарков, Петър Цонов и др.) и голяма група лекари от
практическата мрежа работи по унификацията и
стандартизацията на медицинската документация.
Създава се отраслова нормала и стандарт БДС за
медицинска документация (1976 г.). Издава се за първи
път “Албум на първичните медицински форми в
здравеопазването”.
В областта на медицинската статистика работата е
съсредоточена в НИСХОЗ (Т. Захариев), после в ГИИЦ
(Б. Михов, Алекси Вълчев, Т. Чолакова, Здр. Богданов,
Ст. Христова) и НЦЗИ (Хр. Хрива, П. Амуджев, Кр.
Дикова, С. Начева, С. Иванова и др.). Съществуващата
медицинск а статистик а е насочвана главно в
направленията:
- движение на населението, с основните му
пок азатели – раждаемост, смъртност и средна
продължителност на предстоящия живот;
- болестността и заболеваемостта сред населението
– основно по данни за временната и трайна
нетрудоспобност;
- Внедряване на МКБ;
- издаване на статистически справочници,
необходими за здравната администрация и лекарите на
различни нива на медицинското обслужване, бюлетини
предлагащи информация за ресурси и дейности в
здравеопазването, икономическа информация за
здравеопазването, сравнителни анализ на демографски
показатели и показатели за заболеваемостта в България
и други страни по света.
Понастоящем (2009) съжителстват три поколения
документи-протоколи,свидетелства и решения,
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направления и искания, носещи индекс: Учетна форма
№... от 60-те години, Бланка МНЗ №... от 70-80-те години
и Бланка НЗОК №... от 2000 год. Съществуват утвърдени
с дългогодишна практика “регистрите – книги” за:
приетите и изписани болни, станалите раждания,
решения на ЛКК, издадени листове за временна
нетрудоспособност, регистрираните заразни заболявания, профилактичните имунизации, лабораторните и
функционални изследвания.
Липсва официална документация за сестрински
здравни грижи: планиране, приемане и осигуряване на
медицинските грижи, наблюдение по клинични
показатели, регистриране състоянието на пациента.
Обемното “медицинско документално стопанство”
поставя трудни задачи по систематизирането ,
архивирането на видовете документи, техническото и
кадрово осигуряване.
Документалното осигуряване е съществена част от
технологията и управлението на здравната система. На
тази документална основа стъпва и електронното
здравеопазване. Очертават се приоритети, изискващи
документиране, кодиране, остойностяване и отчитане
на услуги и дейности. Тече процес на непрекъснатото
усложняване на медицинската наука, повишаване на
професионалните стандарти за добра практика в едни
по принцип ограничени финансови рамки. Възникна
проблемът „пространство и инвестиции за
архивохранилища” в и извън лечебните заведения.
Изискванията на здравно-осигурителната система и
стандартите за добра медицинска практика някъде
определено затрудняват здравната мрежа поради
недостатъчен информационен капацитет и трудно
съчетаване на компютърната технология с неуредената
„стара документална система”.
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Глобалната информационна среда и електронното
здравеопазване ще помогне за повишаване
оперативността, ефективността и качеството на
медицинската практика. Това се очаква да стане побързо сега в Европейския съюз, където насоките на Ездравеопазване ще бъдат свързани с обединени
действия за изграждане на свързани помежду си
информационни системи и приемане на законодателноадминистративни мерки с цел изграждане на подходяща
инфраструктура и достъп до обемните бази данни с
медицинска информация.
Най-важното за България сега е създаването на
целенасочена здравна политика в областта на Ездравеопазване. Трябва да си даваме сметка, че това е
продължителен процес на внедряване, свързано с
промени в здравното законодателство, разработването
на правила и стандарти, използване на различни
информационни носители и технологии.
Политици, професионалисти и граждани са
участници във внедряването на електронното
здравеопазване, което като съвременен инструмент
поставя сериозни предизвикателства към обществото
като инвеститор и потребител, а към мениджърите висока култура и професионализъм.
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Какви са сегашните очаквания?
Чакат се подобрения в посока: модернизиране
способите за регистрация (фиксиране на данни) чрез
компютърните мрежи и портали, осъвременяване на
медицинското досие, осигуряване на ефик асен
документооборот, осъвременяване номенклатурата от
медицински формуляри, (последната е от 1987),
създаване на информационни стандарти за качество и
сигурност на медицинската, финансова и медикостатистическа информация.

Адрес за кореспонденция:
доц. д-р Таня Чолакова
София
тел. 02/9548006
0889238543
sssm@abv.bg
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ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА
УЧАСТИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В
ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В
БЪЛГАРИЯ
Десислава АТАНАСОВА-ПИЙТЪРСЕ
Медицински университет - Варна

РЕЗЮМЕ
Историческият преглед на гражданското
участие в здравеопазването в България има
за цел да представи как хората са участвали
след освобождението през 1878 г. до днес,
о въ р з в а й к и о с о б е н о с т и т е н а т я х н о т о
у ч а с т и е с п р о м е н и т е в о б ще с т в о т о и
общинското управление. Във връзка с това
този исторически преглед е представен в
три отделни периода формирани под
в л и я н и е то
на
две
п р о т и во п о л о ж н и
тенденции в общинското управление.
Първата тенденция на децентра лизация,
определяща
широко
общинско
с а м оу п р а в л е н и е е ха р а к т е рн а з а д в а о т
периодите: от 1878 г. до 1934 г. и от 1991 г.
до
днес.
Втората
тенденция
на
це н т р а л и з и р а н а
държавна
власт
и
значите лно ограничаване на общинското
самоуправление е характерна за периода от
1934 г. до 1991 г. Един от основните изводи
показва наличието на по-ограничени форми
на участие по време на централизираната
държавна власт, но по-масово включване на
гражданите в тях, в сравнение с периодите
на широко общинско самоуправление. Днес
разнообразието и свободата в избора на
ф о р м и н а у ч а с т и е е з н ач и т е л н а , н о
активността и мотивацията на гражданите
да участват остава неясна.
К л юч о в и д у м и : г р а ж д а н с к о у ч а с т и е ,
здравеопазване, местно самоуправление.
SUMMARY
The goal of the historical review of the citizens’
involvement in health in Bulgaria is to present
h ow t h e pe o pl e h a v e p a r t i c i p a te d a ft e r th e
liberation in 1898 up to date, taking in

consideration the changes in the society and the
municipal governance. The review is based on
three periods formed under de impact of two
opposite trends in the municipal governance. The
first trend of decentralization and wide municipal
self-governance characterizes two of the periods:
from 1898 till 1934 and from 1991 up to date. The
second trend of central state governance and
restricted municipal governance characterizes
the period from 1934 till 1991. The historical
review reveals the existence of more limited
forms of citizens’ participation in health during
the central state governance and participation on
a larger-scale compared to the period of wide
municipal self-governance. Today the diversity
and the freedom to choose a way to participate
are bigger but the citizens’ activity and motivation
is questionable.
Key words: citize ns’ participa tion in heal th,
municipal governance.
Участието на гражданите в здравеопазването
от освобождението до деветнадесетомайския
преврат (1878 г. – 1934 г.)
Повратна точка в развитието на България отбелязва
нейното освобождение, когато с работата по
Търновската конституция през 1879 г. се застъпват
основни идеи и принципи на местното самоуправление.
Това ново начало за България е свързано и с
осъзнаването на нова роля за общините и хората. Време,
в което на тях се гледа като на самостоятелни субекти
във вземането на решения.
Народни хигиенически съвети
През този период едни от първите прояви на пошироко участие на гражданите по неотложни здравни
въпроси на местно ниво са свързани с разкриването на
хигиеническите съвети. С влизането в XX век такива
се създават на окръжно, околийско и общинско ниво.
Със “Закона за опазване на общественото здраве” (1903
г.) тези съвети са натоварени със задачата да обсъждат,
решават и ангажират административните и санитарни
власти с неотложните здравни въпроси.
Създадените
военновременни
народни
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хигиенически съвети се характеризират с широка
обществена подкрепа и още по-активно участие на
населението (Ил. Янулов цитиран в Цонов П., 2009: с.
260) [7]. В работата на съветите са ангажирани всички
по-образовани хора като учители, свещеници, чиновници
и студенти, организирани в участъкови комисии и
задължени ежедневно да инспектират рисковите обекти
(ДВ, бр. 250/4.9.1915г.). Основните функции са да
контролират санитарно-хигиенните условия в отделните
домове чрез периодични посещения, да дават
препоръки, но и да предлагат за санкциониране онези,
които не изпълняват санитарните упътвания. Така те се
превръщат в помощни обществени организации, които
нямат само консултативни функции.
Док азателство за тяхната широка дейност и
активното включване на гражданите е обхващането на
2311 (98%) от селищата в България след 1917 г. [2] и
участието на повече от 50 000 души в състава на
съветите и участъковите комисии, които безвъзмездно
са вършили своя дълг [7].
Обществени организации в сферата на
здравеопазването
От началото на XX в. до 40-те години на века
държавата открито подкрепя и признава важността на
гражданските организации в различни области [1], вкл.
със здравна и социална насоченост.
По време на войните особено активни са женските
дружества, които позволяват участието на жените в
различни дейности. В навечерието на Балканската война
(1911 г.) по инициатива на царица Елеонора в София е
организиран курс за самарянки, ръководен от
Българското дружество „Червен кръст”. Тяхното участие
като доброволки заедно с медицинските сестри има
важно значение по-късно в обществената
благотворителност посветена на децата.
Важна роля изпълняват и организации като Съюза
за закрила на децата в България, Дружеството за борба
с туберкулозата в България, Българския съюз за борба
с алкохолизма, Американската близкоизточна фондация,
Рокфелеровата фондация, които ускоряват въвеждането
на новите за времето международно норми и
стандартите за здравни грижи и профилактика. С края
на Втората световна война в България всичко се
политизира и подчинява на нов ред и нови правила [1],
което се отразява и върху обществените организации.
Част от ключовите фигури в тяхното управление са
подменени с политически мотиви, създадените
институции към някои от тях като домове за сираци,
летовища, игрища и т.н. са одържавени, доброволната
работа се заменя с щатна, благотворителността запада.
В следствие от това част от горепосочените дружества
преустановяват своята дейност, други губят своята
независимост и част от дейностите, с които се занимават.
Характерно през периода след освобождението
до 1934 г. е съвместната работа и обединените усилия
на държавни, общински и дружествени инициативи в
общественото подпомагане. Гражданското участие се
основава освен на посредничеството на обществените
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организации, които се създават през този период, но и
на един потребителски модел, в който гражданите и
уязвими групи в обществото са в ролята си на пасивни
потребители. В резултат на усилията на различните
обществени организации се създава първия
противотуберколозен диспансер; събират се помощи и
дарения в пари и предмети, с които се подпомагат болни
и техните семействата; организират се трапезарии;
детски домове; забавачници за децата на работещите
майки; детски летовища; детски игрища и др.
Участие на гражданите в здравеопазването по
време на централизираната държавна власт (1934
г. – 1991г.)
В годините от 1934 до 1944 г. се въвежда цяла
система от законоположения, които водят до
централизиране на обществените организации и
изграждането на тяхната йерархична структура,
включително тези в социалната сфера и сферата на
общественото здравеопазване [1]. Голяма част от
обществените функции по здравеопазване се
съсредоточават в Българския червен кръст (БЧК) към
който през 1948 г. се вливат Съюза за закрила на децата
и Съюза за борба с туберкулозата, а от 1949 г. и
Помощната организация.
В системата на социалистическо здравеопазване
участието на населението се постига освен чрез
обществени организации като БЧК, професионални
съюзи, Отечествен фронт (ОФ), но и чрез изборните
местни органи и техните обществени активи [5].
Български червен кръст
Дружеството на Червения кръст създава широка
мрежа за здравеопазване и обществено подпомагане.
Във връзка с това по времето на централизираното
държавно управление на България той е определян като
„пръв обществен помощник на здравните органи и
фактор за здравното възпитания на народа” [5]. Сред
неговите основни задачи се отнасят здравното
възпитание на населението, санитарната подготовка,
хигиенизирането на населените места, организирането
на обществен санитарен контрол, участие в различни
санитарно-оздравителни мероприятия.
През 1953 г. от червенокръстката организация се
отнемат всички лечебно-профилактични заведения,
преустановява се всяка стопанска и милосърдни
дейности и се определя ролята и на „обществена опора
на социалистическото здравеопазване” [4]. Това води до
подмяната на голяма част от общоприетите принципи
на световното червенокръстко движение, до загуба на
имуществото и ограничаване на независимостта на
дружеството.
Санитарната подготовк а на населението и
привличането му за активно участие в здравните
мероприятия се извършва чрез подготовк ата и
организирането на обществен санитарен актив и
санитарни формирования (санитарни постове и
дружини). Дружеството организира редица здравно
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просветни курсове за възрастни и учащи се като по този
начин създава своя червенокръстки актив. След 1945 г.
БЧК осъществява масово обучение в курсовете „Готов
за санитарна отбрана (ГСО) и „Бъди готов за санитарна
отбрана” (БСГО), подготвя санитарни дружини и
обществени санитарни отговорници за оказване на
първа санитарна помощ при бедствия, катастрофи и по
време на война [4]. Благодарение на изградените връзки
на взаимодействие на различни нива в системата на
здравеопазване се търси възможно най-голяма близост
до хората. Стига се до формирането на дружества до
ниво предприятия, квартали, училищни комитети. За
мащабността на тяхната дейност говори и значителния
брой на членовете на БЧК, които през 1963 г. наброяват
1 657 490 [5].
Чрез своята дейност БЧК способства не само за
информирането на гражданите по въпросите на
здравето, което е неизбежно условие за тяхното участие,
но и способства за ангажирането на неизползваните
ресурси в общността в сферата на здравеопазването.
Други масови обществени организации
Отечествения фронт провежда масови акции по
хигиенизирането на кварталите, текущ контрол над
обществените места и особено върху заведенията за
обществено хранене. Този контрол се осъществява с
помощта на комисии по хигиената, бита и порядъка.
ОФ има роля и в активирането на населението при
събирането на средства чрез самооблагане за
построяването на детски ясли в градовете, при набиране
и обзавеждане на помещения за ясли и млечни кухни,
създаване на детски площадки и игрища. С негова
помощ се създават и активи към службите за социални
грижи основно от пенсионери, домакини, служещи,
които се представят от ОФ и се утвърждават от
народните съвети.
Професионални съюзи също помагат в укрепване
на здравето и трудоспособността на работещите. В
различни предприятия се създават съвети или комисии
по здравеопазване, съвети за съдействие, които
проучват санитарното състояние на предприятието,
контролират използването на предпазни средства и
следят за хигиената на работното място.
Форми на участие към местните органи на
управление
Постоянните комисии по народно здраве и
социални грижи към народните съвети представляват
също непряка форма за участие на гражданите по
въпросите на здравеопазването на местно ниво. Тези
комисии отговарят за състоянието на здравеопазването,
състоянието на здравните заведения, разглеждат жалби
на трудещите се и помагат на изпълнителните комитети
на народните съвети да отстранят нередностите в
здравното обслужване на населението. Самите
участници в комисиите към народните съвети провеждат
предсесийни срещи с гражданите, на които хората
могат да поставят въпроси, които те считат за важни и
желаят да бъдат разгледани на сесията. Освен
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организирането на срещи на съветниците с гражданите,
съществуват и приемни дни по въпросите, които ще се
обсъждат. Всички срещи с обикновените хора на
общоселски или квартални събрания служат при
изготвянето на „Програма за изпълнението на
поръченията на гражданите”, която се обсъжда по
отдели и комисии и се представя на окръжно ниво. Тя
има за цел да отрази неотложните потребности и
реалните възможности в общността. Форма за обратна
връзка с избирателите е и практиката на следсесийни
срещи с избирателите, на които съветниците представят,
какви въпроси са били разгледани, какви решения са
взети, а гражданите могат да изразят своето мнение.
Във връзка с постановление на Министерски съвет
(МС) за разширяване на участието на населението във
всестранната дейност на държавните органи,
стопанските предприятия, обществено-културните
учреждения, здравеопазването и социалните грижи
Министерството на народното здраве и социалните
грижи предвижда създаване на отдели за народно
здраве и социални грижи на обществени начала, където
липсва градска болница или селска здравна служба, а
има здравни заведения (ясли, здравни пунктове и др.).
В състава им могат да се включват изтъкнати
общественици, здравни работници и др.
Друг начин за въвличане на гражданите е
създаването на научни съвети към съществуващите
тогава отдели по народно здраве и социални грижи, в
които се включват представители от ВУЗ и научни
институции. Тяхната задача е да подпомогнат
разработването и внедряването на нови практики и да
обвържат научния с управленския подход.
Всенародно движение за благоустройство и
хигиенизиране на населените места.
През втората половина на ХХ век възниква една от
най-масовите инициативи в нашата страна всенародно
движение за благоустройство и хигиенизиране на
населените места. То е поставено на широк а
обществена основа благодарение на организационната
работа на народните съвети и комитетите на ОФ и
разяснителната здравно-просветна дейност на
здравните работници и БЧК.
През 1951 г. се слага началото на движението за
почистване на селата. То се заражда първоначално в
Станкедимитровската и Ловешка околия [5], но скоро
излиза извън рамките на тези две околии и обхваща
цялата страна. МС издава на 3 юли 1952 г. 537-ото
постановление за хигиенизиране на населените места,
което обединява в себе си провеждането на редица
масови оздравителни хигиенни мероприятия с
активното включване на населението в изпълнението
им чрез доброволен труд и средства.
През този период се появява инициативата на с.
Завет, Русенски окръг, за създаване на образцов дом.
Разработват се и изисквания за присъждането на
званието „образцов дом”, „образцов квартал (секция)”,
„образцов жилищен блок”. Към 31.12.1981 г. са обявени
за образцови 50,9% от жилищните домове и блокове [3].
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Неизменно условие за присъждането на всяко едно от
тези звания, изрично описано в различните
изискванията, е участието на самите граждани в
дейностите по благоустрояване и хигиенизиране.
Това, което е характерно през периода на
централизирано държавно управление е силното
присъствие и влияние на държавата в различните
инициативи, свързани с участието на гражданите в
здравеопазването и способността да бъде
мобилизирана значителна част от населението в тях.
Доколко това участие е резултат единствено на
самоинициативата на гражданите и доколко на принуда
от страна на държавата трудно би могло да се оцени
без достатъчно надеждни доказателства. Това, което е
безспорно обаче е масовото ангажиране на населението
в различни инициативи главно свързани с
хигиенизирането на населените места, санитарнооздравителни мероприятия, обществен санитарен
контрол, санитарна подготовк а. Това участие на
гражданите в здравеопазването ги превръща в основни
помощници на здравните органи, но не и на техни
равнопоставени партньори във вземането на решения.
Независимо от разнообразието от начини и форми
за участие на гражданите в здравеопазването Св.
Цолова (2007: с. 86) счита, че в този минал период
общността има ограничени възможности за участие или
за изразяване на мнението си относно системата на
здравеопазване [8]. Не липсва и критика през самия
период на централизирано държавно управление. Л.
Каневский (цитиран в Коларов, П., К. Гаргов, В. Чолаков,
А. Вълчев, 1965) отбелязва, че цялото разнообразие от
начини и форми на участие говори за липса на пълна
координация на обществените сили в областта на
здравеопазването , което е предпоставк а за
двойственост при изпълнението на отделни дейности,
непълноценно използване на възможностите и
ресурсите в общността, отегчение и умора сред найактивната част от населението [5].
Участие на гражданите в здравеопазването в
годините на прехода и възстановеното общинско
самоуправление (след 1991 г. до днес)
След 1989 г. България се намира в период на преход,
на политическа и финансова нестабилност и социален
колапс. С приемането на новата Конституция на
Република България (1991) и Законът за местното
самоуправление и местната администрация (1991) се
появява съвременния модел на възстановеното
общинско самоуправление. Следващите години са
свързани с интензивни промени в здравеопазването
обхващащи:
законодателство,
организация,
финансиране и човешки ресурси.
В периода на прехода регистрирането на
граждански организации нараства значително [6] и се
увеличава и броя на неправителствените организации,
в областта на здравето. Към 30 юни 2002 г. Фондация
„Отворено общество” публикува база от данни с близо
200 НПО работещи в сферата на здравеопазването.
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Голяма част от НПО в областта на общественото здраве
са с тесен фокус върху проблемите на болестта и
сравнително малко са тези, които възприемат здравето
в неговия широк смисъл като насочват усилията си и
работят приоритетно за здравето на здравите хора. Това
съсредоточаване на НПО върху отделни рискови групи
и върху болестта предполага и възприемането по-скоро
на „медицинска” концепция за гражданското участие,
отколкото на подход насочен към „развитие на
общността”. За да се постигне устойчиво и дългосрочно
сътрудничество е необходимо формирането на ново
отношение и разбиране за гражданското участие в
здравеопазването, което да надскочи единствено
търсенето на обществена подкрепата в борбата с
различни заболявания или съсредоточаването основно
в предоставянето на по-добри здравни услуги.
Развиването на гражданското общество в България
е в своя начален стадий като свидетелство за това са
опитите за консолидиране на неправителствения
сектор на тематичен принцип с цел по-ефективно
участие в процеса на вземане на решения. В сферата
на здравеопазването тази идея започва да прохожда с
изграждането на мрежи или фамилии на НПО (напр.
Националната мрежа на хората с увреждания ;
Информационен портал на НПО в здравеопазването
http://www.ngo-health.bg/ ).
През последното десетилетие на ХХ век се появяват
и редица нови форми на участие на гражданите в
здравеопазването в България, които са повлияни от
чуждия опит и развитието на идеята за гражданското
участие в глобален аспект. Към тях се отнасят
инициативи к ато Здрави градове, Училища
утвърждаващи здраве, Болници, утвърждаващи здраве,
здравен омбудсман и др. Опитите за прехвърлянето
на чужди практики за съжаление се ок азват
недостатъчно устойчиви във времето и много често с
променлив успех. Част от причините за това са свързани
с непълноценно сътрудничество между институциите,
скептицизма и недоверието на българина, липсата на
финансова подкрепа от държавата, неразпознаването
на идеите заложените в тези инициативи като присъщи
и свойствени в български контекст. Участието на
гражданите в областта на здравеопазването зависи
силно от фактори като култура, историческо минало,
управленска политика, социални, икономически и
политически особености. Появата на една или друга
форма на участие е строго специфична спрямо
контекста, в който възниква, което прави чистото
прехвърляне на една или друга форма на участие през
времето и границите невинаги удачно.
Развитието на съвременните информационни
технологии също намира отражение в начините на
участие на гражданите в здравеопазването в България.
То дава възможност за прилагането на най-икономически
ефективните и бързи начини на гражданско участие.
Примери за това са различните уеб-базирани форуми,
блогове, интернет сайтове, интернет базирани
портали (напр. „Здраве-ЕС”, Български портал за
обществени консултации), които намират все по-голямо
приложение в дискутирането, събирането и
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предоставянето на информация свързана със
здравеопазването.
На местно ниво с възстановяването на общинското
самоуправление се появяват и нови форми за включване
на гражданите в консултирането на общинск ата
администрация по въпросите на здравеопазването.
Такива са обществените или гражданските съвети по
здравеопазване. Те са съвещателен орган за граждански
контрол на местно ниво, в който участват представители
на общината, институции и заинтересовани страни.
Обществените съвети целят по-широко представяне на
обществото, за което е необходимо и ясна представа,
за това как и кой подбира участниците и до колко
обществото открива в избраните членове свои
представители и защитници на своите интереси.
Сред промените след 1989 г. и възстановяването на
общинското самоуправление днес се наблюдава и
известна тенденция към засилване на интереса и
желанието за пряко участие на гражданите
включително по въпросите на здравеопазването. Пример
за такива форми на участие са петициите,
референдумите, общото събрание на населението,
митингите, протестите и др. Според Доклада за
развитието на човека 2001 повече от половината (56,5
%) от интервюираните в проведено проучване в
България биха искали да участват в референдуми [6].
Запитани в отделен въпрос 75% от интервюираните
посочват, че са съгласни по важни въпроси за страната
да има референдуми [6]. Ответна реакция на това
високо очакване в гражданите трябва да донесе
приемането на новия Закон за пряко участие на
гражданите в държавната власт и местното
самоуправление обнародван на 12.06. 2009 г., който
отменя стария „неработещ” Закон за допитване до
народа.
С началото на новото хилядолетие се приемат
различни закони и стратегически документи, които нямат
концептуално завършен характер по отношение на
гражданското участие, а са по-скоро разпръсната в
различни по степен и юридическ а сила актове.
Регламентираните предпоставки за гражданско
участие на практика придобиват предимно пожелателен
характер и в повечето случаи тяхното приложение е
поставено в зависимост от волята на компетентния
държавен или общински орган поради слабия контрол
върху тяхното приложение.
В различни стратегически документи на национално
ниво в областта на здравеопазването приети след 2000
г. (Националната здравна стратегия за 2008-2013,
Здравната стратегия „По-добро здраве за по-добро
бъдеще на България” - 2001 г.) се прокрадва идеята
за участие на гражданите и здравните професионалисти
и изграждането на демократична среда за нейното
осъществяване. Доколко заложени като стратегически
цели те не представляват само „суета” или „копиране
на чужди идеи” ще покаже времето.
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Изводи:
Гражданското участие не е панацея и не бива да се
абсолютизира, а по-скоро да се разглежда к ато
динамичен процес, който изисква умение да се поставят
адекватни въпроси, за да се открият подходящите
отговори в дадената среда и контекст.
Докато в миналото (преди 1991 г.) има по-ограничени
форми на участие, но по-масово включване на
гражданите в тях, то днес разнообразието е по-голямо
и свободата в избора на форми на участие е значителна,
но активността и мотивацията на гражданите да участват
остава неясна. Дали хората не са достатъчно
заинтересовани да участват във вземането на решения
свързани със здравеопазването или самата система ги
игнорира и се страхува от гражданите е открит и
неизследван у нас въпрос. Това, което опита обаче
показва е, че слабото и неразвито гражданско общество
увеличава възможността на управляващите да
определят едностранно управленските стратегии
свързани със здравето.
Съществува нужда от развиването на ново
отношение към участието на обикновените хора в
здравеопазването и формирането на очаквания сред
различните участници в него за това как ще бъде
осъществено то. Формирането на подобни нагласи и
очаквания е труден процес, който не би могъл да бъде
осъществен без поуките и уроците от миналото.
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РАЗВИТИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО
ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН
МЕНИДЖМЪНТ В БЪЛГАРИЯ И СВЕТА
д-р Владимир Гончев, д.м.
Регионален Център по Здравеопазване
Хасково

РЕЗЮМЕ
В статията е направен опит да се
направи кратък преглед на традицията и
развитието на обучението по обществено
здраве и здравен мениджмънт в САЩ, Европа
и България. За разлика от САЩ и Европа,
където обученето датира от 18 век, то в
България подем в обучението се наблюдава
през 90-те години на миналия век, когато с
настъпването
на
реформите
в
здравеопазването се появява нужда от ново
поколение здравни управленци.
ABSTRACT
The artic le is an attempt to mak e a brief
overview of the tradition and the development of
training in Public Health and Health Management
in U.S., Europe and Bulgaria. Unlike the United
States and Europe, where training dates from 18
th century, the rise in Bulgaria in the training
occurred in the 90 years of the last century, when
with the advent of reforms in health care appears
needs a new generation health policymakers.
УВОД:
Обученето по ОЗ и ЗМ е вървяло успоредно с
развитиетона науката и необходимостта от развитие на
здравните системи по света. Нуждите от специалисти в
областта на ЗМ и ОЗ е давало тласък в развитието на
обучението. Допълнително мултидисциплинарния
характер на обучението дава възможност за
професионална кариера и развитие на различни видове
професионалисти.
I. Преглед на развитието на световният и
европейски опит в обучението по обществено здраве
и здравен мениджмънт.
Обучението на лекари по обществено здраве (ОЗ)
започва в Англия през 1871г. в Dublin’s Trinity College
като след завърщването са получавали диплома по
обществено здраве. Програмата е била създадена за

обучение на медицински специалисти. През 1924 London
School of Hygiene and Tropical Medicine обединява
няколко института и се формира главния център за
обучение и изследване в областта на ОЗ. След 1991г.
се наблюдава рязко увеличение на училищата и
университетите, които имат интерес в обучението на
специалисти по ОЗ. Това съвпада с повишение интерес
да се работи насочено към здравните проблеми, а не
само да се мениджират здравните услуги и методите на
реформиране и организиране на заплащането на
здравните услуги. През 1960 училищата по ОЗ са били
критикувани заради тяхната отделеност и липсата им
на влияние върху клиничното медицинско обучение(6).
Традицията по ОЗ е изключително силна в САЩ;
John Hopkins и Harvard School of Public Health са
основани през 1913г. След тях са основани University of
Michigan, Yale, Pennsylvania. Това образование е
основано, за да предостави обучение по ОЗ за
професионалисти, за да се посрещнат нуждите на
свръхнаселените индустриални градове на САЩ.
Училищата са провеждали обучение на специалисти по
ОЗ, които пряко са се занимавали с тази дейност, а така
също и на учени изследователи и университетски
преподаватели. Целта е била да се направи знанието
по ОЗ по-практически приложимо. Развитието на
обучението по ОЗ в САЩ подчертава важността на
мултидисциплинарната природа на тази област на
знанието и необходимостта обучението да бъде
независимо, но присъединено към медицинското.
Университетите по ОЗ в САЩ са произвели много
генерации от добре подготвени учени, практици и
лидери, които са имали решаваща роля за развитието
на ОЗ. От 1980 се наблюдава ренесанс на училищата и
обучението по ОЗ в САЩ. Напоследък студентите и
специализантите по ОЗ идват от различни сфери на
обучението: медици, стомотолози, сестри, инженери,
икономисти, статистици, психолози, ветеринарни
специалисти и др. Най-популярните специалности са
международно здраве и епидемиология. В САЩ има 28
училища по ОЗ, които са акредитирани от Съвета по
Образование по Обществено Здраве. Те се основават
на мулти-дисциплинарния подход на обучение по ОЗ,
включващи епидемиология на заразните и незаразните
заболявания, биостатистика, мениджмънт на здравните
услуги, майчино и детско здраве, здравна икономика,
здраве свързано с околната среда, здравно обучение и
други свързани области. Интердисциплинарният аспект
на обучението показва нуждата от широкия спектър на
предварителна подготовка и образование, която трябва
да имат студентите и специализантите в тази област (6).
Американската система на обучение по ОЗ е най-
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развитата. В училищата по обществено здраве са
обучавани професионалисти в областта на здравната
превенция и контрол от ранните години на дватесети
век. Един от факторите, който основно повлиява
регулацията на активността по ОЗ е публикуването на
доклада на Флекснер. Той има голямо въздействие върху
развитието на така наречената „научна медицина” и един
от косвените резултати е разделянето на на обучението
и дейностите по обществено здраве и медицината.
Структури от вида 8 са еквивалентни на акредитираните
училища по ОЗ в САЩ.
В Европа обучението по ОЗ се извършва от
държавни и независими институти като курсове за
медицински служители в областта на здравния и
болничния мениджмънт. Първично от 1980 и ранните
1990 са основани университети в Германия, Холандия,
Франция, Испания, Полша и Румъния. През 1970 е
основан и такъв в Гьотеборг. Те допринасят за
социологическия подход за анализ на здравните
системи, но все още липсва по-широкия обхват на
обучението включващ епидемиология и медицинска
икономика, характерни за университетите в САЩ.
Асоциацията на Европейските университети по ОЗ
(ASPHER) предлага идеята за стандартизирано и
реципрочно на американската степен по магистър по
ОЗ за Европейската Общност (6).
В Израел такъв университет е University – Hadassah
Braun School of Public Health and Community Medicine,
който от 1970г. предлага и международно обучение –
Магистър по Обществено Здраве (MPH). По данни на
Тулчински през последните години тази програма са
завършили 43 специализанти от страните от Централна
и Източна Европа и са се завърнали в собствените си
страни да обучават или да работят по проекти(3).
През деветдесетте години на миналия век в страните
от Централна и Източна Европа се формират
университети по обществено здраве или се доразвиват
департаментите по социална хигиена.
Общественото здраве в Европа е много
разнообразно, с осем различни типове на структура.
Различните типове на училища имат различни връзки с
академични и правителствени кръгове, търговския и
здравния сектор, както и с други икономически сфери.
В зависимост от техните отговорности, училищата по
обществено здраве имат различни силни и слаби
страни(5). De Leeuw през 1995 описва осем типа
институционални структури на обучение по обществено
здраве:
1. Департаменти по обществено здраве в
медицинските университети;
2. Департаменти по обществено здраве в
медицинските училища на университетите;
3. Департаменти по обществено здраве в други
училища – напр. училища по социални науки и
университети;
4. Междуфакултетни програми на университетите;
5. Училища по обществено здраве като клонове на
министерствата на здравеопазването;
6. Програма на консорциуми от университети по
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обществено здраве под егидата на министерство на
здравеопазването;
7. Независими изследователски центрове с
капацитет по общественото здраве;
8. Независими изследователски и образователни
институти в университетите;
От вид 1 до 5 са повече характерни за страните от
Източна Европа.
Обучението по обществено здраве има дълга
традиция в областта на социалната хигиена и
социалната медицина. Организационната структура е
повече представена от тип 2 до тип 6. Училищата по ОЗ
от тип 8 са започнали да функционират в последните
15-20 години.
В настоящия момент според сайта на Европейската
асоциация на училищата по обществено здраве в
Европейския регион (ASPHER), прави впечатление, че
74 университети, които предлагат обучение по здравен
мениджмънт от 33 страни са членове на ASPHER. С найголямо представителство са университетите от Германия
– 10, следвана от Англия - 7 и Италия - 6. В България
членове на ASPHER са Факултетите по Обществено
здраве на София, Варна и Плевен.
II. Развитие на обучението и практиката по
обществено здраве и здравен мениджмънт в
България.
До 1995г. българското образование по обществено
здраве фокусира изключително върху социалната
хигиена, медико-демографските пок азатели и е
изключително базирано на теоретични основи. По-късно
след създаването на факултетите „Обществено здраве”
университетите започват да обучават специалисти по
здравен мениджмънт. Качеството и наличността на
научна литература до 1995-1996 е изключително ниско
и няма достатъчен достъп както за студенти така и за
лекторите до международни списания и интернет. В
България все още се използват старите пасивни
образователни методи (4).
В България се провежда реформа в здравния сектор
и се появява потребност от компетентност по здравен
мениджмънт сред управленския персонал. Появява се
необходимост от адекватно и прецизно образование за
здравни и нездравни професионалисти работещи в
здравния сектор – лекари, зъболекари, икономисти,
финансови специалисти, сестри, юристи и др.
Осигуряване на необходимия минимум от
квалифицирани специалисти за успешното
осъществяване на здравната реформа на централно и
регионално ниво, които пряко вземат отношение в
процеса на реформата. Повишаване на специалистите,
които са обучени на ниво магистърска и докторски
(Ph.D.) степени в областта на общественото здраве и
здравния мениджмънт (4).
Понастоящем в България обучението по здравен
мениджмънт се извършва от университети и висши
учебни заведения, а също под формата на курсове
организирани от правителствени структури и
неправителствени организации с помощта и подкрепата
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на програмите PHARE, TEMPUS и други. Създадени са
и функционират факултети по обществено здраве към
Медицинските университети в София, Варна, Плевен,
Пловдив, а към Тракийския университет в Стара Загора
има катедра по социална медицина.
По данни на интернет сайта на Европейската
асоциация по обществено здраве Факултетите по
Обществено Здраве към Медицинските Университети в
София, Варна и Плевен са членове на Европейската
асоциация по обществено здраве ASPHER.
Според информация на интернет образователни
програми – курсове, дистанционно обучение,
магистратура по здравен здравен мениджмънт и
стопанско управление има също и в някои немедицински
университети. Това са Университета по Национално и
Световно Стопанство – София (УНСС), Нов Български
Университет – София (НБУ) и Великотърновския
Университет (ВТУ).
В медицинските университети в София, Варна,
Пловдив, Плевен са създадени магистърски програми
по обществено здраве и здравен мениджмънт, които
предлагат обучение с интердисциплинарен характер и
осигурява възможност на студентите да придобият обща
и специализирана подготовка по социална медицина,
епидемиология, информатика и биостатистика, здравен
мениджмънт и здравна политик а, икономик а на
здравеопазаването, здравно заканодателство, етика на
здравната политика и др.
Студенти завършили образованието си по
обществено здраве и здравен мениджмънт могат да
изпълняват следните функции:
1. Стратегическо управление и планиране
2. Организационно управленски
3. Координационно-комуникативни
4. Контролна
5. Научноизследователска
Редица автори България, сред които са Н. Фесчиева,
Ц. Воденичаров и С. Попова описват организациите, в
които здравния мвенидж ър може да работи.
Придобитите знания и умения в сферата на
общественото здраве и здравния мениджмънт
гарантират на завършилите студенти успешна
професионална реализация като:
- мениджъри, консултанти и експерти в управленски
и административни структури на здравеопазването и
здравноосигурителната система: МЗ, НЗОК, РЗОК, РЦЗ,
РИОКОЗ, лечебните заведения в извънболничната и
болничната помощ, както и в правителствените и
неправителствените организации на национално и
международно ниво;
- експерти в други ведомства и институции, имащи
отношение към общественото здраве;
- преподаватели и сътрудници във висши
медицински училища и научни организации.
III. Международната помощ за изграждането на
човешкия ресурс в общественото здраве в България
е от изключително важно значение.
Още през 1991 г. Европейският регионален офис на
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СЗО изгражда отдел, който да поддържа здравната
политика в страните от централна и източна Европа.
Издадена е официална препоръка в тази област: Статия
129 от Маастрихския договор на ЕС параграф 2, който
гласи: ”Общността на държавите членки трябва да се
грижи и поощрява сътрудничеството с трети страни и
компетентни международни организации в областта на
ОЗ.” ЕС заедно с програмата ТЕМПУС финансира
значително модернизацията на системата за
обществено здраве.
Първите международни проекти свързани с ОЗ/ЗМ
са по линия на ТЕМПУС. Могат да бъдат посочени
няколко проекта.
1. ТЕМПУС – JEP 3604 – подкрепа за дисциплините
по общественото здраве, подпомагане на
университетското образование и квалификация на
специалистите (1993-1995). Това е съвместен проект на
Катедритета по социална медицина при МУ – София и
МУ – Варна, Националния център по онкология,
Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести при
МУ – София и Университетите в Ротердам (Холандия),
Кембридж и Единбург (Обединеното ккралство) и Баски
Университет Билбао (Испания). След първата година са
включени и останалите катедри по социално медицина
от медицинските факултети в Плевен, Стара Загора и
Пловдив. Специално внимание в проекта е отделено на
епидемиология, биостатистик а, информатик а и
детерминанти на здравето (поведенчески науки) като
клонове на знанието, които в някаква степен са били
подценявани до тогава.
Проект предложение JEN 3604, 1996-97г. е
съсредоточен върху обучението на специалисти в
България от екипи на партниращи институции (български
и чуждестранни).
В рамките на двата проекта са проведени 28
средносрочни специализации на млади преподаватели
и научни работници в Кембридж, Ротердам, Единбург,
както и 20 краткосрочни визити на хабилитирани
преподаватели и главни асистенти от българска страна.
Шест млади специалисти придобиват магистърски
степени по епидемиология и обществено здраве в
университетите в Кембридж и Ротердам.
Проведени са четири международни летни
варненски курсове по модерна епидемиология и
обществено здравеопазване като са обучени около 120
специалисти от цялата страна.
Катедрите са снабдени с компютърна техника,
учебни материали, обогатен е книжния фонд на
университетските библиотеки с литература по ОЗ и ЗМ.
Издадени са «Основи на епидемиологията» 1995 от Р.
Бонита и Т. Келстрьом (превод от английски) и
Съвременна епидемиология под редакцията на доц.
Фесчиева.
2. Проект PHARE с кородинатор доц. Златка
Глутникова с цел проучване на обучението по ОЗ в някои
европейски страни. Проучен е опита по проблемно
базирано обучение в Маастрихт (Холандия), и Бари
(Италия). За първи път се обсъжда идеята за създаване
на Факултет по ОЗ чрез интеграция структурни звена в
медицинското образование имащи отношение към
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общественото здраве. Издадени са «Ново Обществено
здраве» под редакцията на Ц. Воденичаров, Зл.
Глутникова, В. Борисов.
3. Проект JEP 096 169, ТЕМПУС «Реструктуиране
на университетското образование по ЗМ» съвместно с
университетите в Маастрих и Манчестер (1995-1998).
Медицински университет Варна съвмеместно с
партньори - Факултет по здравни науки/департамент по
Обществено здравеопазване, Маастрихтски университет
Холандия, Университет в Манчестър и Hoogeschool
Amsterdam. Проведени са 6 магистратури по обществено
здравеопазване в Холандия и многобройни
специализации с акцент върху форми на активно
обучение, композиране на програми, формиране на
преподавателски екипи.
4. Проект PHARE на Министерство на
здравеопазването с цел курсове по здравен мениджмънт
с координатор проф. Узунов. Обучение на
мениджърските екипи на болниците е организирано от
програма PHARE – над 350 директори и главни сестри
са обучени в двуседмични курсове по здравен
мениджмънт.
5. В рамките на проект с Швейцарската болнична
асоциачия е проведен курс «Болничин мениджмънт» - 5
модула с модератор доц. Фесчиева. Фокусиран върху
екипно обучение на тричленни екипи (изпълнителен
директор, икономически директор и главна сестра) от
българските болници. Лекторите са известни
специалисти по мениджмънт от европейските
университети. Акцент е върху формирането на екипи в
болничното управление, проекти в лечебната практика,
мениджмънт на болестта, управление на ниво клинична
единица.
6. Съвместно с Испанското правителство и
Министерство на здравеопазването – проект за
сътрудничество и подпомагане в процеса на здравната
реформа. Обучение по болнично управление и плана
за гласност на реформата. В рамките на проекта са
проведени курсове за ръководния персонал от цялата
страна. Издадени са две книги за здравната реформа
под редакцията на проф. М. Попов.
7. Проект сестринско дело с координатор проф.
Воденичаров. В периода, датиращ от 90-те години на м.
в., активно се включват екипи за техническа помощ от
ЕС, осъществяват се проекти по Програма ФАР свързани
с промените в полувисшето медицинско образование и
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създаване на висше образование за ръководни кадри.
Заключение:
Процесите на реформа на системата на
здравеопазването са водещи при усъвършенставнето и
изграждането на системита на обучене по ОЗ и ЗМ. От
първостепенно значение при изграждането на една помодерна и ефективна здравеопазна система е
формирането на човешкия ресурс, който е отговорен за
осъществяването на промяната. В процеса на реформа
здравните мениджъри и експертите по ОЗ са един от
най-важните компоненти на системата, от чиито
действия зависят промените и техния последващ ефект.
Здравните мениджъри имат значения на всички нива на
системата както на най-високото полоитическо ниво,
заангажирани със стратегическия мениджмънт, така до
оперативния мениджмънт на най-малката медицинска
практика.
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ИСТОРИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА
ПЕДИАТРИЧНАТА ПОМОЩ В
ХАСКОВСКА ОБЛАСТ
д-р Владимир Гончев, д.м.
Регионален център по здравеопазване –
Хасково

РЕЗЮМЕ
Развитието на детското здравеопазване
в р е г и о н Х а с к о в о е п р я к о с въ р з а н о с
развитието и изграждането на детските
отде ле н и я и п е диа т р и чн и те участаци в
региона и окомплектоването им с лекари и
медецински персонал. Изграждането и
развитието им и доосъвършенстването им
в о д и д о п о д о б р я в а н е н а зд р а в н и т е
показатели – снижаване на детската
смъртност, но успоредно с това с годините
се наблюдава тенденция за намаляване на
раждаемостта и естествения прираст.
ABSTRACT
Development of child health in the region of
Haskovo is directly related to the development
and construction of children’s wards and
pediatric regions in Haskovo region and fitting
them with doctors and the school staff.
Construction and development and their
modernizing leads to improvement of public
health - reducing child mortality, but in parallel,
over the years tend to reduce the birth rate and
natural growth.
К л юч о в и
д ум и :
д ет с к а
раждаемост, естествен прираст

с м ъ р т н о с т,

УВОД
Педиатрията в своето развитие е преминала всички
исторически етапи на медицинската мисъл, но се
обособява като самостоятелна дисциплина едва в
средата на 19-ти век. Ако първата болница за деца е
открита през 1802 г. в Париж, в България понесла тежко
робство, педиатрията се оформя значително по-късно.
В никоя болница няма детско отделение, а съдбата на
болните деца е хвърлена в ръцете на народни лечители,
врачки и знахари.

Хасковската държавна болница е създадена през
1888 год. с нейн пръв управител д-р Лондон до 1989. До
откриване на терапевтичното отделение през 1920 год.
в нея не са лекувани деца.
По-късно към вътрешното отделение се отделя една
стая за боледуващи деца, чиято бройка се определя в
зависимост от нуждите. Лечението им е поверено в
ръцете на неспециализирани медицински работници.
Първият лекар водил детските легла е бил д-р Иван
Пенчев /по-късно академик, основател на
ендокринологичния институт в гр. София/.
Детско отделение се оформя като самостоятелно
едва през 1946 год. и се помещава в 3 стаи с 15 легла
на втория етаж на хирургичния блок. Пръв титуляр
завеждащ отделение е д-р Донков с двама ординатори:
д-р Гарти и д-р Мутафов, които не са специалисти педиатри. През същата година към отделението е
прехвърлен и сектора за инфекциозно болни.
От началото на 1948 - 1951 година за завеждащ
отделение е назначен д-р Кисьов, дотогава главен
асистент в Детска клиника - гр.София, изтъкнат
български педиатър, който ръководи отделението до
1951 година и се счита за основоположник на клиничната
и специализираната педиатрия в гр. Хасково и окръга.
Под негово ръководство отделението нараства на 45
легла, увеличават се и педиатричните. Отделението се
разделя на два сектора: кърмачески с 20 легла и
вътрешен с 25 легла.
През м. септември 1951 - 1955 година д-р Соня
Мерамеджиян става завеждащ Детско отделение.
Повишава се нивото на лечебно - диагностичната
работа. Отделението укрепва организационно. Създават
се първите два педиатрични участъка през 1952 година,
които след две години стават четири. За участъкови
педиатри са назначени трима лекари.
Д-р Соня Мерамеджиян полага основите и на
детската консултация на съвременно профилактично
ниво.
За завеждащ детско отделение през м. октомври
1955 год. - е назначен д-р Мазгалов. Новото ръководство
си поставя като първостепенна задача да подобри
материалната база и да обзаведе отделението с
необходимия инструментариум. Леглата се увеличават
на 62 и отделението се премества на втория етаж на
гръдното отделение. Основна линия по това време е и
развитието на педиатричните кадри. Привличат се
млади, способни и ентусиазирани лекари, като за период
от 10 години се създават достатъчно добре обучени
специалисти - педиатри.
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През 1964 година отделението се обединява с това
на Градска болница. Пристрояват се 4 етажа като
леглата се увеличават почти двойно. През 1975 година
отделението разполага със 120 легла.
Увеличаването на леглата е в синхрон с тенденцията
в българското здравеопазване, болничната педиатрична
помощ да участва сериозно в борбата за снижение на
детската смъртност. По това време има увлечение по
свръхкоспитализация на децата особено в първата
година от живота им. Успоредно с това обаче
педиатричните отделения стават място за разширение
на клиничната работа, обвързването и с нуждите на
извънболничното детско здравеопазване. В хасковската
болница с заповед на МНЗ от 01.03.1975 година детско
отделение в гр. Хасково прераства в Детска клиника със
153 легла единствената неуниверситетска клиника в
страната със завеждащ - д-р Мазгалов – кмн. Състои се
се от три отделения: кърмаческо и две вътрешни с
ендокринологична,
ревмок ардиологична
и
нефрологична патология. Клиниката се обзавежда на
боксов принцип и разполага с клинична лаборатория,
физиотерапия, рехабилитация и функционален кабинет.
От май 1978 г. под ръководството на д-р Ирина Марчева
започва функционирането на интензивен сектор, поет
от август от 1981г. от д-р Маринова. В този период
клиниката се ръководи от доц. д-р Мазгалов, трима
завеждащи отделения и един завеждащ интензивен. В
интензивен сектор работят 5 ординатора с призната
специалност. За работа с децата е назначен педагог, а
през учебната година учениците на стационарно лечение
с хронични заболявания продължават своето обучение
под ръководството на 4 преподаватели. Отделението
става база за следдипломна квалификация на лекари,
както и на мед. сестри, акушерки и фелдшери от
Медицинския колеж в града. В резултат на създадената
база и високо квалифицираните специалисти в
отделението качествено се диагностицират и лекуват
много заболявания. Снижена е заболяваемостта от
редица инфекциозни заболявания. Значително е
намалена детск ата смъртност. През 1987г. е
регистрирана най-ниската детска смъртност не само в
окръга но, и в страната – 12% - показател, сравняем с
напредналите европейски страни.
През този период се отделят много време и сили за
научна работа. Разработват се проблемите на
социалната и клиничната педиатрия по ендокринология,
нефрология, ревмокардиология, обменни заболявания,
медико-социални проучвания по въпросите за детската
смъртност. Публикувани са повече от 107 научни
съобщения и публикации. Над 10 болестни единици
открити в клиниката са описани за първи път в страната,
от които особен интерес представляват: Цистиновата
болест, Болестта на Пфаундлер-Хурлер, Морото-Лами
и други. Приносът на Хасковското детско отделение е
значим за педиатричната наука в България в областта
на детската нефрология, проф. д-р Ексапет Караханян
водещ специалист с областта на детск ата
ендокринология и д-р Иван Марков новатор в
консервативното лечение на вродената хемангиоматоза.
Колективът на клиниката участва в международни
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конгреси и конференции у нас и в чужбина. През м.
октомври 1972 година тържествено е отпразнуван 25
годишния юбилей от създаването на Детско отделение.
Проведена е Научна конференция по детска нефрология
и ендокринология с участие на 52 доклада на наши
изтъкнати педиатри и гости от чужбина.
През 1978 и 1979 година педиатри от клиниката
участват в Балканските медицински седмици в Атина и
Анкара.
През 1983 г. се провежда Национален педиатричен
конгрес, който реши да повери ръководството на V-я
Национален конгрес по педиатрия с международно
участие на Детска клиника - гр. Хасково.
През 1990 година отново отделението бе домакин и
организатор на първата национална педиатрична
конференция по пулмология, посветена на проблемите
на детската туберкулоза.
До 1996 г. отделението разполага с 128 легла, като
до тогава е завеждащ д-р Марков. От 1996 г. като през
периода на здравната реформа леглата са съкратени
до 35, от които 8 за интензивна терапия. В резултат на
здравната реформа са наблюдава тенденция за
намаляване на легловата база и засилване на
доболничната педиатрична помощ.
Детското отделение в гр. Харманли започва своята
дейност като кабинет в градската поликлиника от 1948
г. При откриването на болницата в сградата на детската
градина – през 1950 г., то е включено като сектор на
вътрешното отделение и от края на 1951 г. се обособява
като самостоятелно.
Новото отделение има 17 легла и се завежда от д-р
Данков, който е негов ръководител само до края на
следващата година, когато на този пост е назначен д-р
Христо В. Събев. Той остава по-дълго време в
харманлийската околийска болница - до 1962 г., като
допринася за укрепването и утвърждаването на
отделението. Десет години завеждащ е и д-р Атанас
Чочков, който през март 1972 г. се премества на работа
в Пловдив.
През 1951 г. отделението има само 17легла, но бързо
се развива и печели авторитет сред населението на
града и околията. През 1960 г. леглата са вече 25. След
преместването в новата болнична сграда през 1962 г.,
заедно с акушеро-гинекологичното отделение заемат
единия етаж на постройката. През 1977 г., след
закриването на инфекциозното отделение, на детското
отделение предоставят изцяло павилиона.
Леглата през 1970 г. са 45, а през 1980 г. – вече 60.
През април 1985 г. те са намалени на 55 поради
намаляване на детския контингент. Развитие търпи и
броят на медицинскити служители в отделението. Така
лекарите през 1955 г. са 3, за да нараснат през 1960 г.
на 5, през 1980 г. на 7 и през 1990 г. – на 8. Съответно на
това медицинските сестри от 4 през 1950 г. се увеличават
на 22 през 1985 г.
Градът е разделен на педиатрични участъци, които
през годините се умножават съобразно броя на
медицинските кадри и вече през 1985 г. са 5.
Детското отделение има водещо място в борбата за
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Табл. 1. Детска смъртност общо за област
Хасково, градове и села 1959 г.- 2008 г.
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намаляване на детската заболеваемост и смъртност, за
грижите за децата от различни възрасти, за развитието
на детската консултация и за по-нататъшното цялостно
подобряване на детското здравеопазване в града и
района.
Болницата в Свиленград е открита през 1954 г. с
детско отделение с 20 легла.
Показатели: Наблюдава се ясна тенденция за
намаляване на детската смъртност в Хасковски регион
за периода от 1963 – 2008г. Като в началото на
наблюдавания периода е достигала до стойности 42,6
след това се наблюдава тенденция за постепенно
намаляне на смъртността. Наблюдават се своеобразни
пикове в отделни години – 19663-64, 1971, 1978, 1991,
1997. Най-ниска е била в годините 2003, 2004 и 2007 –

гра

сел

7,8; 7,7; 8,9. Подобна е тенденцията в селата и градовете
на областта като в селата е е с по-големи амплитуди и и
по-високи стойности (Табл. 1).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
От направения преглед се вижда, че периода от 50
години е свързан с изграждане на инфраструктурата и
подобрява педиатричната помощ в областта. Повишава
се броя на лекарите, които се занимават с детското
здраве и се повишава тяхната професионална
квалификация в областта на педиатрията, което е с
решаващо влияние за намаляване на детск ата
смъртност в региона.
Адрес за кореспонденция:
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РЕЗЮМЕ

ABSTRACT

Възраждането е епоха на дълбоки промени
в социално-икономическото, политическото
и културно състояние на българския народ.
То в а е в р е м е т о , к о г а т о ф о р м и р а т
бъ л г а р с к и т е ц ъ р к о в н и о б щ и н и , к о и т о
з а п оч в а т д а о п р е д е л я т о б щ е с т в е н о духовния живот и най-вече да предприемат
де йс тв ия за прос вета сре д бълга рс кото
население, както и мерки за обезпечаването
му с квлифицирана лекарска помощ.
Целта на настоящата разработка е да се
проучи дейността на първия лекар в Стара
Загора и да изясни неговата роля в здравносоциалната политика на Старозагорската
бъ л г а р с к а о б щ и н а , к о я т о п р е з 1 8 4 8 г .
организира за първи път абонаментно
здравеопазване.
И з п о л з в а н а м е т о д и к а : П р оу ч в а н е н а
исторически документи.
И з в о д и т е п о с оч в а т , ч е п р е з в т о р и я
период на Възраждането е д н а българск а
община започват да формира отговорност
и грижа за здравето на своето население и
полага, чрез привличане в града на
правоспособен лекар и полага основите на
българското обществено здравеопазване.
К л юч о в и д у м и : Н а ц и о н а л н о В ъ з р а ж д а н е ,
бъл га р с к а о б щ и н а , С т а ра За го р а , пъ рв и
общонароден лекар, абонация.

The National Revival is an era of deep changes
in social, economical, political and cultural status
of The Bulgarians. This is the period when the
basis of the Bulgarian health care has been
founded. The aim of this study is to examine the
work of the first doctor in Stara Zagora as well
as to clarify his role in the medical- social policy
of the Bulgarian Municipality in the organization
of the health service subscription for a first time.
Me t h ods used: Ex a m i n a t i on of historical
documents
The study shows that during the first half of
the 19th century the Stara Zagora Municipality
initiates forming of responsibility and care about
health of its population. This is proved by the fact
that a certified physician is enrolled to work in
the city.
Key words: Bulgarian National Revival, Bulgarian
municipalities, first public doctor, subscription

Увод: Възраждането е време на подем. Тогава в
българското общество настъпват дълбоки промени,
които обхващат материалната, социалната и културнодуховната сфера. През периода от 30 години на 19 век
до Кримската война започват редица реформи, поради
което е известен като Танзимат или време на реформи.
Това е втория период на българското Възраждане, който
въпреки своята ограниченост по време е наситен с
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процеси. Ускорено върви материалното производство,
стабилизира се българската буржоазия, която застава
начело на движението за светска просвета и независима
българска църква. Създали се и бързо започнали да
укрепват българските общини, опрени на
нововъзникваща българска буржоазия. В тези български
общини, носещи името църковни за прикриване на
истинския им характер пред турск ата власт, се
съсредоточвало самоуправлението на българите по
отношение на църковни, училищно-просветни и
включително здравни въпроси.
Цел. Целта на това изследване е да проучи
дейността на първия дипломиран лекар в Стара Загора
и неговата роля в социално-здравната политика на
Старозагорската църковна община.
Използвана методика: анализ на съдържанието на
исторически документи.
Дискусия. Църковната община в Стара Загора е
една от онези български възрожденски общини, които
още в зората на своето създаване, предприемат
инициативи по осигуряване на населението с
медицинска помощ, oсъзнавайки необходимостта и
ползата от наличието на дипломиран лекар за града им
[5].
Българската църковна община в Стара Загора
полага големи усилия да привлече такъв лекар. За
осъществяване на тази си идея, старозагорските
общинари стават особено настоятелни и активни през
1848 г под влияние на задаващата се холерна епидемия.
Те се обръщат за съдействие към бележития просветен
деец на нашето Възраждане Александър Екзарх, самия
той родом от Стара Загора [6].
В своя ръкопис „Хронологично описание на поважните и забележителни събития в Стара Загора в
черковно, училищно и общонародно отношение” хаджи
Господин Славов, пише, „Тогава в Стара Загора е
имаше само двама-трима самоуки лечители, по
народност евреи, наследили от бащите си тая сляпа
медицина, с която експлоатираха и правиха касаплък
в населението; този занаят по него време беше
съвсем без контрол” и добавя: „ От съгражданите ни
Ив. Стоянов и Г. С. споразумели се с неколцина още
от младежите на града ни, писаха в Цариград на
съотечественика ни Алесндър Екзархов, който се
беше завърнал от Европа и беше начнал да издава да
издава в Цариград на български „ Цариградски вестник”
да прати в града ни някой добър и учен доктор, комуто
да се плаша с абонация” [1].
По запазени писма от кореспонденцията между
старозагорските първенци и Александър Екзарх, може
да се приеме, че той е основния двигател на идеите за
осигуряване на медицинска помощ в Стара Загора квалифицирана здравна помощ от дипломиран медик и
изграждане на болница. Въобще той упражнява върху
своите съграждане голямо влияние по просветни и
здравни въпроси. И така през 1848 година една
новообразувала се българска буржоазия в Стара Загора
осъзнава необходимостта от лекар в града и това е
израз на един нов обществен дух и Възрожденско
просвещение. В писмо си до старозагорските общинари,
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публикувано в Цариградски вестник на 9 август1848
става ясно, че Ал. Екзарх е успял да издири дипломиран
лекар, готов да замине за Стара Загора [2].
Така през есента на 1848 г. в Стара Загора пристига
първият дипломиран лекар д-р Хрисант Бодуров. Той
бил очакван с голямо нетърпение от младите български
общинари, които с притеснение следяли разрастването
на холерната епидемия в града. Те стават негови първи
абонати. Съвременникът на това събитие хаджи
Господин Славов пише „Младежите условили с
доктора да посещева къщите им и да лекува болниоте
им с абонация по 5000 гроша годишно, заедно с
лековете, които би станали нужни да употреби за
болните им.” [1]. Освен тези първоначални абонати
скоро записали и други, така че броят им нараснал над
30. Абонатите дали предлага предплата на лекаря, за
да си набави лекарства от Цариград, с които той отворил
сред чаршията спецерия (аптека) „гдето до едно време
сам си правеше лекствата за болните”. В спецерията
идвали по-леко болните, които доктора преглеждал там
и веднага им давал лекарства. Но основно прегледите
се извършвали по домовете на болните - „ д-р Хрисанда,
възседнал на кон всеки ден обикалял абонатите си да
пита дали имат нужда от неговата лекарска помощ”
[1].
Този принцип на „абонация” е изключително
интересен, дори само затова че един прогресивен начин
и опит за организирано общестено здравеопазване. Този
абонамент за лекарски услуги може да се сравни със
съвременния принцип на солидарност, залегнал в
съвременната здравеопазна система. Къде са корените
на идеята за абонамента може да бъде обект на още
проучвания, видно е,че българските възрожденци са го
познавали, желали и осъзнавали необходимостта от
солидарност и взаимопомош за да си осигуряват
медицинска помощ.
В своята практика д-р Хрисант Бодуров лекувал и
неабонати срещу 5 гроша на визита и умерени цени на
лекарства, но както отбелязва хаджи Господин Славов
такъв хонорар е вземал само от заможните, а бедните
лекувал безплатно и дори настоявал пред богатите
българи да им събират пари за лекарства. В сравнение
със заплатите на на своите колеги от Пловдив и Търново,
той бил по-добре платен. Възнаграден добре, този
даровит лекар проявявал осезателно своя хуманизъм и
чувство на социална справедливост: „От сиромасите,
освен дето не взимаше нищо за визитите си, нито
залековете си, но още сам ходеше да събира от
богатите си абонати или настояваше да се събират
парични помощи за сиромасите и бедни болни, за да
се хранят и гледат както трябва за по-скорошно
оздравяване.” [1]. Д-р Хрисант Бодуров явно се
отличавал освен с високоличностн к ачеств като
милосърдност и човеколюбие, за които спомена в
писмото си още Александър Екзарх, но и показва
качества на един прогресивен лекар от Възраждането,
осъзнал ролята и на другите фактори за оздравяването
и възстановяването на болните.
Така той скоро се превърнал в общонароден лекар
и може би в голяма степен, отново изпреварвяйки
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времето, той се доближава до съвременната концепция
за ролята и мястото на семейния лекар.
Неизяснен остава въпроса за родното място на д-р
Хрисант Бодуров. Според ръкописа на друг един
възрожденец учителя Атанас Илиев, който описва
събития в Стара Загора от изследвния от нас период,
д-р Бодуров е роден в Копривщица. В своите „Спомени”
той го нарича ”лекаря-патриот Хрисанда, родом от
Копривщица” [3]. Докато според хаджи Господин Славов
доктора е роден в одринско село. Независимо обаче
къде е роден, едно е сигурно, че израснал в Атина,
където по-късно завършва медицина. Явно това, че е
свидетел на на борбите за освобождение на Гърция
определя неговия свободолюбив дух и непримиримост
към турското владичество в България. Това съчетано с
неговата дързост, една изявена черта в неговия
характер, става причина старозагорския лекар да бъде
наречен „дели хеким” т.е. „лудия лекар” [1,2]. Чувството
му за справедливост било до такава степен силно
развито, че за всяка неправда, на която станел свидетел
лично ходил да разобличава виновника. Разказва се за
случай, когато се явил в конак а за да разкрие
злоупотреби от турски големец и с тази си смела
постъпка изумил всички властниците и те заключили,
че само луд човек може да говори така на султанския
наместник.
Така д-р Бодуров освен като лекар се проявява и
като будител на общественото съзнание и дух. Според
Атанас Илиев, напредничавостта в мисленето на
гражданите се дължало точно на контактите им с
доктора. ”Това се дължи най-вече на доброто
общество,, в което се намирали, а особено на
блкизката дружба с лекаря Хрисанда, най-просветния
човек по това време в нашия град” [3]. Мнозина от
младите българи в неделен или друг празничен ден се
събирали в неговата къща за да слушат напътствията
му. Той не пропускал случай да посочва пътя за
политическа независимост – чрез въстание като давал
за пример гърците. Под негово влияние подема на
народностното чувство на старозагорци и стремежа за
национална интеграция бързо се засилвало. [1,2].Това
е представя и другата ролята на лек арите през
Възраждането - водачи на новия възрожденски дух и
тяхното влияние върху политическия живот.
Освен това, част от неговата дейност к ато
общонароден лекар била и просветната. .Докторът
спазвал поетото пред Александър Екзарх задължение
да изнася по два-три лекарски урока седмично в
училището. Трябва да се подчертае, че тия “лекарски
уроци” в мъжкото класно училище „Свети Никола”
(единственото по това време) поставят основата на
бъдещата лекционна здравна просвета сред учащите се,
а по-късно и сред останалото българско население,
която остава приоритет в практиката на следващите
лекари на абонация в Стара Загора.
Така може да смятаме д-р Хрисант Бодуров за
основна фигура в духовния живот на града. Младите и
будни старогагорсци го обявили и за свой духовен лекар,
което доказва неговата будителска роля за оформянето
ново гражданско общество. Така този „учен” доктор,
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както започнали му казват или още „дели хеким”, както
предпочитали да го наричат други се превърнал телесен
и духовен лекар. ”Този доктор беше и телесен, и
духовен лекар на абонатите си и колкото народното
чувство на младежте беше начнало да се пробужда,
това пробуждане толкоз се усили в съграждните ни,
въобще защото речения доктор имаше добър прием и
от първенците ни градски, на които в очите им
изобличаваше старите им идеи и ги поощряваше да
отстояват с всичките си сили за образованието и
проесвещението на юношествопто в матерен език.
При това не пропуща се случай да указва пътя към
политическо освобождение по примера на
освободените гърци.”, подробно описва нашия
първоизточник [1].
В резултат на своята многостранна дейност,
извършвана с невероятна всеотдайност д-р Хрисант
Бодуров спечели уважението на гражданите. Но и той
се привързал към старозагорци и към самия град, така
че пожелал да се засели в него. С тази идея той
заминава за Цариград, за да снабди спецерията си с
лекарства и да се върне заедно със съпругата си, за да
се установят в Стара Загора. Но неговата общанародна
дейност - лекарска, просветителска и обществена
дейност била прекъсната внезапно и набързо. С
избухването на Кримската война турското правителство
заставило всички гръцки поданици ( каквто е бил д-р
Бодуров) да напуснат пределите на Османската
империя. С огромно нежелание и мъка се гражданите
на Стара Загора се раздлелили с любимия си лекар. Те
засвидетелствали публично своето уважение и
благодарност с писмо дo „Цариградски вестник”. Трябва
да се отбележи, че заминаването на д-р Хрисант Бодуров
било обяснено със „заболяване на съпругата му” [7],
съобразно понятията на тогавашната ориентелска
диполмация.
След завършването на Кримската война д-р Хрисант
Бодуров се завърнал в Цариград през 1856 г., откъдето
възнамерявал да се върне в любимия си град Стара
Загора. Но турското правителство, което чувствало остра
нужда от военни лекари, го задържало на служба в
столицата, скоро след това бил и преместен в
анадолския град Мараш. Оттук той написал няколко
приятелски писма на свои познати в Стара Загора, в
които изливал възмущението си „от варващината и
дивотията на тамошмите манафи”. Не след дълго той
починал в този малаазиатски град, в цариградската
преса от 10 ноември 1856 се съобщава само, че бившия
лекар на Ески Заара, е починал, без да се споменават
повече подробности около смъртта му [4]. Така д-р
Хрисант Бодуров не успява да се завърне в Стара Загора
и да продължи делото си. Градът остава дълго време
без дипломиран лекар и без добре уредена спецерия,
с което полето за работа на така нар,. хекими и билери
било широко открито . Но старозагорци познали ползата
от „учен” доктор и сами се заели да изпратят трима
старозагорски младежи да учат медицина в Париж [2].
Заключение и изводи: Стара Загора е един от
онези български градове преди Освобождението, в които
българската община със завидна упоритост се грижи да
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привлече в града правоспособен лекар. През 1848 г. до
1856 в град практикува първият правоспособен лекар –
д-р Хрисан Бодуров, наречен учения доктор. Неговата
общонародна лечебна дейност е основана на принципа
на абонамента („абонация”) и поставя началото на
организираното обществено здравеопазване през
нашето Възраждане. Д-р Хрисан Бодуров освен лечебна
дейност, изпълнява и една ключова роля в цялостния
обществено-културен живот на града. Той събужда
българския дух в младите старозагорци и ги подтиква
към национално осъзнаване и действия за
независимост, с което потвържда, че българските лекари
са имали и имат въздействие върху създаването на
осъзнато гражданско общество. Д-р Хрисан Бодуров
утвърждава
със
своя
професионализъм
университетската медицина и отваря пътя на много
будни младежи към обучение в Мединските
университети на Европа и док азва неоспоримо
необходимост и полза за обществото от дипломирани
лекари.
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МЕДИКО-ЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ В
МЕЖДУНАРОДНИЯ ГОДИШНИК
«АСКЛЕПИЙ»
доц. д-р Пенка ИВАНОВА, д.м.
Медицински Университет – София

РЕЗЮМЕ
Авторката разглежда вече реформирания
международен годишник за история и теория
на медициниата «Асклепий».
Обект на анализ са статиите на медикоетична и биоетична тематика.
Проанализирани са първостроителите на
неохипрократизма, както в Гърция – проф.
Спирос Маркетос и проф. Елени Алетра, така
и в България проф. д-р Миладин Апостолов и
доц. Пенка Иванова.
О тб е ляза н и с а и п ринос и те към тази
тема тик а, к а кто на българс ки так а и на
гръцки учени.
MEDICAL AND ETHIC PROBLEMS OF THE
INTERNATIONAL ANNUAL “ASKLEPIOS”
Assoc. prof. Penka Ivanova, MD

ABSTRACT
The author studies the international annual
for history and theory of medicine - “Asklepios”,
already reformed. She analyses the papers on
medico-ethic and bioethic subjects.
The founders of the neohypocratism professor
Spiros Marketos, Eleni Aletras; as well as the
Bulgarian representatives – prof. Miladin
Apostolov and assoc. prof. Penka Mihailova, are
examined closely.
The author draw attention to the contribution
of Bulgarian and greek authors to these themes
in the annual “Asklepios”.
В съгласие с приетата още през 1992 г. редакционна
политика през целия нов, демократичен период в
съществуването на «Асклепий» (1992-2009) се постигна
разширяване на тематиката: от чисто историкомедицинска тя се превърна в историко-медико-етична
и социално-медицинска. Разбира се, всичко което се
публикува извън борда на чистата история на
медицината, се разглежда в исторически аспект. Такъв

е случаят и със статиите по въпросите на медицинската
етика или биоетика.
Анализът на статиите в «Асклепий» правим само за
периода 2004-2009 г., т.е. за последните шест книжки.
Започваме с публикациите върху хипократизма и
неохипократизма.
По тази тема остават за рефериране три статии. И
трите са дело на Ко-президента на БАИФМ проф. Спирос
Маркетос и неговите научни колективи. Повечето от
нашите български публикации (имам предвид статиите
на проф. Миладин Апостолов и доц. д-р Пенка Иванова)
са отпечатвани в прешестващия период и затова не са
предмет на обсъждане в настоящия доклад.
Единственият труд, свързан с идеите на
хипократизма и публикуван през обхванатия от нас
период на «Асклепий» от българска страна е този на
проф. Миладин Апостолов, президент на БАИФМ,
озаглавен «Историко-медицинският калейдоскоп на
Балк аните: от Хипократ до днес (Балк анският
медицински феномен)». В него авторът анализира
приемствеността в медицината, голямото и безспорно
влияние на Хипократовите идеи въху балканските
народи като подчетава, че именно те лягат в основите
на съвременното балканско и по-специално българогръцко сътрудничество във всички области на
медицинската наука и практика. (т.18, 2005г.)
Хронологично за периода 2004-2009 г. сме
публикували най-рано (в том 18) колективния труд на
Спирос Маркетос и Георге Андруцос, в който авторите
наблягат въху актуалнотта на хипократовите принципи
и разграничаването на парамедицинското шарлатанство
и рационализма на Хипократ. Впечатление на нашите
читатели прави твърдението на авторите, че
Хипократовите етични принципи продъжават да бъдат
«ядрото» на всички международни медицински кодекси.
Според тях Хипократовите (рационални) и
Асклепиевите (регионални) традиции, съществували
съвместно и паралелно, правят възможно съчетаването
и сътрудничеството между съвременните медицински
системи – биотехнологичната и биопсихологичната.
В отделна статия, пак с участието на лидера на
гръцките историци на медицината проф. Маркетос,
авторският колектив Андруцос-Лапас-Маркетос,
изследвал «Хуманитарните извори на Хипократовата
медицина» (том 20), анализира Хипократовата
медицина и нейното значение в съвременния свят.
Особено ценно е тяхното внушение, че хуманитарната
култура на лекарите допринася за това те да станат покомпетентни при използването на мощните инструменти
на днешните биотехнологии.
Само ще маркираме останалите няколко статии, за
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чието съдържание и значимост ще съдим по заглавията
и ще приемем априори, че те са допринесли за възможно
най-пълното обхващане на разностранното Хипократово
наследство: «Хипократовите идеи – гид през вековете»
от М. Карандзас и С. Маркетос, «Структура и функции
на централната нервна система в Хипократовия
сборник» от Ефи Пулаку-Ребелаку, Костас Тсиамис и Сп.
Маркетос.
Втората група етични публикации е обединена от
идеята за експериментите и трансплантациите в
медицината, за техните етични аспекти. Тази актуална
за нашето време тематика е привлякла вниманието на
участниците в нашия симпозиум: Ники Папаврамиду,
секретар-координатор и доц. д-р Елени ХристополуАлетра, генерален секретар на БАИФМ. Тази тяхна
публикация, за която се получиха положителни отзиви
и коментари, предизвика голям интерес сред нашите
читатели. Близка до тази публикация е и статията на
големия немски историк на медицината Дитрих фон
Енгелхард, член на редакцинната колегия на нашето
списание, озаглавена «Етични проблеми на
ксенотранплантацията» и осигурена за «Асклпий» от
члена на Редакционния ни съвет д-р Валентин Павлов.
Интерес представлява статията на Силвия
Александрова върху сурогатното майчинство и неговите
правно-етични аспекти.
Третият раздел, специално обособен за целите на
настоящето обсъждане, е посветен на взаимоотношенията между лекарите и пациентите, между лекуващите
и лекуваните, етични аспекти на здравните грижи и
етиката в клиничната практика.
Казуистичен характер имат статиите: «Етични прояви
на лекари-християни ...» от турския историк на
медицината и етиката Левент Йозтюрк, «Пациентът при
обучението на студенти» от д-р Нели Петрова, «Етични
проблеми на русенските лекари» от Йордан Красналиев
и Петя Тодорова, «Наградната система на СМУ» от
ректора на Университета член-кор. на БАН, проф. д-р
Владимир Овчаров и неговата сътрудничка д-р Гинка
Бекярова, публикацията на Илия Галчев върху здравноетичните наставления на българската Екзархия в
Цариград и др. Независимо от това обаче, те
представляват ценен принос в теорията и практиката
на медицината и здравеопазването.
В същата рубрика специално внимание заслужават
статиите на доц. д-р Людмила Чакърова върху етичните
аспекти на здравните грижи, както и «Морални дилеми
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в сестринството» от доц. Иванка Стамболова.
Актуалността на проблемите на евтаназията налага
да подчертаем, че в том I (ХХ, 2007 г.) на списанието
сме публикували разработената на съвременно научно
ниво статия “Евтаназията” от д-р Юлия Раденкова, член
на ръководството на БДИМ.
В статията “Историческата памет на БЧК” от
председателя на БЧК Христо Григоров, взел активно
участие във Втория конгрес на БАИФМ във Варна през
2005 г., по нов начин проблемно и неказуистично, е
отразена на такавар хуманистична организация като
дейността Българкия червен кръст.
Внимание заслужават и няколкото рецезии, свързани
с личности и събития, имащи отношение към
медицинската етика и деонтология. В разглеждания
период такива статии са публикували в “Асклепии” д-р
Валентин Повлов (за лекаря-писател Фернанду Намора),
проф. Миладин Апостолов (няколко рецезии за етичните
книги и публикации на покойния хирург д-р Симеон
Кожухаров) и др.
Според редакционния екип, а и според автора на
този доклад, подобни периодични прегледи на
публикациите в органа на БАИФМ «Асклепий» по
определени теми и направления, биха били много
полезни за все по-научното им интерпретиране.
Надяваме се, че настоящият обзор на публикуваните
материали по въпросите на биомедицинската етика ще
предизвика сериозно обсъждане както на основните,
така и на по-слабо застъпените тематични направления.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Списание «Асклепий» 2004 – 2009 г.
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ул. “Бяло море” № 8, ет. 5
1527 София
тел. 02/9833624
мобилен тел.: 0885100686
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БОЛНИЦАТА ПРЕД ПОГЛЕДА НА
ПАЦИЕНТИТЕ – ИСТОРИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД
доц. д-р Н. Фесчиева
И. Мирчева
Цв. Кондова
МУ - Варна

РЕЗЮМЕ
Навлизането на нови технологии в
медицината
промениха
облика
на
класическата болница във втората половина
на 20 век. Голям консуматор на обществени
средства и стълб на здравното дело, към нея
се отправя въпроса доколко отговаря на
очакванията на гражданите.
В България първите изследвания на
мнението на гражданите за медицинската
помощ са от края на 60те и началото на 70те
години. Стимул за тях е разширяващата се
п р иложн а с о ц и о ло г и я и т е н д е н ц и и т е з а
усъвършенстване на здравната система ,
както в поликлиниката, така и в болничния
сектор.
Периодът
на
национално
представителни проучвания (1971 – 1976 г.)
е последван от широко разпространение на
п р а к т и к а т а з а и зу ч а в а н е м н е н и е т о н а
пациентите. След 1980 г. се правят опити за
създаване на лок а лни информационни
с и с те м и, а в н а вечерието н а с о ц и а лноикономическите промени през 90те години
начеващият колапс на здравната система е
причина за упадък на практиката за
изучаване мнението на пациентите.
Проследени са методическите подходи и
приложението
на
р е зу л т а т и т е
от
п р оу ч в а н и я т а
в
управлението
на
здравеопазването.
ABSTRACT
THE PATIENTS’ VIEW TO HOSPITALS – A
HISTORICAL REVIEW
N. Feschieva, I. Mircheva, Cv. Kondova
The introduction of new technologies in
healthcare during the second half of the 20th
century changed the outlook of the classical
hospital. A major consumer of public funds and

a substantial component of the health care, it
faces the important issue of whether it
corresponds to the citizens’ expectations.
The first investigations concerning citizens’
opinion on health care in Bulgaria are from the
end of the 60-s and the beginning of the 70-s. The
motivation arises from the broadening usage of
applied sociology and the tendency for
improvement of the healthcare system both in
p r i m a r y a nd h os p i t a l s e c to r. T h e p e r i o d o f
nationally representative investigations (1971 –
1976) is followed by a broad dissemination of the
practice for studying the patients’ opinion. A
number of examples of creating local information
systems can be observed after 1980. The socioeconomical changes during the 90-s along with
the beginning of the health system collapse bring
the practice of studying patients’ opinion almost
to its end.
The
systematic
approaches
and
the
implementation of the study results in healthcare
management have been reported.

Традиционна институция за грижи за болни, най-вече
бедни, болницата не претърпява през вековете големи
промени. Но с бързото развитие на наук ата и
индустрията през 20-ти век и особено през втората му
половина, тя се превръща в място, където бързо
навлизат нови технологии за диагностика и лечение. Те
рефлектират върху увеличаване на болничния персонал
по брой и вид професии / специалности. Наред с това
се усложнява структурата на болницата – появяват се
нови специализирани клинични отделения, както и
помощни служби, работещи по непряк начин за
пациентите. Нараства потребността от координацията
им за по-бързо и ефикасно обслужване на болния.
Болницата се превръща в сложен организъм, който
изисква компетентно управление и същевременно
финансово обезпечаване. Болницата на 20-ти век все
по-малко е църковна институция, тя се издържа от
обществени средства – държавни, общински, фондови,
както и от частни. Като голям консуматор на финансови
средства, тя привлича обществения интерес и логично
се насочва да отговори на въпроса доколко
удовлетворява очакванията на своите болни.
На фона на развиващите се през 60-те години в
Западна Европа и САЩ маркетингови стратегии и
внимание към мнението на потребителите, болниците
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започват сериозно да се интересуват как са възприемани
от обществото. Така се слага началото на практиката
да се проучва мнението на пациентите и резултатите
да се използват в управлението – за подобряване на
дейността и на образа пред обществото.
Тези общи предпоставки за проучванията на
удовлетвореността на пациентите от болничната
дейност са валидни и за болниците в България след
1960-те години. Но имат и своите особености.
Настоящият доклад си поставя за цел да проследи
в исторически аспект специфичните предпоставки,
развитие, обхват, методи и резултати на изследванията
на общественото мнение за болничната дейност в
България, респективно нейното качество в периода 1960
– 1990 г.,
Представителна за болниците в този период е
обединената окръжна болница, която има поликлинично
– амбулаторна и стационарна част.
Окръжната болница като институция в България
придобива голямо значение и се определя като главен
отговорник за здравето на населението в своя район.
Тази позиция е съзвучна с концепцията на СЗО по това
време (1963 г.).
Разрастването по значение и обем на тези болници
и у нас засилва обществения интерес към
съотношението между вложени финансови средства и
получени резултати [7]. Към българския контекст на
проучванията на мнението на болните принадлежат още
два значими обществено – научни факта. Първият се
отнася до развитието и институционализирането на
социологията в България. Социологията, след дълго
пренебрегване, получава силен тласък в развитието си
в периода 1960-1965. Създава се самостоятелен
институт към БАН, който става център на интензивна
научно-изследователска работа. Първото му голямо
изследване е представителното за страната „Градът и
селото” (1968г.) където за първи път са включени
въпроси за самооценка на здравето и удовлетвореност
от здравната система [14]. Изгражда се Българската
социологическа асоциация, която чрез дейността си
бързо печели позиции
в международната
социологическа общност и България през 1970г. става
домакин на Седмия световен конгрес по социология, в
който работи и секция по социология на
здравеопазването. Именно там български медици и
социолози се запознават със световните тенденции в
медицинската социология.
Социологическите изследвания стават „модни”, те
са стимулирани, защото от държавно ниво се лансира
идеята, че могат да имат роля в усъвършенстване на
управлението на цялостния социален живот,
следователно и на здравеопазната система [10,17].
Другият факт се отнася до здравеопазването.
Осъзнава се значението на организацията и
управлението в здравните заведения за по-резултатната
им дейност. Организацията на труда в отделните
административни единици на болниците (клинични
отделения, лаборатории, стопански служби) е
подложена на анализ, стимулират се практики за
постоянното й усъвършенстване, в които да бъдат
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въвлечени и работещите там [7,15]. Провеждат се
Национални прегледи по научна организация на труда
и работните процеси в здравните заведения като
съвместна дейност на Министерството на народното
здраве (МНЗ) и Централния комитет на профсъюза на
здравните работници [2,3,7]. Изброяване и представяне
на мероприятия по подобряване на организация на труда
не е достатъчно – явява се необходимост от набор
критерии, които да оценят тяхната ефективност. Един
от тях е обратната връзк а с потребителите на
медицинската помощ – пациентите. Така, в синхрон с
международните тенденции и у нас се слага началото
на изучаване мнението на населението за
здравеопазната дейност.
Първите проучвания се ситуират в звената на
извънболничната помощ, наричана тогава амбулаторно
– поликлинична. Тази помощ има масов характер – 80%
от болните започват и завършват лечението си в
амбулаторни условия. Големият брой население
обслужвано от един участъков лекар – от 3000 до 4500
души, лесният достъп до профилирана и
специализирана помощ създават условия участъковият
лекар често да действа като „диспечер”, разпределител
на болните по различните к абинети [10,14,16].
Поликлиничното обслужване се оформя като „слабо
звено”, формиращо недоволство на гражданите. Поради
това тяхното мнение представлява много голям интерес.
През периода 1968-1970 от „централно ниво” се
налагат практики за някакъв вид обратна връзка с
гражданите. От МНЗ са изпращани до главните лекари
на болниците анкети с основен въпрос: „От какво в
здравеопазването са недоволни гражданите?”.
Отговорите са в свободен текст с ползване на различни
източници на информация – жалби, задължителен прием
на главните лекари за изслушване на граждани,
разговори с пациенти и минианкети с чакащи пред
поликлиничните к абинети [2]. Няма данни за
периодичността на провеждането им, но по-скоро са
епизодични. На местно ниво започват да се провеждат
малообемни анкети с граждани и те са свидетелство за
по-висока управленска култура на ръководителите на
съответните здравни заведения, което се отчита
положително при споменатите по-горе национални
прегледи [3]. Анкетите обикновено са кратки, без
претенции за методологична прецизност, обработват се
ръчно, резултатите от тях служат като ориентир в
управлението . Въпреки своите недостатъци, те
изиграват роля в подготовката на обществото, че
търсенето на обратна връзка от потребителите на
медицинска помощ ще се разширява.
Периодът 1971-1980 се характеризира с научноизследователски интерес към изучаване мнението на
гражданите за медицинското обслужване и поспециално към факторите, които го повлияват.
Провеждат се по-задълбочени проучвания. Навлизането
на електронно-изчислителната техника в практиката
дава възможност за мащабни репрезентативни
проучвания с търсене на по-сложни корелационни
връзки между явленията и допринася за по-високото
научно ниво [19].
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През 1972-1975 г. е подготвено и проведено в няколко
етапа представително за страната проучване на
общественото мнение относно медицинското
обслужване с автор и главен изпълнител д-р Здравка
Тонева, научен сътрудник в Научно-изследователския
институт по социална хигиена и организация на
здравеопазването (НИИСХОЗ). Д-р Тонева съчетава
медицинско образование със специална подготовка по
социология – завършила е през 1968 г. шестмесечен,
първи по рода си, курс по социология, има добри връзки
със социологическата общност в страната. След 1975 г.
Премина ва в Института по Социология при БАН и покъсно става първия хабилтиран по социология на
здравеопазването изследовател. Проучването се
провежда на няколко етапа с различни фокуси: мнение
на гражданите за амбулаторно – поликлинично
обслужване (анкетирани 8088 граждани), мнение на
пациентите за стационарната (болничната в класическия
смисъл) медицинска помощ, както и на лекари от същите
болници, мнение на отговорниците по здравеопазване
в Окръжните народни съвети. Високото методично ниво
на проучването е гарантирано чрез обсъждане в
компетентни научни звена, в т.ч. Институт по социология
при БАН. Обработката на големия масив от данни е
извършена в елитния Електронно-изчислителен център
при Информационния център на ЦК на БКП [13,11].
Подробни доклади въз основа на резултатите са
представени на различни управленски нива, които имат
отношение към здравеопазването. В сърцевината на
изводите стоят няколко големи групи проблеми. Първата
група са недостатъци във взаимоотношенията лекар –
пациент, където намират място: малкото време отделяно
на пациента, особено за обяснения и съвети, игнориране
мнението на болния, относно собственото му здравно
състояние и др. Втората група проблеми са свързани с
организацията на труда на лекарите и условията им за
работа. Пациентите изразявяват мнение , че
рационализиране труда на лекарите ще доведе до
увеличаване времето, което те им посвещават.
Обобщението на резултатите от всички етапи на
проучването сочи, че системата на здравеопазването се
нуждае от коренни промени и реорганизация [13].
Последиците от това мащабно проучване в научно
отношение могат да бъдат обобщени в две групи:

• Обогатява се методологията на този вид
изследвания; създава се еталон на въпросник за
проучване мението на поликлиничните пациенти и
всички следващи опити в тази насока се основават на
апробирани вече въпросници.
• Появяват се нови изследователски тематични
кръгове, сред които централно място заемат лекарите
като един от ключовите фактори за по-високия престиж
на отделната болница. Започват да се проучват
удовлетвореността на лек арите от професията,
социалния им статус, условията на труд и други фактори
[14,18,15,16]. Последиците за практиката са, че
проучванията на общественото мнение в страната
значително се разширяват. За това допринасят местните
инициативи, увеличените възможности за машинна
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обработка на анкети. Положително влияние оказва и
общата атмосфера – от високи държавни и партийни
(на управляващата партия БКП) форуми се прокламира,
че „информирането на народните маси, както и на
изучаването на тяхното мнение сега придобива голямо
политическо значение” (1981 г.).
Последното обстоятелство изиграва роля на
к атализиращ фактор за създаване подходящи
улесняващи условия за провеждане на проучванията и
по-широко приложение на резултатите от тях [16].
Така под етикета „Идеологизация на обслужващата
сфера” във Варненски окръг през 1980 г. се провежда
мащабно добре поставено проучване, в което се
оценяват елементите на микросредата на гражданите –
здравеопазване, битови услуги, транспорт,
административно обслужване и др. Изследвани са както
граждани (за тяхното мнение и факторите, които го
определят), така и работещи в тези отрасли (за нагласи
и удовлетвореност). Установени са най-честите причини
за трудности пред гражданите при получаване на
медицинск а помощ – недобра организация и
незадоволително ниво на взаимоотношенията лекар –
пациент [8]. От друга страна са проучени факторите от
работната среда на медицинските специалисти (лекари
и мед. сестри), които повлияват здравето, нагласата им
за труд и поведение спрямо обслужваните граждани,
конфликти в колектива, професионалното им развитие
и др. [9]. Акцентира се върху връзката между качеството
на медицинското обслужване и състояние на човешките
ресурси в здравеопазването, к акто и тяхната
организация. Разработените препоръки имат конкретни
адресати и са с потенциал за въздействие главно при
съществуващата централизирана система на
здравеопазване.
Посоченото проучване е добър пример за адекватен
подход – успоредно да се изследват граждани и
потребители на медицинска помощ и субектите на тази
помощ – медицинските специалисти.
Сравнително по-широкото изучаване на
общественото мнение за здравеопазването оказва
положително влияние за повишаване чувствителността
на медицинската общественост към мнението на
гражданите и осъзнаване значението на обратната
връзка за качеството на управлението.
През този период започват да се провеждат посериозни, с по-добра методическ а подготовк а
изследвания на мнението на пациентите и в болничните
отделения, най-вече на големите болници –
университетски и окръжни. Това съвпада с движението
за по-висока култура на медицинското обслужване.
Вниманието е върху болничния бит – хранене и хигиена,
отзоваване на медицинския персонал, грижи в критични
и обичайни условия, информираност, качество на
приемане и изписване, удовлетвореност от цялостното
обслужване [8].
Резултатите се разглеждат от ръководствата и
първичните колективи и са отправна точка за различни
подобрения, организацията и човешкия фактор [8,12].
По-рядко се правят опити за теоретични обобщения [8].

И звестия
на Съюза на учените - Сливен
Том 16, 2010 г.

През периода 1981-1989 г. се отбелязват две
тенденции. Първата е последица на „модерността на
проучванията върху мнението на гражданите. Те се
разширяват, масовизират: в отделни, все повече на брой
поликлиники се провеждат изследвания сред неголеми
групи обслужвано население (50-100 души) и нерядко
върху тях се правят прекалено смели изводи. Всичко
това има и своите отрицателни страни: ограничени по
съдържание анкети, резултати със слаб заряд за
конкретни управленски решения, в противовес на
големите очаквания от тях. Проучванията в стационара
имат оперативен характер и периодичното им
провеждане по съкратени въпросници служи за
конкретни цели на болничното управление. По-късно, в
средата на 90-те години, по този образец, но още поопростени започват да се провеждат задължителни
анкети за нуждите на болничната акредитация.
Втората тенденця е разработването на
автоматизирани информационни системи (АИС) за
болничната дейност, в които обаче все още не се
включва мнението на пациентите. Специален случай
представлява разработена АИС за изучаване на
общественото мнение на пациентите за амбулаторно –
поликлиничната медицинска помощ, с автори Цв.
Кондова, Н. Фесчиева, Ц. Пеевски и Н. Тютюнков, която
е приложена в окръжната здравна организация във
Варна в продължение на 5 години (програмен продукт
признат за рационализация). Тя има за цел да създаде
информационна база за оптимизиране управлението на
здравната помощ, както и факторите, които я обуславят.
АИС преодолява недостатъците на експресните
проучвания, дава се възможност за сравнение
резултатите от оценката, получават се данни по здравни
заведения в динамика; за здравните заведения по между
им и за здравните заведения и в окръга между отделните
профилни специалности [1].
Опитът от петгодишно приложение (1983-88 г.)
на системата показва, че използването на нормирани
оценки, възможността за сравнение на еднородни звена,
автоматичното получаване на корелационни
зависимости и други положителни страни са станали
сериозна база за управление на основни дейности в
амбулаторно-поликлиничната мрежа на Варненска
област, които са се отразили положително върху
качеството на работа. Следват опити и в други окръжни
здравни организации. Но настъпващият колапс в
здравеопазването след 1989 г. и натрупването на много
проблеми отклоняват вниманието на мениджърите на
здравните
заведения
от
проблемите
за
удовлетвореността на пациентите. Временното
замиране на тази дейност се дължи и на започващото
реформиране на здравната система - период, в който
болниците са в нестабилно състояние, преустойват се
като търговски дружества, отпада централизараната
система, в която е натрупан съществуващия опит. Но
независимо от това, проведените в един 20 годишен
период изследвания имат потенциал, който би могъл да
се има предвид във времето на реформи.

Announcements
of Union of Scientists - Sliven
Vol. 16, 2010

81

ЛИТЕРАТУРА:
1. Автоматизирана информационна система за изучаване на
общественото мнение за амбулаторно – поликлинична медицинска
помощ. Из опита на здравните заведения XIV, 1983, N3, 19-27
2. Държавен архив – Варна ф.255 оп.2 АЕ 169
3. Държавен архив – Варна ф. 255 оп.2 АЕ 173 (1967-1971)
4. Кондова, Цв. Н. Фесчиева, Автоматизирана система за изучаване на
общественото мнение за амбулаторно-поликлиничната медицинска
помощ. – Из опита на здравните заведения, 1983, N 3, 19-27
5. Кондова, Цв., Н. Фесчиева, Ц. Пеевски, Н. Тютюнджиев, Изучаване
общественото мнение на пациентите за амбулаторно-поликлиничното
обслужване чрез АИС – рационализация рег N82/1983 – МНЗ
6. Михайлов С., Ефект на микросредата. Наука и изкуство, 1980,145с.
7. Николаева Ив., Н.Георгиев, Н. Фесчиева, Социалистическото
съревнование и научната организация в здравните заведения (Теорет.
Конференция). Варна 1970, 26-39
8. Николаева Ив., Н.Фесчиева. Н.Пейчев, К. Иванов, Психологически и
организационни аспекти на взаимоотношенията „Медицински работник
– болен”. Научно-практическа конференция: Взаимоотношенията
медицински работник – болен. Варна 19 май 1975г
9. Павлов П., Изучаване общественото мнение за здравеопазването в
практиката на Обединена градска болница гр. Варна. В: Проблеми на
идеологизацията на медицинското обслужване във Варненски окръг –
Варна, ноември 1981, 33-39
10. Тонева З., Формиране и изучаване на общественото мнение за
медицинското обслужване; II национален конгрес по социална хигиена,
С.1974
11. Тонева З., Методика за изследване на общественото мнение за
амбулаторно – поликлинично обслужване, сб. Из описа на здравните
заведения, кн. 1, 1975
12. Тонева З., Обществната оценка на дейността на органите по
здравеопазването; конгрес международно участие на Унгарското
дружество на организаторите на здравеопазването, Сегед, 1975
13. Тонева З., Формиране и изучаване на общественото мнение за
медицинското обслужване, дисертация за присъждане на научна степен
„Кандидат на медицинските науки”, 1977
14. Фесчиева, Н., Б. Ляхова, Личността на лекаря – фактор за формиране
мнението на населението за медицинско обслужване. – Социологически
преглед, 1977, N 4, 42-52
15. Фесчиева Н., Професионално развитие на лекарката в трудовия
колектив. В: Социологиески изследвания в здравеопазването на
Варненски окръг /1968-1978 год./Варна, 1980, 89-98
16. Фесчиева Н., Проблеми на идеологизация на здравеопазването. –
В: Проблеми на идеологизация на здравеопазването. Науч.-практ.сес.
Варна, XI. 1981,2-27
17. Фесчиева, Н. Нереализирана временна нетрудоспособност на
лекарите. – Хиг. и здравеоп., 1982, N 3, 232-237
18. Фесчиева, Н., М. Манолова, Участъковият лекар – престиж,
квалификация, проблеми. – В: Социологически анализи. Варна, 1987,
134-143
19. Feschieva, N., Ts. Kondova, Medical care – public opinions and
management. – Scr. Sci., med., 21, 1984, 105-107

Адрес за кореспонденция:
доц. д-р Н. Фесчиева
гр. Варна
ул. “Марин Дринов” 55
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ,
катедра “Социална медицина”
тел.: 0888306804

82

И звестия
на Съюза на учените - Сливен
Том 16, 2010 г.

Announcements
of Union of Scientists - Sliven
Vol. 16, 2010

РАЗВИТИЕ НА БОЛНИЧНОТО ДЕЛО В
БЪЛГАРИЯ (1878-1998)
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А Керековска
доц. д-р Н. Фесчиева
Медицински университет - Варна

РЕЗЮМЕ
На праве н е пре гле д на ра зв итието на
болничното дело в България (1878-1998) въз
основа
на
законодателни
актове,
потребности
от
болнична
помощ,
осигуреност на насе ле н и е то с б о л н и ч н и
легла,
количе ствени
и
к ач е с т в е н и
харак теристики на болничната дейност,
внедряване на съвременни диагностичнолечебни методи, управление на болницата с
направена периодизация на болничното дело
в България (1878-1998). Очертани и
характеризирани са шест периода в
развитието на болничното дело.
Ключови думи: болница, потребности от
болнична помощ, България
ABSTRACT
A detailed review is made of the development
of hospital care in Bulgaria for the period of 1878
– 1998. The analysis is based on: legislative acts;
inpatient care needs assessment; provision of
essential hospital services; hospital qualitative
and quantitative indicators and evaluation of
performance characteristics; implementation of
modern diagnostic techniques and treatment
methods; principles of hospital management and
organizational changes.
As a result six distinctive periods in hospital
care development are identified and thoroughly
characterized.
Key words: hospital, inpatient care needs
assessment, Bulgaria.
Болничната институция има многовековна история,
но едва в края на 19 век и началото на 20 век тя много
тясно се свързва с науките, на които се базира
медицината. Същевременно тя става неотменима част
от медицинската грижа на обществото за неговите болни
членове.

Този период от развитието на болничното дело в
Европа съвпада с възстановяване на държавността в
България и организиране на първите болници.
Настоящият доклад е част от по-голямо проучване
върху болничното дело в България от 1878 г. до наши
дни и има за цел да направи периодизация на развитието
на болниците за 120-годишен период (1878-1998).
Периодизацията се базира на законови актове,
потребности от болнична помощ, количествени и
качествени характеристики на болничната дейност,
внедряване на съвременни диагностично-лечебни
методи, управление на болницата, място на болницата
в общата здравна система.
Първи период (1878-1919). Институционализация.
Създаването на първите болници в Княжество България
става чрез първи законов акт „Болничен статут” – 1879
г. Уредено е финансирането на болниците чрез
общинските
бюджети.
За
удовлетворяване
потребностите на групи от населението в неравностойно
положение е въведено безплатно лечение за бедни,
войници, болни от венерически болести и минимално
заплащане на лечението от останалите категории болни
(4).
След 1903 г., съгласно Закона за опазване на
общественото здраве се разширява кръгът на безплатно
лекуваните като към тях се включват инфекциозно
болните. Болниците се определят в три категории:
първостепенни, второстепенни и третостепенни. След
1903 г. се извършва нова категоризация (според
собствеността) на държавни, окръжни, общински и
частни болници. В управлението на държавните и
общински болници е заложен демократичен принцип
като в болничните съвети наред с медицинските лица
се включват представители на кметските администрации
и обществеността (14).
В „Болничния статут” са заложени основни
организационни принципи за структурата, екипировката
на болниците, както и изисквания към болничните
сгради. Всичко това представлява основа, на която за
дълго време се изгражда болничното дело. Качеството
на медицинската дейност се определя от лекарите. Те
са възпитаници на различни европейски медицински
школи, с усърдие и ентусиазъм участват в създаването
на модерни болници в България. Показателно е
заключението на д-р Панайот Жечев, направено след
сериозни проверки в българските болници (1888)
„нашите лечебни заведения могат да се сравнят с
чуждестранните . Всички съвременни научни
наблюдения се следят от господа болничните лекари и
се прилагат в поверените им отделения” (5).
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В рамките на първия период може да бъде обособен
подпериод на войните, който се характеризира със силно
намаление на лекарските кадри в гражданските болници
поради мобилизация за участие във войните; разкриване
на военно-полеви болници; развитие на хирургията и
травматологията, борба с епидемиите (4).
Втори период (1919-1929). Броят на болниците
бележи значителен ръст и през 1929г. те са вече 136, а
болничните легла в публичния сектор само за 4 години
(1926-1930) нарастват от 5171 на 6224.
В управлението на болниците се засилва
обществения характер и централизацията. Увеличава
се броят на лекарите работещи в болниците, което се
отразява положително върху професионализацията.
Либерализира се режима за откриване на частни
болници, но те са предимно малки хирургически болници
и родилни домове със среден брой легла – 7.
Започва да функционира създадения през 1918 г.
Медицински факултет – София, базиран на
Александровска болница, която става най-големия
лечебен център и модел за университетска болница.
Трети период (1930-1947). Белязан е както от подобро посрещане на нуждите на населението от
болнична помощ, так а и от военновременна и
следвоенна ситуация. Стремежът за покриване на
специфичните нужди намира отражение в откриване на
противотуберкулозни болници и санаториуми (от 25 през
1930 г. на 31 през 1936 г.) с двойно нарастване на леглата
им от 1125 на 2377. Нарастват отделенията за лечение
на венерично болните от 8 на 18. Осигуреността с
болнични легла нараства от 1,54 на 1000 души през
1930г. на 1,84 на 1000 души през 1944. Новост през този
период е сформирането на Фонд обществени
осигуровки, в който има заложени суми за построяване
на т.нар. фондови болници. Такива строежи започват в
няколко града, но поради военновременни трудности
биват замразени и довършени доста по-късно като
държавни или общински болници. През 1944г., след
революционната смяна на властта България за първи
път има самостоятелно Министерство на народното
здраве. Промените в здравеопазването са предимно в
областта на извънболничните грижи за преодоляване
на негативните последици от войната. Курсът за
национализиране на предприятията се прилага и към
здравеопазването к ато частните болници биват
национализирани, а рентгенови апарати – изкупени от
държавата (1947 г.). По такъв начин всички болници
стават публична собственост.
Четвърти период (1947-1965). Основен законов акт
през този период е Ук аз № 131/17.03.1950 г. за
всенародна безплатна медицинск а помощ и
последвалият го акт за обединение на болниците с
амбулаториите. Последното се прави с цел да се
осъществи по-добра приемственост между болнично и
амбулаторно лечение на пациентите, а също и да се
даде възможност на амбулаторните лекари да имат полесен достъп до болничните стационари, традиционно
място за обучение и повишаване на професионалната
квалификация (9). Според редица автори този акт е само
част от копиране на модела на съветското
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здравеопазване (5). Докато общо за здравната система
в България това е безспорно, случаят с обединението е
по-особен. Първо, то е въведено почти едновременно в
двете страни (6). Обединението се явява к ато
потребност на етапа на развитие на болниците(10).
Затова говорят редици документи на СЗО от 50-те и 60те години. „Болницата е неделима част от социалната и
медицинска организация, чиито функции са да осигури
на населението комплексна здравна помощ,
едновременно лечебна и профилирана и чиито
поликлинични служби достигат до семейството в
неговите домашни условия. Болницата също така е
център за обучение на здравни работници и
биосоциални проучвания (11).
Плод на здравна политик а насочена към
удовлетворяване потребностите на населението от
болнична помощ е значителното увеличение на
болничните легла от 11 232 в 175 болници през 1944 г.
на 44 338 през 1960г. и 58 158 през 1967г. Съответно на
това се увеличава осигуреността с болнични легла от
1,9 на 1000 души (1944 г.) на 8,9 на 1000 души (1967 г.).
Приоритетно се укрепват болнични структури с особено
значение за подобряване здравето на майките и децата
– детски и акушеро-гинекологични отделения. Особено
внимание се отделя на борбата с туберкулозата, поради
което в началната част на периода се разширява
мрежата от противотуберкулозни болници и
санаториуми.
С цел доближаване на болничната помощ до
селското население се разкриват селски участъкови
болници: през 1951 г. - 92 с 1500 легла, нарастващи до
262 болници с 4028 легла през 1957 г., а към 1961-62
броят им достига до 300. Макар и временно да изиграват
положителна роля – по-добър достъп до здравни грижи
и като центрове за повишаване здравната култура на
здравната самодейност на селското население, тези
болници поради недоброто си технологично ниво, скоро
док азват своята ниска медико-икономическ а
ефективност и след 1964-65 масово биват закривани.
Това съвпада и с усилената урбанизация и подобряване
на инфраструктурата в страната.
Важна роля за организизационното укрепване на
болниците има създаването на законодателна и
административно
регулираща
база
на
здравеопазването, в т.ч. за болничната дейност (7).
Регламентиращите материали издадени в 5 тома по
Организация на здравеопазването от 1957 г. до 1962 г.
утвърждават централизираното управление, което
съответства на централизираната икономик а на
държавата. През целия период добрата регламентация
има положително действие върху функционирането на
болниците.
Общо от 1946 г. до 1970 г. са построени 60 болнични
заведения с около 18 000 легла. Здравното строителство
обхваща к акто реконструкция на съществуващи
болници, така и проектиране и строеж на нови. За
улесняване на този процес допринася създадената през
1951 г. специализираната проектантска организация към
МНЗСГ. Разработват се типови проекти за лечебни
заведения или елементи от тях, с което се реализират
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икономии и се ускорява строителствто (1).
Лекарските кадри работещи в болниците значително
се увеличават по брой, както поради разратване на
болничната мрежа, така и поради новооткритите два
Висши медицински института – в Пловдив (1945 г.) и
Варна (1961 г.).
Съществуващото централно разпределение на
новозавършилите лек ари, мак ар че стеснява
възможностите им за избор на работното място,
допринася за почти равномерно обезпечаване на всички
райони с лекарски кадри.
Специализацията и поддържане на добро ниво на
квалификацията на лекарите се превръща в приоритет
на обществото и МНЗСГ. Създаденият Институт за
специализация и усъвършенстване на лекарите - ИСУЛ
има ключова роля в този процес и заедно с висшите
медицински институти допринася за внедряване на
научните постижения в практическото здравеопазване.
Поставят се основите на модерно болнично управления
к ато се откриват курсове за ръководители на
здравеопазването. Започват да се правят анализи на
съществуващата ситуация и се разискват проблеми като
прек алено
екстензивното
развитие
на
здравеопазването, необходимост от търсене на
икономическа ефективност и др. (8,9).
Пети период (1970-1985). Обединението на всички
висши медицински училища и научно-изследователски
институти при МНЗ в Медицинска академия (1972) –
мощен клиничен, учебен и научен комплекс
благоприятства развитие и внедряване на съвременни
диагностично - лечебни методи в здравните заведения
и повишаване качеството на медицинската помощ.
Укрепват с к адри, апаратура, специализация и
профилировка на легловя фонд 28-те окръжни болници.
Прилага се диференциран подход към болните според
тежестта на заболяванията като за целта се създават
отделения по анестезиология, реанимация и интензивно
лечение. Приложението на нови технологии води до
създаване на нови специализирани отделения:
хемодиализни, химиотерапевтични, за образна
диагностика.
В края на периода се очертава тенденция за
отделяне на поликлиниките от стационарите с оглед на
по-ефективно управление и яснота във финансирането.
Засилва се процесът на подобряване на болничния
мениджмънт, стимулиран на централно ниво от МНЗ и
Профсъюза на здравните работници – създава се
движение за подобряване организацията на труда,
формират се школи по научна организация на труда и
се разпространява техния положителен опит.
Същевременно се стимулират местни инициативи за
подобряване обслужването на болничните пациенти,
особено след постановление N 67 на МС за въвеждане
на двустепено медицинско обслужване на болните в
стационарните заведения.
Отчитат се и някои неблагоприятни тенденции като:
неравномерно, недостатъчно използване на легловия
фонд в някои окръжни болници, което насочва към подобро използване на болничните ресурси – намаляване
на средния престой и увеличаване на използваемостта
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на легловия фонд. Заражда се идеята за “динамичен” и
“статичен” стационар – отделения за активно лечение и
за долекуване. В този период се създават отделения за
долекуване към някои окръжни болници като се използва
съществуващата база в малки селища.
Шести период (1986-1997). Налице са симптоми на
начеваща криза през периода 1986-1990 г., която се
изразява във взаимосвързани и обусловени
характеристики:

•
•

Недофинансиране на болнични дейности

•
•

Влошени битови условия за болните

Изоставане в приложението на съвременни
технологии (недостиг на нова апаратура)
Остра необходимост от задържане на разходите
за болнична дейност

• Конфликтни ситуации със заплащане на труда
на лекари и други медицински специалисти
Тези първи симптоми се засилват във връзка с
настъпилите сериозни социално-икономически промени
през 1990-91 година. Очевидна става потребността от
преструктуриране на легловия фонд със закриване на
легла. Настъпва промяна в законодателната рамка и се
дава нов статут на лечебните заведения с развитие на
частната инициатива в болничния сектор и узаконяване
развитието на два вида болници – за активно лечение и
за хронично болни. Утвърждава се самостоятелност и
децентрализация на болниците, които стават и търговски
дружества.
Заключение:
Болницата в България е била основно ядро в
здравната система – място за лечение, обучение и
иновации. Главни особености в развитието й са:
обществен характер; тенденция към централизирно
управление; развитие на частния сектор, който особено
в миналото е бил фокусиран върху за бързооборотни,
печеливши и неособено сложни интервенции, а в
настоящия етап има тенденция за разширяването му.
Процесът на профилировка и специализация на
болничната помощ се развива особено много през 70те години на 20 век и достига до прекомерни размери.
Екстензивното нарастване на броя на болниците и
болничните легла закономерно бива последвано от
процес на намаляването им.
Процесите на централизация биват последвани от
такива на децентрализация.
Развитието на болничното дело в България се е
базирало на “заявките” дадени от обществото
(решенията на политици). Механичното пренасяне на
опита на европейските страни е трудно, тъй като в самия
Европейски съюз съществува голямо разнообразие.
Проучването на европейския опит, на конкретните
потребности у нас и на обсега на приложение на
съвременните медицински технологии ще бъде
предпоставка за адекватно развитие на болничните
дейности в България.
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ОБОГАТЯВАНЕТО НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА
МАРКЕТИНГ И НЕЙНОТО НАВЛИЗАНЕ В
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Милена Владимирова
Клинична болница - Лозенец
София

РЕЗЮМЕ
Маркетингът е не о тмен им е лемен т в
управлението на организациите със
стопанска цел. В последните години обаче
той започна да се използва интензивно и в
организациите с нестопанска цел, в това
число
и
в дейността на лечебните
заве дения. Причината е, че лече бните
заведения се развиват в конкурентна среда,
което
засилва
потребността
от
м а р к е т и н го в и п р оу ч в а н и я и а н а л и з и в
тяхната дейност.
Целта на настоящата статия е да
направи кратък преглед на развитието и
обогатяването на понятието маркетинг и
приложението му в икономическата и
социалните
сфери,
както
и
в
здравеопазването.

ABSTRACT
THE ENRICHMENT OF THE TERM MARKETING
AND THE INTRODUCTION IN HEALTHCARE
Milena Vladimirova
Marketing is an indispensable element in the
management of profit organizations. Recently
however it also started being widely used by nonprofit organizations, health-care institutions
included.
The reason for this is the fact that the health-care
institutions perform their activities in the
conditions of competition which increases the
necessity to carry out marketing research and
Analyses of their activities.
The goal of the present article is to make a brief
review of the development and enrichment of the
term ‘marketing’ and its application in the
economic and social sphere, as well as in health
care.

Най-общо маркетингът се определя като наука, която
се концентрира върху разкриването на потребностите
на клиентите и съответно моделиране на тяхното
пазарно търсене. Котлър дефинира маркетинга като
”процес на удовлетворяване на нуждите на определени
групи потребители с цел извличането на печалба” (6).
Това, разбира се, е класическо определение, което не
изчерпва всички страни на маркетинга.
Маркетингът свързва двете основни функции в
обществото: производство и потребление чрез процеса
на размяната, възникваща в условията на пазара.
Покупката на даденото благо от купувача по определена
цена „удостоверява”, „доказва”, че производството и
предлагането са съобразени с потребностите на
клиентите (12).
По тази причина проучването на потребностите на
определени групи клиенти е станало предварително
условие за вземане на бизнес решения относно
количеството и качеството на предлаганите стоки и
услуги.
Маркетингът е понятие с широк диапазон
Неправилно е той да се схваща само като средство
за елементарно привличане на купувачи , водещ до
продажбата на фирмения продукт или услуга.
Коректното разбиране за маркетинга се свежда като
създаване на стойност, ценност за потребителите на
стоката или услугата (2, 13).
Котлър изтъква, че успешните фирми са тези, които
отчитат нуждите и очакванията на своите клиенти и ги
задоволяват по начин, който е по-добър от техните
конкуренти. Поради това той разглежда маркетинга като
процес на разбиране, учене и създаване на стойност
за клиентите.
В развитието на маркетинга се разграничават четири
основни етапа, при които последният е от изключително
значение за маркетинга в здравеопазването (4).
Първи етап (1902 – 1929) - “Продуктов маркетинг”:
„Който произвежда повече - печели повече”. Успехът на
производителите е пропорционален на увеличен обем
на производството.
Втори етап (1930 – 1950) - „Търговски маркетинг”:
т.н. ”златен век на рекламата - печели този, който прави
по-добра реклама.
Трети етап (1951 – 1980) - “Високо качество”: пазарът
е наситен със стоки и е обратно пропорционален на
покупателната способност. Налице е силна конкуренция.
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Печели този, който произвежда по-качествени стоки.
Четвърти етап - след 1981: “Потребителят – партньор
на производителя”. За т.н. ”пазар на здравни услуги”
може да се перифразира: Пациентът - партньор на
производителите и доставчиците на здравни услуги.
Обогатяване на концепцията на
маркетинга
Историческите етапи в развитието на маркетинга в
известна степен са свързани с развитие и обогатяване
на концепцията за маркетинг.
Съществуват десетки определения за маркетинга,
част, от които са приети официално от съответните
маркетингови или други институции и са използвани с
десетилетия.
Маркетингът се разглежда като средство не само за
спечелване на клиенти, но и като средство за спечелване
на конкурентни предимства на дадения пазар (9).
L. Roger с право определя маркетинга като първо и
задължително условие за ефективно стопанско
управление (1,5).
Интересна е еволюцията в дефинициите на
престижната Американска асоциация по маркетинг,
според която определението за маркетинга е ”процес
на планиране и изпълнение на дейности с цел размяна,
която удовлетворява потребностите на индивидите и
организациите, предлагащи продукти или услуги” (10,11).
За други маркетолози като J. Evans и B. Berman,
маркетингът
е
предвиждане,
управление,
удовлетворение на търсенето на стоки, услуги, идеи
посредством обмен. Така обекти на маркетинга могат
да бъдат не само стоки и услуги, идеи, но и хора ,
организации, територии, институции.
Анализирайки мястото на маркетинга в
здравеопазването бихме могли да посочим неговото
отношение към здравни специалисти, обществени
фондове, болници, аптеки, лечебни заведения за
доболнична помощ.
С други думи, маркетингът е дейност, която
задоволява възможните участници в даден стопански
или социален процес (1,9).
Този по-широк подход е довел до обогатяване на
разбирането за маркетинга като „процес на планиране
и изпълнение на дейности, който задоволява
индивидуалните, екологическите и социалните нужди по
етичен и честен начин, както и на целите на собствената
си организация” (12,15).
От това определение на, А. Ранчод става ясно, че
проучването на по-широк кръг от потребностите (не само
имащите пряко отношение към фирмения продукт) става
важен елемент в разработване на маркетинговите
стратегии на фирмите.
Очевидно, в съвременните условия са настъпили
промени в човешкото поведение, които съвременните
анализи са уловили и са вложили в новото, по-богато
разбиране за маркетинга. Като следствие,
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Американската асоциция по маркетинг през 2005 г.
разработи ново синтезирано определение: „Маркетингът
е организационна функция и пакет от процеси за
създаване, комуникиране и доставяне на стойност на
клиентите и за управление на отношенията с клиентите
по начин, който носи ползи на организацията и на
нейните стейкхолдери (,т.е заинтересовани от нейната
дейност субекти) (10). В случая с една болница
например, като стейкхолдери можем да включим
лекуващите се индивиди и техните семейства,
асоцииациите на пациенти, асоциациите на лекари,
здравни фондове и специализирани държавни органи.
Всички те, в някаква степен са заинтересовани от
качествено и ефективно лечение на пациентите.
По-широкото разбиране на маркетинга к ато
концепция позволява маркетинговият подход в
проучването на потребностите на клиентите с оглед
предлагане на продукт или услуга, която да ги
удовлетворява клиентите да се приложи напълно към
здравеопазването като дейност с голяма индивидуална
и обществена значимост.
В хода на проучванията на потребностите,
маркетингът заимства идеи и решения от социологията,
психологията и други науки. Това го определя като
познание с интердисциплинарен характер. Голямото
разнообразие на потребностите на отделните индивиди
и на промените в средата за тяхното формиране
предполага
индивидуализиран
подход
към
маркетинговите проучвания. В същото време обаче, в
маркетинговите концепциии са изведени общи подходи
на проучванията, които позволяват да се разкриват
същностните, типичните потребности на групи
потребители с хомогенни предпочитания. По този начин
маркетингът се утвърждава като наука със свои подходи,
техники и зависимости, които могат да се приложат за
проучване на потребности на индивидите от различен
характер. Организацията може
да моделира
създаването и консумирането на продукт или услуга,
задоволяваща в голяма степен нуждите и очакванията
на клиентите. В случая се потвърждава разбирането за
маркетинга като наука (подобно на управлението), което
е близо до изкуството, т.е умението творчески да се
анализират потребностите на клиента и предложи
услуга, която ги задоволява по най-добрия начин.
От изложеното дотук можем да дефинираме
маркетинга като съвкупна дейност, която включва
следните елементи:

• проучване на потребностите
потребители и групи такива;

на

отделни

•създаването на продукт или услуга, която адекватно
задоволява потребностите на клиентите;
•създаване и измерване на стойност, която клиентът
получава с консумирането на продукта, както и за
организацията, която го предлага;
•подобряване на качествата на произвеждания или
разработването на нови продукти, съобразно
изменящите се потребности на клиентите;
• удовлетворяване

на

очакванията

на
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От икономически към социален маркетинг

обществено благосъстояние.
Въпреки това социалният маркетинг набира инерция
и признание, защото са налице обществени
предпочитания за неговото разпространение.
С навлизането на маркетинга в социалната дейност
и с развитието на конкуренцията в областта на здравните
услуги започна да си пробива път и маркетинга в
здравеопазването.

Синтезирането на различните икономически
концепции доведе до поява на нови направления в
икономическата и управленската наука. По тази линия
върви и обогатяването на разбирането на маркетинга.
Теорията за поведението на потребителите послужи като
теоретическа основа за създаване на концепцията за
социалния маркетинг.
Това виждане е формулирано от Ф.Котлър за първи
път с понятието „социален маркетинг” (2,5). По късно
Ал. Андреасън дефинира социалния маркетинг като
„приложение на търговските маркетингови техники към
анализа, планирането, изпълнението на и оценката на
програми, предназначени да повлияят на поведението
на целеви групи, за да се подобри тяхното лично
благосъстояние и на обществото като цяло (5). Това
определение не само разширява приложния обхват на
маркетинга, но и влага ново съдържание в понятието.
От този момент в маркетинговата теория се
разграничават икономически и социален маркетинг.
Разликата е, че социалният маркетинг се опитва да
промени поведението на потребителя, за да му осигури
лични ползи. Например, красивите реклами на дамските
цигари е икономически маркетинг, защото преследва да
създаде естетика в пушенето и привлече клиентите на
средна възраст. Ако обаче се поставят рекламни пана с
текстове : ”пушенето уврежда женската красота и
здраве”, много жени биха отказали пушенето. Това вече
е социален маркетинг (по линията на промоцията),
защото той се опитва да промени поведението на
определена социална група.
Гледната точка в икономическият маркетинг е да се
проучат потребностите на клиента и създаде продукт,
който да насърчи продажбите и увеличи печалбите на
фирмите. При социалния маркетинг, идеята е, чрез
промяна в потреблението да се повиши
благосъстоянието на отделните индивиди и социални
групи (2,9). Тази идея е дала основание на много
изследователи да препоръчат прилагането на социалния
маркетинг в сферата на общественото здраве за
налагането на здравословни стандарти на живот (8).
В своите проучвания и анализи, социалният
маркетинг използва четирите главни елемента на
икономическия маркетинг за влияние върху целевите
пазари: продукт, цена, място и промоция (2,3,13). Това
показва, че разликата между тях се отнася само до целта
на маркетинговите проучвания и анализи. Получаването
на печалба слага своя силен отпечатък върху
икономическия маркетинг, док ато социалният е
ориентиран към промяна в поведението на индивидите
и групите, с цел постигане на по-високо лично и

Имайки пред вид еволюцията в разбирането на
маркетинга, можем да формулираме следната
дефиниция: маркетингът е философия за бизнес
поведение на здравните заведения, концепция,
стратегия, политика и тактика за целите на успешната
дейност, набор от функции и инструменти за постигане
на набелязаните цели и насоки за действие на лечебното
заведение (болницата) в условията на конкурентна
пазарна среда.
Анализът на специализираната литература показва,
че разработването на маркетингови проучвания и
анализи на болничните и лечебните заведения като цяло
в развитите страни е една полезна и регулярна дейност,
която все повече намира място и в българските лечебни
заведения.
Това поражда необходимост от създаването на
професионален капацитет в отделните болнични звена
и на лечебните заведения у нас, к акто и в
Министерството на здравеопазване. Възприета практика
в САЩ е използване на специализирани външни
консултантски фирми, които да осъществяват
съответните проучвания и разработват национални и
конкретни маркетингови анализи и стратегии на
болничните заведения. През последните години и в
България, ръководствата на повечето лечебни
заведения прибягват до услугите на външни
маркетолози.
Наред с тази възможност съществува и друга - да
се създават специализирани звена с такъв профил, но
това би било подходящо предимно за големите лечебни
заведения. Все по-голямо значение и много
перспективно от маркетингова гледна точк а е
проучването на потребностите на пациентите, степента
на удовлетвореността им от болничния продукт и
определяне на коригиращи действия за подобряване
управлението на лечебните заведения.
Според експерти и изследователи в областта на
здравният маркетинг у нас, на настоящия етап се
пораждат потребности от:
Първо - специалисти, които да развият специфични
познания и умения относно извършването на
маркетинговите проучвания, осъществяване на анализи
и разработване на маркетингови стратегии.
Второ - унифициране на подходите за разработване
на маркетинговите проучвания, анализи и планове на
лечебните заведения, което би повишило ефективноста
на тази нова дейност.
Трето - маркетингът да се превърне в основен
инструмент за преодоляване на слабостите и постигане
на стратегическите цели на лечебните заведения.

заинтересованите страни от предлагането и
консумирането на продукти, които носят висока степен
на задоволство на техен представител като клиент;

• коригиращи действия, водещи до по-висока степен
на задоволяване на съществуващите или изменящите
се потребности на клиентите.
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Историческ ата еволюция и обогатяването на
концепцията за маркетинга доведе до неговото
използване в здравеопазването. Той е вече необходим
инструмент за повишаване ефективността на здравните
заведения, което е централен въпрос на здравната
реформа в страната.
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СЕСТРИНСТВОТО – ОТГОВОРНОСТ И
САМОЧУВСТВИЕ
Иванка К. Стамболова
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
София

РЕЗЮМЕ
П р о ф е с и о н а л н о т о с а м оч у вс т в и е н а
медицинските сестри се влияе от
възможностите за самостоятелни решения
и дейности в рамките на тяхната
к о м п е т е н т н о с т и п р и з н а н и е т о, к о е т о
получават
от
пациенти,
колеги
и
с е м е й с т во т о. То с е п р о я в я в а ч р е з
уд овле твореността от практикуване на
сестринската професия и мотивация за този
труд.
Прове д е но е проу чва н е н а м е д и цински
сестри относно тяхното самочувствие в
р е зу л т а т н а въ з л о ж е н и и и з п ъ л н я в а н и
д е й н о с т и Ре зу л т а т и те от проу ч ва н е то
сочат, че ме дицинските се стри работят
все отдайно,
имат
н е о бх о д и м а т а
компетентност и се отнасят с отговорност
към работата си. Тяхното самочувствие би
с е подобрило зн ачите л но а ко им се д ад е
въ з м о ж н о с т з а а в т о н о м н а р а б о т а с
обективно и адекватно заплащане и бъдат
зачитани от лекарите и уважавани за труда
си
к ато не обходим и квалифициран
партньор.
К л юч о в и
думи:
се стринство,
професионална отговорност, самочувствие
ABSTRACT
Professional self-esteem of nurses is affected
by opportunities for individual decisions and
activities within their jurisdiction and the
recognition they receive from patients,
colleagues and family. It is manifested by the
satisfaction with the practice of nursing
profession and the motivation for this work. A
survey was conducted of nurses about their selfesteem as a result of activities performed and
assigned the results of the study suggest that
nurses working selflessly, have the necessary
competence and responsibility to refer to their
w or k . T h e i r c on f i de n c e w o ul d be i mpr o v e d
considerably if they allow for autonomous work

objectively and with adequate remuneration and
be respected by doctors and respected for his
work as a necessary and qualified partner.
Keywords: Nursing, professional responsibility,
self-confidence
Увод:
Според утвърдената философия на съвременното
сестринство то е наук ата и изкуството за
удовлетворяване на човешките потребности, за защита
и възстановяване на здравето и околната среда и се
базира на етични принципи и професионални
отговорности.
Тази философия се реализира на практика от
медицински сестри с необходимата компетентност,
личностни качества и добродетели, с професионално
самочувствие и отговорност за к ачеството на
положените сестрински грижи.
Именно за сестринските грижи, за тяхното
извършване, адекватност и непрекъснатост,
медицинските сестри носят отговорност. Тази
отговорност обхваща отговорностите и правомощията
които им възлагат обществото и техните ръководители.
В значителна степен отговорното изпълнение на
сестринските задължения има отношение съм
самочувствието на сестрите и престижа на тяхната
професия в обществото.
Въпреки нарастващата роля на медицинските сестри
в медицинската практика редица изследвания доказват
тяхното ниско самочувствие. В последните години се
отбелязва в публикации повишеното им професионално
самосъзнание.
Самочувствието означава себеуважение. То е
начинът, по който човек се чувства и мисли за себе си и
начинът, по който се справя с мнението на другите за
него. Изпълняването на сестринските задължения със
самочувствие от медицинските сестри повишава вярата
в собствените им сили и им носи удовлетворение от
работата. Самочувствието е изключително важен и
определящ фактор за социалното развитие и личната
мотивация.
Самочувствието определя к ачеството на
междуличностните връзки, които се установяват с
колеги, пациенти, лекари, началници и близки на
пациентите. Качеството на тези връзки е важно за
постигане на успех в различни работни поведения –
психоклимат на работното място, сътрудничество и
работа в екип, преодоляване на конфликти. В резултат
на това се постигат и значително по-високи успехи в
здравната организация. Благодарение на доброто
професионално самочувствие медицинските сестри
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остават отворени към нови, творчески решения в
работата си, намалява се вероятността от
самосъжаление или разочарование от постигнатите
работни резултати. Възможностите за автономност в
сестринската професия и за кариерно развитие в
Холандия и други страни са довели до високо
професионално самочувствие на медицинските сестри,
адекватно възнаграждение и мотивация за труд.
Цел на проучването:
Да се изследват аспекти на професионалната
отговорност и самочувствие на практикуващи
медицински сестри.
Методика на проучването:
Проведено е пилотно, анкетно проучване със
студенти от специалността “Управление на здравните
грижи”, първи и втори курс, редовна форма на обучение
през уч. 2008/9 г. във Факултет по обществено здраве
на МУ- София.
Обект на изследването бяха 84 старши и редови
медицински сестри, работещи в доболничната и
болничната помощ в гр. София. На проучването се
отзоваха 70 или 83.3%.
Анкетната к арта съдържа 15 въпроса и е
разработена специално за целта. Проучването е
анонимно.
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Резултати и обсъждане:
Обхванатите в проучването медицински сестри
заемат длъжности на редови сестри – 65.71% и на
старши медицински сестри – 34.29%. Средният им
трудов стаж по специалността е 12г. и осем месеца / ?1.3/. Всички са жени.
Запитани дали познават всички свои дейности и
отговорности голяма част от тях отговарят утвърдително
– 80.00%. Този резултат може да се свърже както със
законовото изискване всеки служител да е разписал
актуална длъжностна характеристика и да познава
добре и извършва заложените в нея задължения, както
и на натрупаният професионален опит на анкетираните
лица. В същото време повече от половината се чувстват
пренатоварени на работното си място с отговорности и
задължение – 60%, което най-вероятно се дължи на
извършване на допълнителни задължения.
Като такива задължения се явяват справки за
осигурителното състояние на пациентите, писане на
лист за временна нетрудоспособност, попълване на
клинични пътеки и др.
Медицински сестри споделят, че извършват и
дейности извън тяхната компетентност, с които считат,
че биват ценени и уважавани повече от техните колеги
и лекари. Те самите придобиват по-голямо самочувствие
от това признание и то ги амбицира към по-голяма
самостоятелност.

Дейности извън компетентността на медицинската сестра, извършвани от нея в практиката
Таблица 1

Дейност
Отчитане на проба за антибиотик, за да се направи
първа апликация
Катетеризация на мъж
Измерване на Ц.В.Н.
Вземане на информирано съгласие / чрез подпис в
документацията/от пациент
Определяне на ориентировъчна кръвна група
Други дейности

Брой
/n/
28

Отн.
дял %
40.0

28
35
63

40.0
50.0
90.0

14
12

20.0
17.14

Забележка: Сумата надхвърля 100% тъй като
анкетираните са посочвали повече от един отговор!
Тези резултати се допълват от желанието заявено
от 82.85% от анкетираните сестри да поемат
отговорностите на самостоятелна частна практика. Тази
тема е широко дискутирана в нашата страна , особено
през последните години при присъединяването ни към
страните от ЕС. В тези стани е законово регламентирана
сестринск ата дейност, нейните компетенции и
отговорности и призната възможността за частна
практика. Такива практика съществува и в страни извън
ЕС – в някои от бившите съветски републики, в Турция

и др. Въпреки необходимостта от синхронизиране на
националното ни законодателство в тази насока и
упоритата работа на БАПЗГ по изготвяне на
професионалните компетенции на тези специалисти до
сега няма адекватно решение на проблема.
Тъй като самочувствието е и начинът, по който
медицинските сестри се отнасят към мнението на
другите за тях, проучихме тяхното усещане за признание
и уважение от страна на колеги, пациенти, приятели,
семейство и лекари.
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Признание и уважение на сестринския труд от различните групи според мнението на
медицинските сестри
Таблица 2

Признание и уважение
от:
Колеги
Приятели
Лекари
Пациенти и техни близки
семейството

Брой
/n/
63
55
34
51
63

Отн. дял
%
90.0
78.5
48.5
72.8
90.0

Забележка: Сумата надхвърля 100% тъй като
анкетираните са посочвали повече от един отговор!
Резултатите красноречиво сочат, че медицинските
сестри се чувстват уважавани най-вече от близки до тях
хора – семейството и колегите. Тези две групи и
междуличностните връзки с тях са определящи за
самочувствието на медицинската сестра. С тях се
споделят и решават проблемите от ежедневието, търси
се подкрепа и разбиране. Те включват редица
психологични компоненти, които изграждат и подкрепят
самоуважението на медицинската сестра. В по-малка
степен такава роля имат и приятелите, който най-често
са от същата или сходна сфера на дейност.
Всеотдайността и отговорността й по отношение на
пациентите медицинската сестра преценява, че са
получили признание и уважение от страна на пациентите
според 72.8% от анкетираните лица.
За съжаление въпреки желанието си за пълноценен
партньор в терапевтичния екип медицинската сестра
чувства в най-малка степен уважение от страна на
лекаря. Въпреки, че в повечето случаи тя се ангажира с
негови задължения, за да го отбремени в работата или
показва завидни умения и способности за редица

лекарски манипулации тя не получава необходимото
признание. Всъщност дали за тези дейности, извършени
извън компетентността и правомощията и тя трябва да
бъде уважавана или санкционирана? И дали си
заслужава да рискува професионалната си практиката
след като не получава за това признание от лекаря?
Дали лек арят съзнава своята професионална
отговорност в тези случаи?
Подобни въпроси не биха стояли пред сестрите ако
съществуваше приет документ с техните компетенции и
стриктен контрол от страна на завеждащите отделения
и старши сестри върху дейността им. Разбира се върху
последните лежи отговорността за броя и
квалификацията на необходимия персонал /лекари,
сестри и санитари/ за разпределението им по работни
места и натовареността им. Добрият вътре болничен
мениджмънт изключва всички проблеми и нарушения
свързани с управлението на човешките ресурси в
здравната организация и в това число и на медицинските
сестри.
Отговорността от хуманната и значима професия на

Желание за работа като медицинска сестра

харесват и обичат работата
си/призвание/
8%

2%
удовлетвореност и
самочувствие от човешката
благодарност

29%

61%

интересна и динамична
професия
други мотиви

Фиг. 1
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медицинската сестра и факторите влияещи на нейното
самочувствие се отразяват най-добре в отговорите на
въпросите “ Чувствате ли се удовлетворена от работата
си?” и “ С желание ли ходите на работа?” И на двата
въпроса медицинските сестри са отговорили
положително в над 90% / на първият въпрос – 97.1%, а
на втория – 91.4%/ Желанието за работа на
медицинските сестри може да ни насочи и към
заключението, че те не са поразени от “ синдрома на
изпепеляването”, въпреки че професията им е в рискова
група за подобно състояние.
Прекомерната натовареност по време на работа и
високата отговорност не са повлияли на желанието на
сестрите да практикуват професията си. Оказва се, че
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тя се дължи на дълбока вътрешна мотивация,
почувствана като призвание, или на самочувствието,
което им дава човешката благодарност от страна на
пациентите.
Призванието за сестринство успява да устои и на
най-често срещаната причина за напуск ане на
професията – ниското възнаграждение за сестринския
труд. Над 90% от анкетираните медицински сестри
посочват, че биха желали по-добро заплащане за
професията си. Много малка част, едва 4% посочват, че
нищо не би ги накарало да напуснат сестринството!
Въпреки това ниското заплащане на сестринския труд
поставя медицинските сестри в нисък социален статус
и това значително понижава самочувствието им на

Причини за напускане на професията
4%
1%
3%

ниско възнаграждение
конфликти в колектива
висока отговорност и
заетост
нищо не би ме накарало да
сменя професията
92%

Фиг. 2
професионалисти по здравни грижи необходими и
уважавани от обществото.
Заключение:
В заключение можем да обобщим, че отговорността,
яснотата на личните цели и необходимата настойчивост
за постигането им, начинът, по който се приемат
предимствата и трудностите на работното място,
удовлетвореността от работата и мотивацията за
упражняване на сестринската професия са освен всичко
друго и лични качества на медицинската сестра със
здраво професионално самочувствие. Те са и гаранция
за по-високи успехи в работата.
Резултатите от проучването сочат, че медицинските
сестри работят всеотдайно, имат необходимата
компетентност и се отнасят с отговорност към работата
си. Тяхното самочувствие би се подобрило значително
ако им се даде възможност за автономна работа с
обективно и адекватно заплащане и бъдат зачитани и
уважавани за труда си от лекарите като необходим и
квалифициран партньор.
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СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА
БАКАЛАВРИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА
ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ – РЕЗУЛТАТИ ОТ
ЕМПИРИЧНО ПРОУЧВАНЕ
доц. д-р Юлияна МАРИНОВА
доц. д-р Светлана ДИМИТРОВА
Катя ПЕЕВА
Галина ПЕТРОВА,
Боряна ПАРАШКЕВОВА
Галя ЧАМОВА
Катедра Социална медицина и здравен
мениджмънт, Медицински факултет, Тракийски
университет – гр. Стара Загора

РЕЗЮМЕ
Цел на настоящето изследване е да се
пр оу чи отн ош е н ие то н а д и п л о м ир а н ите
бакалаври по специа лността УЗГ спрямо
полезността на проведеното обучение като
цяло и мотивиращите фактори за същото.
Проведена е пряка индивидуална анкета с 57
с ту д е н т и , з а въ р шил и о бу ч е н ие то с и п о
специалност УЗГ на ОКС „Бакалавър” след
тяхното дипломиране в Медицински
факултет, Тракийския университет –Стара
Загора. Болшинството от дипломираните
б а к а л а в р и ( 8 7 . 7 %)
по специалност
Управление на здравните грижи определят
проведеното обучение като полезно за тях.
Преобладаващо дипломираните бакалаври по
У З Г п о с оч в а т к о м б и н а ц и я о т п о в е ч е
мотивиращи фактори за полезността на
проведеното обучение по специалността,
като най-често изразяват предоставените
възможности за професионално развитие и
заемане на длъжн о с т, и зис к ва щ а та к а ва
квалификация, както и възможностите за
подобряване на качеството на здравните
грижи. Отношението на работодателя след
пр ид об иван е н а О КС „ б а к а ла въ р” п о УЗ Г
остава непроменено според отговорите на
повече от полов ин ата от ан ке тира ните
студенти и се е променило в положителна
насока при останалите.

Коментарът на резултатите е направен,
като
са
съобразени
основните
характеристики на студентите, тяхната
м о т и в а ц и я и с у б е к т и в н о р а зб и р а н е з а
поле зността на прове де ното обучение в
контекста
на
състоянието
на
с е с т р и н с т вото в България, инте г р а лна
част, от което са професионалистите по
УЗГ.
Ключови думи: управление на здравните
грижи,
образование,
професионално
развитие
STATUS AND PERSPECTIVES TO THE
PROFESIONAL DEVELOPMENT OF
BACHALORS IN NURSING HEALTH CARE
MANAGEMENT RESULTS OF AN EMPIRICAL STUDY
ABSTRACT
Ai m of th i s s tud y i s : t h e a t t i t u d e of t h e
certified bachelors in nursing health care
management (NHCM) towards their tuition as a
whole and the factors motivating it to be
investigated. A direct individual inquiry is done
w i t h 5 7 graduated s tudents i n NHCM a t the
Medical Faculty, Trakia University – Stara Zagora.
Most of them (87.7%) define the completed tuition
to be a fruitful one. The certified bachelors in
NHCM i n d ic a t e a c o m bi n a t i on of moti v a ti n g
factors. Most often they express the opportunities
to professional development and promotion to the
positions requiring this qualification and the
opportunities to improve the quality of health care
as well. The employer ’s attitude remains not
changed after acquiring the bachelor’s degree
according to the answers of the more than a half
of students being inquired and has changed in
positive direction according to the rest of them.
The analysis of the results is done according to
th e b a s i c c har a c t e ri s tic s o f s tud e nts, the i r
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motivation and subjective understanding about
the usefulness of the completed tuition in the
context of Bulgarian nursing status, an integral
part of which the professionals in NHCM are.
Key words: nursing health care management,
education, professional development

УВОД:
Обучението на студенти в ОКС „Бакалавър” по
специалността “Управление на здравните грижи” (УЗГ)
се въвежда в Медицински факултет на Тракийски
университет – Стара Загора от учебната 2004/2005
учебна година след получена положителна оценка от
акредитация на проект за разкриване на специалност
УЗГ. До настоящия момент са дипломирани студентите
от първите три випуска на задочна и редовна форма на
обучение. Следва да подчертаем, че обучението по
специалността УЗГ в Медицински факултет на Тракийски
университет – Стара Загора е стартирано с
изключителната подкрепа на Ръководството на ФОЗ към
МУ – гр. София и негови опитни преподаватели, което
сътрудничество продължава и в момента и е със
значителен принос за осигуряване на неговото качество.
През 2009 г. премина процесът на програмна
акредитация на професионално направление
„Обществено здраве” специалност „Управление на
здравните грижи” по образователно-квалификационна
степен (ОКС) „Бакалавър”. Постоянната комисия по
здравеопазване и спорт към Националната агенция за
оценяване и акредитация (НАОА) със свое решение даде
програмна акредитация на специалността за редовна и
задочна форма на обучение на основание на обща
оценка „Много добра” и шест години срок на валидност
на акредитацията.
В Доклада – самооценка за акредитация [2] по
Критерий 3.2.1. „Събира се и се анализира информация
за реализацията и развитието на завършилите ОКС в
професионалното направление” посочваме следното:
„… проведено е анкетно проучване при завършилите
обучението си студенти – пряка индивидуална анкета.
Резултатите ориентират към оценка на обучението като
полезно, изразено от преобладаващата част от
анкетираните. Тук трябва да посочим, че тези студенти
са високо мотивирани в избора на обучението си по тази
специалност, преди всичко свързано с изискванията за
професионално развитие и реализация к ато
ръководители на здравните грижи”. Този анализ е важен
в контекста на здравно-политическите процеси в хода
на реформата в здравеопазването, потребностите и
удовлетвореността от професионалното развитие на
професионалистите по Управление на здравните грижи.
Цел на настоящето изследване е да се проучи
отношението на дипломираните бак алаври по
специалността УЗГ спрямо полезността на проведеното
обучение като цяло и мотивиращите фактори за същото.
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Задачи:
1. Да се проучи оценъчното отношение на
дипломираните студенти към проведеното обучение по
специалността.
2. Да се представят мотивиращите в посок а
изразеното отношение фактори.
3. Да се представи мнението на дипломираните
студенти за отношението на работодателя към тях след
придобиването на ОКС „Бакалавър” по „Управление на
здравните грижи”.
Материал и методи:
Проведена е пряка индивидуална анкета с 57
студенти, завършили обучението си по специалност УЗГ
на ОКС „Бакалавър” и дипломирани през 2007, 2008 и
2009 г. в Медицински факултет при Тракийски
университет – Стара Загора. Те представляват повече
от половината – 55.34% от общо 103 дипломирани за
периода студенти. Подборът е на случаен принцип.
Анкетната карта е разработена от екип на катедра
Социална медицина и здравен мениджмънт. За
обработка и анализ на първичната социологическа
информация е използван програмен продукт SPSS.
Проучването ориентира в достатъчна степен за
достигане на поставените цел и задачи, въпреки че не е
изчерпателно.
Резултати и обсъждане
Характеристики на изследваните.
Разпределение на изследваните студенти по година
на дипломиране: почти половината от изследваните
студенти са дипломирани през 2007 г. (27 от 57
анкетирани – 47.4%); останалите се разпределят и по
равно (по 15 студенти дипломирани през 2008,
респективно 2009 г.).
Всички анкетирани са от женски пол. Всички работят,
к ато болшинството от тях (50 души – 90% от
анкетираните) - в болнични лечебни заведения.
Възраст на изследваните студенти: средната възраст
на анкетираните студенти е 37.4 години (със стандартно
отклонение - 7.4г.). Половината са над 37-годишна
възраст.
Трудов стаж: средната аритметична за трудовия стаж
на дипломираните студенти, обхванати в изследването,
е 15.63г. (стандартно отклонение – 7.8г.). Половината от
анкетираните имат трудов стаж 15 и повече години, три
от изследваните са с 30 години и повече трудов стаж.
Заемана длъжност: две трети от анкетираните
студентки са на редова позиция. Останалите заемат
ръководна длъжност: 16 са старши и 3 – главни
медицински сестри.
Общата характеристика на анкетираните може да
се представи по следния начин: работещи предимно в
системата на болничната медицинска помощ, преди
всичко на редова позиция , с натрупан опит в
професията.
Тази характеристика на дипломираните бакалаври
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по УЗГ ясно очертава осъзнатата необходимост от
придобиването на необходимото образование за понататъшното професионално развитие и реализация.
Изключителното доминиране на професионалисти от
болничната помощ е безспорно пряко свързано с
нормативните изисквания за заемане на ръководна
длъжност на фона на подчертаното преобладаване на
професионалистите по здравни грижи в системата на
болничната медицинска помощ [7].
Оценъчно отношение на дипломираните
студенти към проведеното обучение по
специалността.
На въпроса: „Оценявате ли като полезно за Вас
проведеното
обучение
по
специалността?”
болшинството от анкетираните – 50 дипломирани
бакалаври, представляващи 87.7% от анкетираните,
посочват „Да, полезно”. Една от завършилите
образованието си професионалисти по УЗГ счита за
безполезно проведеното обучение, избирайки отговор
„Не, не е полезно”. Останалите шест дипломирани
бакалаври се затрудняват да преценят в конкретния
момент. Изразеното отношение към полезността на
обучението и образователния ценз, който се придобива
в резултат от него, е очаквано положително. То
безспорно се свързва с по-горе посочените
характеристики на студентите, осъзнато избрали и
стабилно мотивирани да се обучават в специалността.
Мотивиращи фактори в посока полезността
на проведеното обучение.
При разработването на анкетната к арта е
съобразено различното субективно разбиране и
възприемане на понятието „полезно”, което отразява
индивидуална гледна точка в конкретен момент и
ситуация. Преобладаващо дипломираните бакалаври по
УЗГ посочват комбинация от повече от два мотивиращи
фактори. Те се съдържат в отговорите на анкетираните
по следния начин:
- предоставените възможности за професионално
развитие и заемане на длъжност, изискваща такава
квалификация се съдържа в отговорите на две трети от
преценяващите обучението за полезно (33 от 50
отговорили положително). Само за 4 студентки, които
посочват този мотив като единствен, може да се счита,
че мотивираща е само „принудата” на нормативното
изискване за заемана длъжност;
- по-високата квалификация и възможности за
подобряване на качеството на здравните грижи се
съдържа в отговорите на 58% от считащите обучението
за полезно;
- възможност за по-нататъшно образование и
повишаване на образователния ценз – в отговорите на
54% от считащите обучението за полезно;
- по-високо самочувствие и самооценк а за
собствените възможности и перспективи за
професионално развитие – в отговорите на 50% от
считащите обучението за полезно;
- разширен кръгозор и по-голяма свобода за
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пренасочване на собствената дейност на различни нива
в системата на здравеопазването - в отговорите на 32%
от считащите обучението за полезно.
Мнение на дипломираните студенти за
отношението на работодателя към тях след
придобиването на ОКС „Бакалавър” по „Управление
на здравните грижи”.
Отношението на „потребителите”, тяхната оценка за
подготовката на завършилите специалността е ориентир
за к ачеството и значимостта на обучението по
специалността. Отношението на работодателя остава
непроменено според отговорите на повече от
половината от анкетираните студенти (54.4%) или е
променено в положителна насока според отговорите на
38.6% от анкетираните професионалисти по УЗГ.
Длъжността, която заемат непосредствено след
дипломирането е непроменена при същия работодател
при почти 80% анкетираните, други 11 дипломирани
бакалаври са преминали на по-висока длъжност,
включваща ръководни функции.
Коментарът на горепосочените резултати следва да
се съобрази с редица обстоятелства. По-важните от тях
можем да представим по следния начин:
Първо: спрямо самите студенти:
- Силна мотивация за избор на обучението по
специалността и възприемането му като осъзната
необходимост за удовлетворяващо професионално
развитие. Обобщаващата характеристик а на
анкетираните, посочена по-горе в текста като възраст,
трудов стаж, заемана длъжност са в потвърждение на
изразеното.
- Сериозно отношение към образователния процес,
проличаващо в постигнатите резултати и висок успех при
дипломиране, особено за студентите от задочна форма
на обучение[2]. Потребността от обучение в задочна
форма е значително по-висока и това е разбираемо във
връзка с търсенето на възможности за съчетаване на
трудовата и образователната дейност.
Второ: спрямо състоянието на сестринството в
България,
интегрална
част
от
което
са
професионалистите по УЗГ. Изразеното отношение към
проведеното
обучение
по
специалността
преобладаващо като полезно, както и посочените
мотивационни фактори на тази полезност, безспорно са
силно повлияни от горепосочените обстоятелства. Това
е израз на гледната точк а на личността към
перспективите и възможностите за професионално
развитие,
на
непрекъснатия
стремеж
за
усъвършенстване. Същото в случая би могло да се
определи като непрекъснато „догонване”, непрекъснато
„отговаряне” на нормативно заложени изисквания,
явяващи се предпоставки за по-нататъшно развитие.
Това наистина заслужава много висока оценка, след като
тези професионалисти не са се отказали да инвестират
в своето образование, не са се уморили да догонват
непрекъснато неясни и несигурни перспективи. Какви
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гаранции могат да имат, че няма да се наложи да се
постигне нещо друго? Може би тук е мястото да
представим к ато известен гарант членството в
Европейския съюз и съблюдаването на общоевропейски
правила. В свое писмо – отговор до Директора на
НЦООЗ проф. д-р Станка Маркова, председател на
Българската асоциация на професионалистите по
здравни грижи (БАПЗГ), изразява следното по повод
функциите на главните и старши сестри: „понастоящем
те са се превърнали в помощен персонал на
административните звена в здравните заведения и не
изпълняват основното си предназначение на
ръководители на здравните грижи, за което всъщност
те имат придобита висока квалификация” [4]. С фокус
на основната функция на главната медицинска сестра
за развитието на персонала са представени
нормативните документи на Европейския съюз за
развитие на персонала [5]. В предвижданията, изразени
в тази статия, се посочва: „В света ще са потребни
милиони нови работни места за професионалистите по
здравни грижи и ръководители, защото все повече хора
ще се нуждаят от тях.” [5]. „Приоритет или бумеранг” [1]
– така проф. д-р Веселин Борисов поставя проблема за
сестринството и абсурдите в процеса на здравната
реформа в нашата страна.
Незавидната позиция на България относно
осигуреността с професионалисти по здравни грижи
[3,7], отредената фактическа роля на обучените по УЗГ
професионалисти за изпълнение функциите на
ръководители на здравните грижи при липсата на
нормативно заложен точен регламент на същите
съобразно квалификационната характеристика на
специалността, демотивиращите фактори за това в
практическото
здравеопазване
са
твърде
обезпокоителни факти. Как можем да приемем, че на
най-високо управленско ниво в държавата е възможно
да се допуска „разпиляване” на човешки ресурс, обучен
по държавна поръчка?
Трето: спрямо обучението по специалността УЗГ:
Образователният процес се осъществява по единни
държавни изисквания (ЕДИ), които ние стриктно
съблюдаваме с пълното убеждение за тяхната основна
роля за гарантиране на качеството на обучение [6]. ЕДИ
са к атегорично необходима предпоставк а за
гарантиране на качеството на образованието на
професионалистите, управляващи здравните грижи.
Считаме за редно да има дискусия за тяхната пълна
адекватност спрямо динамичните детерминанти относно
потребностите на тази категория професионалисти и
техните квалификационни умения в двете направления:
ръководител на здравните грижи и преподавател по
практика. На дискусия могат да бъдат поставени редица
важни нормативно заложени аспекти на образователния
процес (от условия и ред за прием и форма на обучение
до начин на завършване на образованието) в контекста
на базовото образование в професионално направление
„Здравни грижи”: ОКС „Бакалавър” за специалностите
„Медицинск а сестра” и „Акушерк а” и ОКС
„Професионален бакалавър” за всички останали.
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Изводи:
1. Болшинството от дипломираните бакалаври по
специалност „Управление на здравните грижи”
определят проведеното обучение като полезно за тях.
2. Преобладаващо дипломираните бакалаври по УЗГ
посочват комбинация от повече от два мотивиращи
фактори за полезността на проведеното обучение по
специалността,
к ато
най-често
изразяват
предоставените възможности за професионално
развитие и заемане на длъжност, изискваща такава
квалификация, както и възможностите за подобряване
на качеството на здравните грижи.
3. Отношението на работодателя след придобиване
на ОКС „бакалавър” по УЗГ остава непроменено според
отговорите на повече от половината от анкетираните
студенти и се е променило в положителна насока при
останалите.
4. Коментарът на резултатите е направен като са
съобразени основните характеристики на студентите,
тяхната мотивация и субективно разбиране за
полезността на проведеното обучение в контекста на
състоянието на сестринството в България, интегрална
част от което са професионалистите по УЗГ.
Заключение:
Продължавайки напред, си поставяме редица
въпроси, предимно свързани с реалностите на
съвремието и адекватният отговор на неговите
предизвикателства. Какво е мястото и ролята на
професионалистите по УЗГ в уморителния процес на
„реформи” в здравеопазването? Какво се случва с тях,
какво ги мотивира? Каква е тяхната реализация? Сега
имаме повече въпроси от когато и да е. Това е напълно
разбираемо на фона на все по-ясното осъзнаване на
персоналната отговорност на всеки един от нас, на
нуждата да се обединим в разбирането за
необходимостта от адекватни и оправдани мерки в
посок а практическ ата реализация на обучените
професионалисти по специалността УЗГ.
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РЕЗЮМЕ

ABSRACT

Проблемите на се стринството се
отразяват не само на вътрешно-съсловната
динамик а, а и на цялата здравеопазна
система и затова трябва да се изследват.
Целта на това проучване е да се разкрият и
а н а л и з и р а т а к ту а л н и т е п р о б л е м и н а
българското сестринство според част от
бъ д е щ и т е д и п л о м и р а н и м е н и д ж ъ р и и
преподаватели по здравни грижи. Извършена
е а н о н и м н а п р я к а г ру п о в а а н к е т а с р е д
студенти по управление на здравните грижи.
С л е д и з въ р ш е н и я к ач е с т в е н а н а л и з н а
първичната информация от анкетирането
се обособяват няколко категории проблеми.
Н а й - ч е с т о с е п о с оч в а н и с к о то т ру д о во
въ з н а г р а ж д е н и е Н а с л е д в а щ о м я с т о п о
че стота на отговорите се обособява
проблемът с недостига и липсата на кадри.
Следващата група от проблеми, дефинирани
о т а н к е т и р а н и т е з а с я г а с т а ту с а н а
сестринската професия, професионалната
роля
и професионалните релации. В
заключение се изтъква необходимостта от
спешни и адекватни здравно-политически
решения за преодоляване на най-наболелите
проблеми на се стринството в Репу блик а
България.

The problems of nursing influence not only
its intra-structural dynamics but the whole health
care system as well. Aim of this study is the
actual problems of the Bulgarian nursing to be
discovered and analyzed according to the opinion
of the future certified managers and teachers in
nursing. An anonymous inquiry among students
is done. After a qualitative analysis of the results
a number of problems are identified. Most often
the low remuneration is stressed followed by
insufficient number of nurses. The next group of
problems concerns professional status,
professional role and professional relations. In
conclusion, the necessity of urgent and adequate
political decisions directed to overcoming the
heavy problems of nursing in Bulgaria is
underlined.

К л юч о в и д у м и : бъ л г а р с к о с е с т р и н с т в о ,
проблеми, анкета

Key words: Bulgarian nursing, problems, inquiry
УВОД
Десетилетие след началото на здравната реформа
у нас здравеопазването отново ще се реформира.
Предлагат се съществени законови и структурни
промени, като например изменение на Закона за
здравно осигуряване и преобразуване на болници за
активно лечение в такива за долекуване и
продължително лечение, за хосписни грижи. Известно
е, че никоя промяна не може да се планира и съответно
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осъществи без внимателно обмислени и съобразени
съдържателна и особено процесна страна. Първата е
въпрос преди всичко на здравна стратегия и политика
на управляващите. По отношение на втората, ключово
значение има наличният човешки ресурс и неговите
капацитет и мотивация за промяна.
Най-многобройното професионално съсловие са
професионалистите по здравни грижи или
специалистите в сферата на сестринството по
дефиницията на СЗО [12]. Без тях е невъзможно да се
осъществят замислените от стратегическия мениджмънт
на българското здравеопазване цели.
Несъмнено проблемите на сестринството се
отразяват не само на вътрешно-съсловната динамика,
а и на цялата здравеопазна система и затова трябва да
се изследват. Ние намираме за особено важно това да
се направи през призмата на самите професионалисти.
ЦЕЛ И МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ
Целта на това проучване е да се разкрият и
анализират актуалните проблеми на българското
сестринство според част от бъдещите дипломирани
мениджъри и преподаватели по здравни грижи.
Методите на изследване включват: социологическо
изследване – пряка групова анкета, количествен и
качествен анализ на резултатите.
Обект на изследване са 62 студенти по
специалността „Управление на здравните грижи” в
Медицински факултет, Тракийски университет – Стара
Загора.
Тяхното разпределение по някои основни социалнодемографски характеристики е следното:
- всички анкетирани са от женски пол;
- средната им възраст е 49.7 години.
Структурата на изследваната група според
професионалната им квалификация е следната: 56% са
медицински сестри, 14% - акушерки и 11% - медицински
лаборанти. В зависимост от местоработата се оформя
следното разпределение:
- значителен дял (56%) работят в лечебни заведения
за болнична помощ;
- следват работещите в други лечебни заведения:
хемотрансфузионен център, хемодиализен център,
диспансери и дом за медико-социални грижи за деца
(26%);
- по-малко са работещите в лечебни заведения за
извънболнична помощ (10%);
- най-малко са работещите в детски ясли и училищни
здравни служби (8%).
Времето на проучване са месеците септемвриоктомври 2009 година.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
След извършения качествен анализ на първичната
информация от анкетирането се обособяват няколко
категории проблеми. Най-често се посочва ниското
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трудово възнаграждение (70.9 % от анкетираните). Този
резултат кореспондира с проучванията и на други
български автори в последните три години (Велева,
Грънчарова, Драганова) [4]. Ниското заплащане се
определя от някои от участниците в изследването като
„неадекватно спрямо отговорността”, „под критичния
минимум във всички отрасли на здравеопазването”,
водещо до „абсолютна демотивация за работа като
медицинска сестра”. Коментарът е очевиден – ако не
се вземат спешни и адекватни мерки за повишаване на
трудовото възнаграждение тенденцията за отлив на
специалистите по здравни грижи от тяхната професия
ще се засилва.
На следващо място по честота на отговорите се
намира именно проблемът с недостига и дори липсата
на кадри (32.2% от анкетираните). Използвани са
следните формулировки: „малко сестри – много работа”,
„прекалена натовареност”, „незаети работни места”,
„липса на добре подготвени професионалисти по
здравни грижи”. Тези резултати са в синхрон с редица
съвременни изследвания и анализи.
Българската асоциация на професионалистите по
здравни грижи (БАСП) от години алармира за драстичния
недостиг на медицински сестри в цялата здравна мрежа.
Трудно е да се изброят всички официални актове на
обръщения на БАСП към различните нива на държавно
управление – законодателна и изпълнителна власт в
тази насока [1, 2, 7, 8, 9, 10]. „Така или иначе, проблемът
за медицинските сестри си остава открит и нерешен”,
както отбелязва В. Борисов [3]. „Намаляването броя на
медицинските сестри – два пъти по-нисък от съответния
показател за страните-членки на ЕС” е една от изрично
формулираните заплахи и в извършения в „Национална
здравна стратегия 2008-2013” SWOT анализ [11]. При
това обстоятелство е най-малкото учудващо, че в нито
една стратегическа цел, включително и Стратегическа
цел VI “Развитие на човешките ресурси в
здравеопазването” няма посочени изрични мерки за
противодействие на по-горе формулираната заплаха.
В съвместния доклад на Европейската комисия и
Съвета за оценка на социалната политика към ЕС,
първият анализ, направен след приемането на страната
ни в ЕС, се отбелязва като най-опасна тенденция именно
намаляването на медицинските сестри. Съотношението
лекари/сестри е достигнало 1/1,2 през 2007 година, което
е рекордно ниска стойност за ЕС, се отбелязва в доклада
[5].
Причините за тази обективна реалност са много, но
могат да се обособят в следните основни групи:
- проблемно студентско обучение и недостатъчно
развита система на следдипломно обучение;
- нисък престиж и недобър обществен имидж на
професията;
- недостатъчна мотивация за оставане в професията,
включително ниското заплащане на труда.
Гореизброените причини обуславят недостига на
к андидат-студенти за сестринск ата професия,
изтичането на подготвени кадри в чужбина, напускането
на професията от изградени професионалисти .
Увеличава се броят на овак антените места за

И звестия
на Съюза на учените - Сливен
Том 16, 2010 г.

професионалисти по здравни грижи във всички
здравеопазни структури и най-вече в болниците. Това
поставя замислените промени за преориентиране на
част от болничните структури от активно лечение към
продължителни, хосписни и палиативни грижи, които
изискват преди всичко качествени здравни грижи под
много сериозна заплаха.
Следващата група от проблеми, дефинирани от
анкетираните засяга статуса на сестринската професия,
професионалната роля и професионалните релации.
„Лошото отношение на лекарите към медицинските
сестри” е една от най-често срещаните формулировки
в тази група от проблеми. Съвместно с „неуважение към
професията” тези две формулировки съставляват найвисокия относителен дял в коментираната група от
проблеми (51.5%). Недостатъчната автономност, от една
страна и вменяването на несвойствени задължения от
лекаря, от друга, са посочени в немалък брой отговори
(36.3%). Липсата на работа в екип и незачитането от
страна на ръководния екип също са изтъкнати от
изследваните.
Очертаните проблеми се отбелязват и коментират
от редица автори: Маркова, Борисов, Димитров и др. [3,
6, 7, 8, 9, 10]. Сестринската професия:
- търпи пренебрежително отношение;
- не се зачитат автономните функции на
професионалиста по здравни грижи;
- не са ясно дефинирани професионалните му
компетенции;
- липсва разработен и остойностен пакет от здравни
грижи в извънболничната медицинска помощ;
-все
още
управленск ата
функция
в
здравеопазването е монопол на лекарите. Въпреки
обстоятелството, че част от професионалистите по
здравни грижи получават солидна менидж ърск а
подготовк а
в
направление:
„Обществено
здравеопазване”, те продължават да бъдат третирани
к ато изпълнители на лек арските нареждания.
Независимо от факта, че в България израстват и
хабилитирани лица с базисно образование по здравни
грижи и успешно защитени дисертации, все още техният
капацитет и професионална експертиза не се зачитат
подобаващо.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анкетираните са студенти от първи, втори и трети
курс по управление на здравните грижи, които са добре
мотивирани да повишават своята квалификация и да
изграждат кариерното си развитие чрез инвестиране в
обучението си. Голяма част от тях са непосредствени
участници в практическото здравеопазване, предимно
на ниво болнична медицинск а помощ. Тези две
обстоятелства обясняват активната позиция на
изследваните по коментираната тема. Нашият анализ
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показва, че изразеното от тях мнение по най-актуалните
проблеми на сестринството у нас е в синхрон с
установените от водещи европейски експерти и редица
български изследователи факти. Това обаче само по
себе си не се възприема особено позитивно от авторския
ни колектив. Необходимостта от спешни и адекватни
здравно-политически решения за преодоляване на найнаболелите проблеми на сестринството в Република
България е огромна. Нужно е много добро определяне
на стратегическите цели на българското здравеопазване
и тяхното добре обмислено ресурсно осигуряване. Найценният ресурс е човешкият и всички действия,
подкрепящи неговото изграждане и поддържане трябва
да са ефективни и прагматични. Без тях нашите
констатации имат само и единствено познавателна
стойност.
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СЕСТРИНСКО ДОСИЕ – ГАРАНЦИЯ ЗА
КАЧЕСТВО
Стоилка Колева
Пепа Букерешка
МБАЛ ”Д-р Иван Селимински” АД
гр. Сливен

РЕЗЮМЕ
В ъ ве ж д а н е т о н а с е с т р и н с к о д о с и е в
практиката е от съществено значение за
подобряване на качеството на здравните
грижи. То се изработва и прилага споре д
специфичните условия и здравна ситуация и
унифицира изпълнението на задълженията.
Сестринското досие създава възможност да
се опре де лят автономните граници на
професионалистите по здравни грижи.
К л юч о в и д у м и : к ач е с т во , с е с т р и н с к о
досие, здравни грижи, сестринска практика,
документация, пациент.
ABSTRACT
The introduction of nursing file into practice is
essential to improve the quality of health care. It
is produced and applied according to specific
conditions and health situation and unify the
performance of duties. Nursing file creates an
opportunity to determine the autonomous
borders of the health care professionals.
Key words: quality, nursing file, health care,
nursing practice, documentation, patient.
Развитието на медицинската мисъл в последните
десетилетия поставя един съществен, базов проблем
за разрешаване пред системата на здравеопазването –
проблемът за повишаване ефективността и качеството
на медицинското обслужване.
Качеството не съществуво изолирано. То винаги е
свързано с даден продукт, услуга или процес и
представлява негова характеристика. Основната цел е
да има някакви предварителни очаквания, поставени
изисквания, които следва да бъдат изпълнени.
В болничната помощ к ачествения продукт
едновременно се произвежда, получава, възприема и
оценява от всички участници в диагностично-лечебния
процес – пациети, медицински персонал и финансиращи
институции.
Новите тенденции в сестринските грижи са насочени
към усъвършенстване на съществуващата и въвеждане

на нова сестринска документация. Един от тези
документи е досието за сестрински грижи.
Роля за реализиране на качеството на болничните
услуги има медицинск ата сестра свързана със
създаването на оптимални условия от физическа и
психическа гледна точка за потребителите на здравни
грижи.
От създадената организация на здравните грижи
зависи до голяма степен осигуряването на качествено
обслужване в болничните заведения.
Неизменна част от дейността на медицинската
сестра е воденето на сестринската документация.
В България в професионалната практик а на
медицинските сестри има създадени традиции за водене
на документация. Използват се описателни записи с
предимно оперативно значение – различни журнали с
разнообразна по вид информация – за рапорт,
визитация, назначения и др. В този случай
информацията за един пациент е разпределена на
различни места. Това затруднява обработката и
ползването на информацията в дейността на сестрите.
Осигуряването на здравни грижи е неразделно свързано
със събиране , регистриране, съхраняване и
анализиране на информация.
Промените в професионалния сестрински
информационен обмен се обуславят от развитието на
информационното общество. Използването на
компютърните технологии в здравеопазването изисква
въвеждането на нов подход за информационнодокументалното осигуряване на сестринския труд.
Причините за промяна на специфичната сестринска
документация са:

• промяна на информационните потребности;
• определяне автономността и повишаване
отговорността на сестринската професия;

• точно и пълно документиране на сестринските
грижи;
• съблюдаване на изисквания и стандарти за добра
сестринска практика;
• създаване на база от унифицирани сестрински
документи , като част от болничното обслужване.
В професионалната практика на медицинските
сестри в Европейския съюз се използва сестринско
досие. В този документ сестрите отразяват подробно и
конкретно всички грижи оказвани на пациента и
представлява фактически работната сестринск а
документация по повод хоспитализация, хранене,
физиологични нужди, двигателна активност, психика,
проблемите от социално естество на пациента, работния
план на сестрата, обслужване, лекарства, обгрижване,
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хранене, сестринското наблюдение на прием, загуба на
течност. Събраната информация позволява да се
постави сестринск а диагноза и да се изработи
индивидуален план за сестрински грижи.
Използването на сестринската диагноза
улеснява работата на сестрата за точно степенуване и
подреждане на интервенциите, адекватни на лечебнооздравителния процес на пациента. Чрез сестринската
диагноза се определя обемът на грижите и се
разграничават сестринските от лекарските грижи.
Планът за сестрински грижи е перспективен
метод на съвременно здравно обслужване, чрез който
се реализира професионалната компетентност на
медицинск ата сестра. Той дава възможност за
извършване на непрекъснати, качествени здравни
грижи, свързани с решаването на соматични,
психологични и социални проблеми на индивида.
Прилагането на унифицираната сестринск а
документация води до правилно поведение на
медицинск ата сестра, относно събирането на
информация, анализирането й, определянето на реални
цели на грижите със съответната за тях интервенция и
отчитането
на
постигнатите
резултати.
Систематизирането и планирането на здравните грижи
са решаващ фактор, който би повишил нивото на
здравното обслужване. Планирането на сестринските
дейности не е нормативно предвиден, но практическият
клиничен опит показва, че е необходимост. За да
планират индивидуалните сестрински грижи и намеси
медицинските сестри трябва да бъдат обучени и да
познават етапите на правилното планиране.
Чрез плана за здравни грижи може да се постигне:
1. Индивидуален подход към здравните грижи;
2. Пълна информация, събрана на едно място и
доказателство за положения труд от медицинския
специалист;
3. Непрекъснатост на грижите;
4. Планиране на грижите;
5. Възможност за контрол;
6. Възможност за научни изследвания;
7. Поставя се въпроса за персоналната отговорност;
8. В плана за сестрински грижи се поставя
сестринска диагноза, която е най-важният елемент,
събитие за човека който осъществява грижите.
Необходими са знания, умения и опит в клиничното
наблюдение, за да се постави правилно сестринска
диагноза и да се определят реални цели за извършване
на специфични сестрински дейности.
Сестринското досие, планът и сестринск ата
диагноза имат следните значения:
1. Философско и научно – създава възможност за
осъществянане на научно-изследователска дейност в
областта на здравните грижи.
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2. Юридическо – служи като документ за юрицическа
защита на професионалистите по здравни грижи.
3. Професионално – регламентира автономната
роля на медицинската сестра, утвърждава имиджа на
професията, издига професионалния й статус.
При изработването на досието е необходимо да се
отчете спецификата на сектора или отделението, за
което се изработва. Досието трябва максимално да
улеснява медицинските сестри при попълването на
информацията, при регистрирането и при нейното
съхраняване.
Сестринското досие е документ, който доказва и
подобрява к ачеството на здравните грижи и е
необходимо да съдържа:
1. Лист за идентификация на пациента.
2. Лист за наблюдение на динамични показатели.
3. Лист за индивидуален план за сестрински грижи.
4. Лист за хигиенни грижи.
5. Лист за хранителен режим.
6. Лист за изследвания.
7. Лист за консултации.
8. Лист за лекарски назначения.
9. Лист за комуникации и обучение на пациента.
10. Лист за изписване.
Желаното равнище на качеството на предлаганите
здравни грижи може да се постигне само чрез
съвременни методи на управление, които да бъдат
насочени към специалистите по здравни грижи,
осъществяващи дейностите, чрез които се постигат
целите на лечебното заведение.
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УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПАЦИЕНТА –
ИНДИКАТОР ЗА КАЧЕСТВОТО НА
ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ, ПОЛАГАНИ ОТ
СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
В ОРТОПЕДО-ТРАВМАТОЛОГИЧНО
ОТДЕЛЕНИЕ ПРИ
МБАЛ „Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ” – АД –
СЛИВЕН
Ануша Дичева
Маргарита Недкова
МБАЛ „Д-р Иван Селимински” - АД – Сливен

РЕЗЮМЕ
При развиващите се пазарни отношения
в здравеопазването в условията на здравноо с и г у р и те л н а с и с т е м а , м н е н и е т о н а
пациента ще има все по-решаваща роля за
оценка на к аче ството на здравеопазната
д е й н ос т . П од це н я ва н е то н а м н е н ие то и
очакванията на пациента е сериозен пропуск
и слабост в областта на здравеопазната
дейност.
Д ос е г а с е е сч ит а ло , че м н е н ие то н а
пациента не е достатъчно надеждно и
в а л и д н о з а к ач е с т в о т о н а з д р а в н а т а
дейност. Въпреки това, няма съмнение, че
въ зприятият а и у д ов ле тво ре н о с т т а н а
п а ц и е н т и т е п о в л и я в а т с и л н о въ рх у
неговото здраве
и
к ач е с т в о т о н а
медицинското
обслужване .
Затова
удовлетвореността на пациента вече се
анализира като неотменна част от реалните
резултати на здравеопазната дейност.
Липсва цялостно проучване за степента
н а у д о в ле т во ре н о с т н а п а ц и е н т и те от
здравната система. Изследваните отделни
параметри показва, че тя не отговаря на
оч а к в а н и я т а
им.
Недостатъчната
информираност на хората за обема и
качеството на здравните услуги, както и за
правата и задълженията им води до
неудовлетвореност, поради разминаване на
техните очаквания с реалните възможности
на системата.

Целта на настоящият доклад е да
представи на аудиторията проучвания за
удовлетвореността на пациентите в една
с ра в н и те лн о м а л к а, н о п ре д с т а в и те лн а
здравна единица – ортопедично отделение,
ч р е з п р оу ч в а н е н а д о к у м е н т и , а н к е т а и
наблюдение.
Ключови думи: качество на здравните грижи,
удовлетвореност на пациента, специалисти
по здравни грижи.
PATIENTS’ SATISFACTION – INDICATOR FOR
THE QUALITY OF THE HEALTH CARE SERVICE
ACCOMPLISHED BY THE SPECIALISTS OF
HEALTH CARE IN THE ORTHOPEDICTRAUMATOLOGY DEPARTMENT IN HOSPITAL
DR. IVAN SELIMINSKI JSC – SLIVEN
Anucha Dicheva, Margarita Nedkova
Hospital Dr. Ivan Seliminski JSC – Sliven

ABSTRACT
Patients’ opinion will be crucial for the quality
of health care at the time of developing market
relations in the health care system placed in a
health-insurance environment.· It is a serious
setback and weakness to underestimate patients’
opinion and expectation in the in the field of
health care services.· It was believed that
p a ti e n ts ’ op i n i o n i s n o t r e l i a b l e e no u g h t o
evaluate the quality of health care activity. It goes
without saying that patients’ perception and
satisfaction strongly reflect on their health and
health care service quality. Therefore, patients’
satisfaction or happiness plays vital part in
analyzing the results in health care.
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There is no complete survey on the level of
satisfaction in health care. The parameters taken
into account show it does not correspond to the
researchers’ expectations. It is the patients’ lack
of information on the volume and the quality of
health care services as well as their rights and
obligations that leads to dissatisfaction. It is
based on the fact that their expectations do not
meet the potential of the health care
establishment.
T h e p u r p o s e o f t h e p r e s e n t re p o rt i s t o
introduce the public to the surveys on patients’
satisfaction in a comparatively small but
important health care unit – orthopedic ward
through paper research, inquiry and monitoring.·
Key words: health care service quality, patient’s
satisfaction, health care specialists.
Качеството струва скъпо, но има нещо поскъпо от качеството - неговата липса
Въведение: Темата за качеството на медицинското
обслужване продължава да е актуална и да бъде
предизвикателство за здравните грижи. В целия свят се
наблюдава непрекъснато развитие на проблемите на
качеството в областта на здравеопазването.
Напоследък все по-отчетливо се признава приносът
на сестринството за развитието на здравеопазването.
Съществува съгласие в международен план за
укрепване и разширяване на отговорностите и
функциите на специалистите по здравни грижи.
Сестринството се счита за ефективен ресурс от
икономическа гледна точка при осигуряването на
здравните грижи.
Реформите в здравеопазването у нас налагат нови
подходи, нов начин на мислене и професионално
поведение.
Целта е качеството на здравното обслужване да
стане необратимо и непрекъснато.
Според СЗО качествени са:

• Грижите, които предоставят най-добрия
здравен резултат-максимум полза и минимум риск
за пациента;
• Грижите, които демонстрират отличен професионализъм на всички, участващи в помоща;
• Грижите, при които се отчита ефективно и
рационално използване на ресурсите;
•

Грижите, при които се отчита високо ниво на
удовлетореността и на самочувствието на
пациентите.
Оценката на резултатите от удовлетвореността на
пациентите от оказаните им грижи е изключително
важна, защото от една страна показва в каква степен са
удовлетворени очакванията на пациентите, а от друга
страна съдържат редица елементи, които служат като
обратна връзка за подобряване на протичащите
процеси.
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Проучване мнението на пациентите се извършва
основно чрез изучаване на жалбите и благодарностите
и провеждане на анкетни проучвания. Като правило в
нашите болници не постъпват много жалби и
оплаквания, но все пак изучаването им е важно, защото
те са една „алармена” система за наличие на
нередности.
При провеждането на анкетните проучвания от
изключителна важност е правилният избор на момента
на провеждане на анкетата, съставянето на въпросника
и разбира се анализът и оценката на получените
резултати.
Медицинската сестра и нейното място в
системата на здравните грижи - в практик ата
медицинската дейност е екипна дейност. Пациентът е
обгрижван от лекар, медицинска сестра и помощен
персонал, всеки със своите функции и задължения.
Лекарят е доминираща фигура по отношение на
диагнозата, прогнозата и терапията. Това са неговите
уникални функции. Приносът на медицинската сестра
за подобряване на общественото здраве е всеобщо
оценен и тя е призната за равноправен член на
медицинският екип. В сферата на здравните грижи
медицинската сестра има функции, които тя може да
изпълнява по своя инициатива и където има
превъзходство. Сестрата подпомага и дейности, които
правят живота по-значим – социално общуване,
обучение, дейности по поддържане на здравословен
начин на живот. В това отношение тя е експерт. Наред с
това медицинската сестра изпълнява редица дейности
свързани с манипулации, консултации, изследвания
назначени от лекаря и документиране на всички тези
процеси.
Медицинск ата сестра във всички случаи на
сестринската практика трябва да поддържа високи
стандарти на професионално поведение.
Сестрата е единствената лице, което познава пълно
състоянието на пациента. Тя има централна роля при
грижите за болния к ато координатор между
администрация, лаборатория, други отделения,
лекарите, семейството на пациента.
Целта на настоящият доклад е да установи
фактическото състояние на ортопедо-травматологично
отделение по отношение предоставянето на качествени
здравни услуги от специалистите по здравни грижи,
измерени чрез отчитане удовлетвореността на
пациентите приминали през отделението за последните
две и половина години.
За постигането на тази цел пред нас стояха
следните задачи:
1. Извършване на литературен обзор по проблема.
2.Разработване на конкретен въпросник за
провеждане на анонимна социологическа анкета сред
пациентите.
3.Разработване на конкретен въпросник за
провеждане на анонимна анкета сред специалистите по
здравни грижи в ОТО.
4.Събиране и обработк а на първичната
информация.
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5. Анализ на получените резултати.
6. На базата на получените резултати да се направят
изводи за проблемните области относно качеството на
здравните грижи и удовлетвореността на пациентите в
ОТО при МБАЛ – АД Сливен.
Инструментариум на проучването
За целите на проведеното проучване се изработиха:

• Анкетна карта за проучване удовлетвореността на
пациентите с 27 въпроса от закрит тип.
В ОТО се проведе анонимна, доброволна анкета
сред произволно избрани пациенти. Анкетната карта се
изработи специално за целите на изследването.
• Анкетна карта за проучване мненията, нагласите
и оценките на специалистите по здравни грижи относно
удовлетвореността на пациентите и качеството на
извършваните в отделението здравни дейности.
В ОТО се проведе анкетно проучване сред 17
медицински сестри. Анкетата е с 10 въпроса от затворен
тип.
Методи на изследване: за постигане на поставената
цел са използвани следните методи:
1. Социологически метод – проучване на
документи, анкети, наблюдение.
2. Статистически метод - графики
Естеството на разглежданата проблематика налага
използването основно на документалния метод и метода
на наблюдението при извършване на същинското
изследване на темата, к акто и използване на
социологически метод чрез провеждане на анкети и
статистически метод за установяване на адекватността
на направените изводи и заключения.
Собствено проучване на качеството и
удовлетвореността на пациентите в Ортопедо –
травматологично отделение
Ортопедо-травматично отдление е част от
структурата на МБАЛ - АД - Сливен и е единствено по
мащабите си на територията на Сливенска община за
оказване на специализирана ортопедо-травматологична
болнична помощ.
Удовлетвореността на пациента е в основата на
установяване и подобряване качеството на здравните
грижи и е пряко свързана със зачитане правата на
пациента, профисионализма, отношението на
персонала към пациента, добрата организация на
работа, материално - техническата база, хигиенните
условия в отделението.
За проучване на удовлетвореността на пациента
най-подходящо е използването на пряка индивидуална
анкета. Тя се провежда анонимно.
Досегашните
проучвания пок азват, че
удовлетвореността на пациентите са ориентирани и
имат стойност преди всичко за оценк а на
психосоциалните и етичните аспекти и по-малко на
научно-техническите аспекти на здравните услуги. Това
не само не намалява, но рязко повишава ценноста на
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мнението на пациента, като много специфичен, чисто
човешки критерии на качеството. Тази ценност е още
по-важна, като се има предвид, че в медицинската
документация има достатъчно данни за научнотехническите аспекти на здравното обслужване, но няма
данни за неговите междуличностни, ценностни и етични
аспекти.
Основна характеристика на въпросите от анкетнота
проучване е, че от една страна позволяват
установяването на степента на удовлетвореност на
пациентите, а от друга съдържат редица елементи, които
служат к ато обратна връзк а за подобряване на
процесите, протичащи в отделението.
Анкетното проучване обхваща 126 пациента за 2007
г., 107 пациента за 2008 г. и 40 пациента за І-то
шестмесечие на 2009г от хоспитализираните в ОТО.
Общо 273 от преминалите пациенти през отделението.
Анкетата включва 27 въпроса със затворени
отговори, които пациентите попълваха в условия на
гарантирана анонимност.
Анкетирането на пациентите се извърши две
седмици след изписването им (по време на контролните
прегледи след дехоспитализацията) с цел да се избегне
наличието на определена зависимост, която би повлияла
на обективността на дадените отговори.
Вторият важен момент е правилното съставяне на
въпросника и подбирането на въпроси, които могат да
послужат за анализа. Основните въпроси се отнасят до
уважението, което персонала показва по отношение на
ценностите на пациента, координацията на грижите,
видяна през погледа на пациента, начина и обема на
информацията, разясняването, емоционалната
подкрепа, предоставените условия и други.
Първата цел на изследването бе да се установят
основните характеристики на пациентите – техният
възрастов състав, образователен и здравен статус, които
влияят при определяне на техните потребности.
Разпределението на анкетираните по възрастови
групи показва преобладаване на лицата от групата 41 –
60 г. (42%), следвани от възрастовата група над 61г.
(38%) и до 40г. (14%), 6% са деца до 18г.
Преобладаващата група са възрастни пациенти със
специфично болнично поведение, изискващо висок
професионализъм от специалист по здравни грижи.
Много важен показател, който отразява значимостта на
проблема за качеството на здравните грижи полагани
за възрастни пациенти. По-голяма част от пациентите
са жени (62%).
В отделението се приемат пациенти по спешност и
в планов порядък. Преобладават пациентите постъпили
по спешност (60%) и насочени от лекар специалист
(25%). Приемат се само пациенти изразили съгласие
за оперативно лечение. Внимание заслужават
пациентите насочени към отделението от близки и
познати, ползвали преди това услугите на отделението
(13%). Това говори от една страна, че отделението е
успяло да завоюва висок имидж и да популяризира
дейността си, от друга страна за висока степен на
удовлетвореност на пациенти, които са били лекувани
в предходни периоди.
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Анкетираните пациенти се характеризират със
сравнително ниско образователно ниво – 50 % със
средно образование, 31 % с основно и само 11% с висше
и 8% с полувисше образование. При по-голяма част от
пациентите ни, които са над 61г., трудно подвижни, с
влошено зрение, за попълване на анкетите се включват
близките на пациента, което ни дава представа и за
тяхното мнение.
Един от основните въпроси, поставени в анкетата е
свързан с приоритетите на пациентите при избора на
болнично заведение. 40% от анкетираните посочват
качеството на медицинското обслужване, други 27%
посочват квалифик ацията на персонала и 25%
определят като най-важно хуманното отношение и

Announcements
of Union of Scientists - Sliven
Vol. 16, 2010

107

вниманието. По 4% от пациентите посочват безплатното
лечение и битовите условия като определящи.
Анализът на резултатите показва, че пациентите са
посочили онези елементи на качеството, ориентирани
към процеса и неговите резултате и в много по-малка
степен към елементите, ориентирани към структурата и
дори към тях самите като пациенти.
Запитани кои според тях са основните
характеристики на „качествено медицинско обслужване”,
49% от анкетираните отговарят „своевременна и
ефективна помощ”, 22% я определят като „ прилагане
на съвременни методи и технологии”, 12% считат, че
основна характеристика на качественото медицинско
обслужване е системното наблюдение на болния и

Кое, според Вас е основният измерител на качественото
медицинско обслужване?
8%
спазване правата на
пациентите

9%

12%

49%

удовлетвореност на
пациента
системно наблюдение
и приемственост
съвременни методи и
технологии

22%

приемствеността в грижите. Само 8% и 9 % от
анкетираните посочват задоволството и спазването на
техните права като характеристики на качественото
медицинско обслужване.
Анализът на отговорите на този въпрос ясно сочат,
че българският пациент все още не е осъзнал ролята си
на „господар на пазара на болнични услуги”.
Интересни данни обаче дава анализа на
възрастовото разпределение на отговорилите по
определен начин на предния въпрос. Почти 90% от
анкетираните, определили удовлетвореността на
пациента и спазването на техните права, като основен
измерител на качественото медицинско обслужване са
във възрастта от 19 до 40 години, т.е. млади хора, които
предявяват по-високи изисквания по отношение на
ориентираните към пациента практики. Това са и хора с
по-високо образование. Може да се твърди, че младите
и образовани хора са поставили отношението към тях
като пациенти и задоволяването на собствените си
потребности в основата на оценката за качеството на
здравните грижи.
Въпреки, че по-голяма част от анкетираните са
отговорили, че не считат своето ниво на удовлетвореност
като пациенти за основна характеристика на качеството
на медицинската дейност, сред тях се наблюдава висока
степен на обща удовлетвореност от престоя им в
отделението (6% я оценяват като отлична, 83% от

своевременна и
ефективна помощ

попълнилите анкетата я оценяват като добра и много
добра). Крайно негативна оценк а относно
удовлетвореността на общите потребности, желания и
очаквания дават едва 3% от анкетираните, а 8% я
определят като задоволителна.
На въпроса „Имахте ли затруднения при приемането
Ви в отделението?” 89% заявяват, че не са имали никакви
затруднения, 6% са срещнали затруднения от
отделението, свързани най-вече с липсата на свободни
легла и 5% са имали затруднения от друг характер. От
страна на лекар - специалист ортопед няма заявени
затруднения. 90% от всички болни са доволни от
обслужването на медицинския персонал в отделението.
Помолени да диференцират това мнение по
отношение на основните видове медицински персонал
– лекари и медицински сестри 51% от тях заявяват, че
удовлетвореността им се дължи най-вече на лекарските
грижи и 39% считат, че заслугата за това имат основно
медицинските сестри в отделението. Неудовлетворени
от медицинското обслужване са 10% от пациентите,
участвали в анкетното проучване.
Висок а степен на удовлетвореност пок азват
пациентите от работата и отношението на лекарите –
много добра и добра оценка дават 82% от пациентите,
като много доволните са почти половината от всички
анкетирани (47%). Относително малък, но предизвикващ
внимание, е делът на недоволните и много недоволните
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Доволни ли сте от обслуж ването на медицинския персонал в
отделението?

39%- най-вече от
мед. сестри
4%
6%

51%-да, най-вече
от лекар

90%-да

не

не м ога да преценя

да, от м едицинските сестри

от лекарските грижи – общо 18%. При анализа следва
да се има предвид, че пациентите оценяват по-скоро
отношението на лекарите, участвали в лечението им,
отколкото техният професионализъм.
Малко по-различно разпределение се установява
при оценката на медицинските сестри. Тук относителният
дял на изказалите задоволство е 77%. Тези, които са се
определили като много доволни са 29%, а делът на
неудовлетворените е вече 23%.
Причината
за
по-висок ата
степен
на
неудовлетвореност на пациентите от работата на
медицинските сестри се дължат до голяма степен на
факта, че медицинските сестри са тези, които са найблизо до пациентите, осъществяват по-директен контакт
с тях. Към тях пациентите отправят най-често искания
за задоволяване на определени потребности.
На въпроса „Обръщали ли сте се с искане към
болничния персонал” положителен отговор дават 94%
от болните. От общия брой анкетирани 60% са отправяли
искане към медицинските сестри, 19 % са се обръщали
с някакво искане към санитар, 15% са се обръщали с
искане към лекарите и само 2% са адресирали своето
искане към болничната администраци. От значение е и
факта, че 98% от пациентите считат, че имат достатъчно
възможности за преценка на дейността на медицинската
сестра, докато по отношение на лекарския труд са
значително по-неуверени.
Част от въпросите в анкетата са насочени към
измерване на удовлетвореността на пациентите от
битовите условия в отделението.
Въпреки липсата на домашния комфорт от условията
в болничните стаи са удовлетворени 75% от
анкетираните пациенти, като доволни са 55%, а като
много доволни са се определили 20% от болните.
Неудовлетворение от болничните стаи са изразили 25%,
като 6% са много недоволни.
Аналогично е и изказаното мнение на пациентите
по отношение на сервизните помещения (тоалетна, баня
и др.) – 75% от анкетираните са изразили задоволство
от сервизните помещения, като 22% са много доволни
и 53% са доволни. Недоволни са 25% от анкетираните,
като 5 % са много недоволни.
Пациентите в ортопедо-травматологично отделение

да, от лекарите

са в по-голямата си част лежащо болни. Храненето,
тоалета и естествените нужди се извършват в леглото
от специалистите по здравни грижи подпомагани от
помощния персонал. Това има отношение към
следващия въпрос „ Какво искате да има още в
болницата, за да бъдат удовлетворени напълно Вашите
потребности и очаквания?” Желанията на пациентите
са свързани основно с желанието за самостоятелна
болнична стая (55%) и място за среща с близките (32%).
На останалите отговори се отделя незначително
значение.
Достъпът на цивилни лица е ограничен. Допускат
се придружители само за тежко болни, неадекватни,
неконтактни пациенти и деца. Ограниченият достъп
поражда понякога конфликти между персонала и
близките на пациентите. Тук е мястото на опитните
медицински специалисти. Загриженото и любезно
отношение може да успокой и предразположи
пациентите, което би довело до по-лесното им
адаптиране към болничната обстановка и намаляване
на психотравмените изживявания. Затова е желанието
на по-голяма част от анкетираните пациенти за
самостоятелна болнична стая и място за среща с
близките.
Един от основните проблеми, свързани както с
удовлетвореността на пациентите от предлаганите им
медицински услуги, така и с формирането на т.н.
потребителски натиск е този за спазване на техните
права.
Резултатите от анкетата от предходното изложение
показват, че пациентите не считат спазването на техните
права за основен измерител на к ачеството на
медицинската помощ – едва 9 % от анкетираните
извеждат това к ато приоритет при оценк ата на
качеството в отделението.
Запитани директно знаят ли своите права като
пациенти, анкетираните демонстрират високо ниво на
познаване на правата си: около половината от
анкетираните (49%) считат, че са напълно запознати със
своите права, а 30% твърдят, че ги познават в известен
смисъл. 21% от анкетираните заявяват категорично, че
не познават своите права като пациенти.
Налице е значителна степен на удовлетвореност на
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пациентите по отношение на спазването на техните
права в отделението.
На въпроса „Знаете ли, че имате право да поискате
друго мнение по въпроса за Вашето заболяване и искали
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ли сте такова?” – 22% от анкетираните пациенти знаят,
Сред нашите пациенти все още битува мнението,
че е обидно за лекаря, при когото са попаднали да
търсят мнение от друг лекар, страхуват се и се крият,

Знаете ли, че имате право да поискате друго мнение по въпроса за
Вашето заболяване и искали ли сте такова?

13%

78%
7%

9%

да, но не съм искал

71%

да и съм искал

когато са потърсили и друго лек арско мнение .
Българският пациент не познава добре това си право.
Сходни са резултатите относно познаването от
страна на пациентите на правото им на
конфиденциалност на информацията за тяхното
здравословно състояние. Висок е относителния дял на
анкетираните , които считат, че лекарите имат право да
предоставят тази информация на други лица – 38 %
отговарят категорично утвърдително, а други 35% считат,
че това трябва да става при необходимост. Останалите
27 % имат отрицателно мнение по този въпрос.
Следващата група въпроси се отнася до измерване
на удовлетвореността на анкетираните пациенти
относно предоставената им информация. Доскора
нашите лекари не считаха, че трябва да информират
пациента и неговите близки за всичко, което им предстои
при престоят им в отделението. Сега анкетата отчита
един напредък в това отношение. Все повече нашите
лекари започват да осъзнават необходимостта от
информиране на пациента и връзката на изчерпателната
информация с удовлетвореността на пациентите. На
въпроса „ Удовлетворен ли сте от получената
информация относно приемането Ви в отделението?” –
83% изразяват задоволство от получената информация,
15% не са доволни и само 2% заявяват, че не са
получили такава информация.
Най-висока удовлетвореност пациентите показват по
отношение на информацията за тяхното заболяване и
лечение. Задоволство изказват 79 % от анкетираните,
недоволни от получената информация са 19 %. Само
2% твърдят, че не са получавали такава информация.
Пациентите
пок азват
високо
ниво
на
удовлетвореност и от получените препоръки и
документация при изписването им – 89 % твърдят, че са
удовлетворени, 10 % са неудовлетворени и 1 % от
анкетираните твърдят, че не са получавали никакви
препоръки.
В условията на анонимност пациентите са по-

не, но съм искал

не и не съм искал

склонни да изразяват своето мнение относно качеството
на медицинското обслужване. Повече от половината
анкетирани пациенти (68 %) заявяват, че очакванията
им по отношение на болничното лечение са напълно
осъществени. Внимание заслужават онези 32 % от
анкетираните, които заявяват, че очакванията им са
задоволени в известна степен и никак.
Въпреки изразеното удовлетворение от лечението
си в ОТО при МБАЛ-АД-Сливен, по-голяма част от
анкетираните са на мнение, че к ачеството на
обслужване в отделението трябва да се подобри. Това
заявяват 64 % от анкетираните. Останалите 36 % нямат
претенции към качеството на обслужване и са доволни
напълно.
Резултатите от анкетата очертават следните изводи:
- Общата оценка, която дават пациентите относно
своята удовлетвореност от престоя си в отделението е
положителна. Това мотивира и желанието им да
препоръчат отделението на свои близки.
- В представите на пациентите качеството на
медицинското обслужване е свързано най-вече с нивото
на медицинското обслужване, доброто отношение на
медицинския персонал към тях, постигнатите резултати
и въвеждането на съвременна апаратура, технологии и
методи на лечение. По нискостепенно значение има
собствената им удовлетвореност от обслужването и
спазването на техните права, както и предоставените
им битови условия.
- Пациентите преминали през ОТО са с високо ниво
на удовлетвореност от оказаната им медицинска помощ
и медицинско обслужване. Задоволството от работата
и отношението на лекарите има лек превес от оценката
за дейността на медицинските сестри по обяснени вече
причини.
- Удовлетвореността на пациентите от спазването
на техните права в отделението е висока, но резултатите
показват обективно непознаване на тези права от голяма
част от анкетираните пациенти.
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- Получаването на достатъчно информация по
всички въпроси интересуващи пациентите и техните
близки по време на болничния престой е от голямо
значение за тяхната удовлетвореност. Радостен е
фактът, че пациентите от ОТО са получавали тази
информация в достатъчен обем и достатъчно
разбираема от лекари и сестри.
- Положителни са оценките на пациентите и за
битовите условия предоставени им в отделението.
Известни претенции има относно качеството на храната
и желание за пребиваване в отделна стая.
Проучване сред специалистите по здравни
грижи относно качеството на здравните грижи и
удовлетвореността на пациентите (анализ на
резултати от проведената анкета)
Пилотно анкетно проучване се проведе сред
медицинските сестри в ОТО през 2007г. с цел да се
провери как се възприема въпросникът, добре ли са
формулирани въпросите и отговорите, да се прецени
надеждността на избрания метод от гледна точка на
достоверността на информацията. След лека корекция
на въпросника пряката индивидуална анкета се проведе
през м. февруари 2008г. Основната цел на проучването
е да се установят мненията, нагласите и оценките на

медицинските сестри относно удовлетвореността на
пациентите и качеството на полаганите в отделението
здравни грижи.
Мнението на медицинските сестри за значението и
важността на пациентското задоволство при
осъществяването на тяхната дейност е от изключително
значение, тъй като те са един от основните фактори за
формиране на тази удовлетвореност.
66 % от медицинските сестри са с трудов стаж над
10 години, 25 % са със стаж в ОТО от 5 до 10 години и 9
% са със стаж от 1 до 5 години. По отношение на
образование по-голямата част от тях са с полувисше
образование (75 %) с изявени амбиции да продължат
образованието си. 25% са с образование висше
„бакалавър”. Медицинските сестри със стаж над 10
години и полувисше образование отдават по-голямо
значение на материалните стимули, сигурния трудов
договор (59%), докато по-младите колежки със стаж до
10г. отдават голямо значение на възможността за
професионално развитие, участие в курсове за
повишаване на квалифик ацията и морално
удовлетворение.
На въпроса „ Смятате ли, че удовлетвореността на
пациентите в ОТО е основна задача на сестринските
грижи?” 26% от медицинските сестри определят
удовлетвореността на пациентите к ато един от

Какво би Ви мотивирало да повишавате качеството на
здравните грижи към пациента?
39%
12%
11%

20%

по-високо заплащане
участие в курсове за следдипломна квалификация
възмож ност за професионално развитие

приоритетите на своята дейност, 28% определят
удовлетвореността като важна задача в своята дейност.
Радостно е, че 46% от сестрите в отделението считат,
че удовлетвореността на пациентите е основна задача
на сестринските грижи и нито един специалист не
отговаря на този въпрос със „не”. Отговорите на
следващиат въпрос „Кое според Вас има най-голямо
значение за удовлетвореността на пациентите?” също
подкрепят разбирането на медицинските сестри, че
качеството на медицинското обслужване и доброто
отношение на персонала (92%) са най-важните
потребности на пациентите и това води до голяма
степен за неговата удовлетвореност.
Този внушителен резултат в полза на качеството на
медицинското обслужване и доброто отношение говори
за зрялост и разбиране в сестринския персонал на ОТО

18%

морално удовлетворение и признание
безсрочен трудов договор

за потребностите и нуждите на пациентите.
Голям е относителният дял на медицинските сестри
(68 %), които свързват повишаването на квалификацията
си с възможностите за подобряване на качеството и
повишаване на пациентското задоволство.
Категорични са мненията на работещите в
отделението по отношение на необходимостта от
разработване на програма за повишаване на качеството
и удовлетвореността на пациентите – 79% от
медицинските сестри считат, че трябва да бъде
разработена програма за повишаване на качеството и
удовлетвореността на пациентите.
Въпреки, че специалистите по здравни грижи
поставят на първо или много важно условие
удовлетвореността на пациентите, те не считат, че
удовлетвореността е обективен измерител на качеството
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на тяхната работа. 48% от медицинските сестри в
отделението поставят на първо място като необходимост
за подобряване на качеството съвременната апаратура
за диагностика и лечение. В последните години този
компонент се наложи като абсолютно необходима част
за качествено медицинско обслужване. 14% посочват
съвременната материална база. Мащабната ремонтна
дейност в болницата, непрекъснатото закупуване и
оборудване на отделенията с модерна апаратура,
рязкото повишаване нивото на задоволство у пациентите
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от това, приятното чувство да работиш в чисто и удобно
отделение, определя категорично мнението на
медицинските сестри по този въпрос . 21% от
анкетираните посочват, че по-доброто отношение към
пациентите е сигурна гаранция за тяхната
удовлетвореност.
На въпроса, как да се повиши качеството на
медицинското обслужване, на първо място мед. сестри
са поставили непрекъснатото обучение (44%), следвано
от въвеждането на карта за оценка на работата (27%).

Какво споре д Вас е не обходимо, за да бъде по-добро каче ството на
обслуж ване в ОТО?

48%
60%
40%

21%
12%

5%

14%

по-голям брой обслужващ
персонал
по-голям брой м едицински
персонал
съврем енна апаратура за

20%

диагностика и лечение
съврем енна м атериална база

0%

1

Сестринския персонал на ОТО отчита положителното
въздействие на оценката като коректив на негативите и
стимул за подобряване на собствената си работа. 10%
от медицинските сестри считат, че въвеждането на
стандарти за качество би допринесло за по-добро
здравно обслужване. 14% от медицинските сестри
считат, че проучването на удовлетвореността на
пациентите и анализа на резултатите ще доведе до
повишаване на качеството на медицинското обслужване.
Само 5% са посочили увеличаването на консумативите
като критерии за по-добро качество на работа.
Общото заключение от проведената анкета е, че
медицинските сестри работещи в ОТО определят
постигането на висока удовлетвореност на пациента
като приоритет в своята дейност. Вече има разбиране
сред специалистите по здравни грижи за значимостта
на качеството на здравните грижи, но все още няма
познания за начините и пътищата за постигането му. Това
определя и желанието им за непрекъснато обучение,
курсове за следдипломна квалификация. Доброто
отношение към пациентите също е на едно от първите
места които сестрите посочват к ато важни за
удовлетвореността на пациентите. От анкетата с
пациентите разбрахме, че те не поставят битовите
условия на първо място за своето задоволство от
здравното обслужване, док ато от анкетата с
медицинските сестри разбираме, че според тях
съвременната материална база и апаратура са от
съществено значение за качеството на медицинското
обслужване. Това мнение е продиктувано най-вероятно
и от факта, че здравните работници прекарват голяма
част от времето си на работното място и комфорта и
удобствата са от съществено значение за тях.
Интересна е отчетената корелация между
професионалните потребности и удовлетвореност на

по-голям о вним ание от страна
на персонала към пациентите

медицинските сестри с потребностите и желанията на
пациентите. В тази връзка може да се приеме, че
удовлетворението на потребностите и желанията на
здравните специалисти в определена степен ще
допринесе за удовлетворяването на потребностите и
желанията на пациентите.
Здравните специалисти подкрепят необходимостта
от изработване на програми за подобряване на
качеството на здравните грижи и програми за проучване
и анализ на удовлетвореността на пациентите като е
необходимо да се осъществява и обратна връзка –
запознаване на персонала с резултатите от тях с цел
стимулиране или коригиране на отчетени негативи.
Задълбоченият и прецизен анализ на мненията на
пациентите ще даде на ръководството верните посоки
за усъвършенстване на качеството и получаване на
конкретни предимства на пазара на здравни услуги.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На базата на извършения анализ са
на лице основните насоки и политики за подобряване и
усъвършенстване на качеството на здравните дейности,
разбирано като максимална степен на удовлетвореност
на пациентите.
Водеща роля в този процес трябва да има
проучването и установяването на потребностите на
пациентите и техните близки и удовлетвореността им
от получената медицинска помощ. За тази цел е удачно
въвеждането в практиката на анкетният метод, чрез
разработването на въпросник, който да включва
въпроси, аналогични на използваните при настоящото
проучване, к акто и допълнителни въпроси по
определени конкретни проблеми, които следва да бъдат
проучени и анализирани по-подробно. Тези въпроси
могат да бъдат периодично изменяни и актуализирани,
но следва да бъдат подчинени на постоянния стремеж
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за установяване на „тесните места”, проблемите и
причините за недоволство на пациентите, както и
положителните страни и придимства на отделението,
които го правят предпочитано за пациентите.
Задълбоченият и прецизен анализ на мненията на
пациентите ще даде верните посоки за
усъвършенстване на качеството и получаване на
конкурентни предимства на пазара на здравни услуги.
Ключ към постигането на такова к ачество е
измерването на удовлетвореността на пациентите и
техните настоящи и бъдещи потребности и желания.
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СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА
ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН НАДЗОР НА
ВЪТРЕБОЛНИЧНИ ИНФЕКЦИИ
Ренета Петкова1
Радостинка Сарова2
1
МБАЛ-Сливен към ВМА-София
2
МБАЛ „Д-р Иван Селимински”-Сливен

РЕЗЮМЕ
Ц е л т а н а р а з р а б о т к а т а е д а п р оу ч и
съвременните методи и форми за ефективен
епидемиологичен надзор и тяхното
приложение в МБАЛ-Сливен към ВМА-София и
МБАЛ „Д-р Иван Селимински”. Осигуряването
н а к ач е с т в е н о и б е з о п а с н о м е д и ц и н с к о
обслужване е задължение на всеки работещ
в лечебното заве д ен и е и е п риорите тн а
задача на административното ръководство.
Всяко лече бно заве дение разработва
програми за контрол на инфекциите, за да
гарантира безопасността на пациентите и
перс она ла . Програмите за борба с ВБИ в
болницата следва да бъдат разработвани,
отчитайки характеристиките на лечебното
заведение, националните и международните
препоръки и стандарти, данните от
научната литература. От значение е, те да
бъдат разбрани и приети от медицинските
професионалисти в болницата.
Ключови думи: Вътреболнични инфекции,
е п и д е м и о л о г и ч е н н а д зор , п р о ф илак тик а ,
превенция, медицински професионалисти,
обучение.
ABSTRACT
The aim of the project is to investigate modern
m e t h o d s a n d f o r m s f o r e ff e c t i v e e p i d e m i c
surveillance and their application in the Hospital
for Active Treatment (HAT) – Sliven, a branch of
Military Medical Academy – Sofia and MBAL “D-r
Ivan Seliminski”. Providing qualified and save
medical service is an obligation to everyone who
is employed in the medical establishment and a
prior task of the administrative management and
directors. All medical establishments make up
and improve projects and programs for control

of the infections in order to guarantee their
patients’ and staff’s safety. The programs for
fighting the IHI in the hospital should be made
up while accounting the characteristics of the
medical establishme nt, the national and the
international recommendations and standards,
th e data f r o m t h e s c i e n t i f i c l i ter a t ure . I t i s
important for them to be comprehended and
accepted by the medical professionals in the
hospital.
Увод:
Вътреболнична инфекция (ВБИ) е всяка клинично
проявена инфекция и определени форми на носителство
на причинители у пациенти или персонал на лечебното
заведение, когато са свързани с медицинското
обслужване. Tези заболявания са особено актуален
проблем на съвременното здравеопазване, който наред
с големите здравни щети, води до значителни загуби от
икономически, социален и морален характер. Те
увеличават продължителността на основното
заболяване, повишават смъртността и намаляват
дългосрочната преживяемост сред пациентите. ВБИ
увеличават значително разходите за стационарно и
амбулаторно обслужване и крият риск от правни
последици за лечебното заведение и персонала.
Проведените
през
последните
години
епидемиологични проучвания в отделни болници и
болнични структури установяват по-висок процент на
ВБИ от официално регистрираните и отчитани данни.
Това налага цялостно преосмисляне на системата за
епидемиологичен надзор на ВБИ и разработване на
ефективни програми за регистриране и контрол на
нозокомиалните инфекции във всички болнични
заведения.
Многообразни са факторите, които допринасят за
възникването разпространението на ВБИ:
- нарастване броя на инвазивните методи за
диагностика и лечение в съвременната медицина;
- неправилна антибиотична употреба, водеща до
селектиране на полирезистентни микроорганизми и
тяхното разпространение;
- понижена имунологична защита на пациентите в
лечебните заведения;
- ограничени материални ресурси и недостатъчна
квалификация на персонала в лечебните заведения.
Целта на разработк ата е да се проучат
съвременните методи и форми за ефективен
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епидемиологичен надзор и тяхното приложение в МБАЛСливен към ВМА-София и ИО при МБАЛ „Д-р Иван
Селимински”.
Материал и методи: Анализ на документи и анкетен
метод.
Осигуряването на к ачествено и безопасно
медицинско обслужване е задължение на всеки работещ
в лечебното заведение и е приоритетна задача на
административното ръководство. Всяко лечебно
заведение разработва и непрекъснато усъвършенства
програми за контрол на инфекциите, за да гарантира
безопасността на пациентите и персонала.
Под надзор на ВБИ се разбира системното
регистриране и анализ на здравна информация с цел
планиране и провеждане на противоепидемични мерки,
оценка на тяхната ефективност, както и осигуряване на
обратна връзка до всички звена, участващи в надзора.
Основната цел на надзора е ограничаване на
възникването и разпространението на ВБИ. На ниво
болница тя се постига чрез целенасочено
идентифициране на проблеми като база за последваща
интервенция със следните задачи:
- Идентифициране на рисковите сектори /отделения
и практики в тях/;
- Разкриване на реалната заболяемост от ВБИ;
- Анализ на получените данни и въвеждане на мерки
за интервенция;
- Оценка на предприетите мерки;
- Мониторинг на използването на антибиотици и на
антибиотичната резистентност.
Съществуват различни подходи при извършване на
епидемиологичния надзор:
Пасивен начин – регламентирано съобщаване от
лекуващият лекар до определеното за събиране на
информация лице.

Като цяло медицинските специалисти са запознати
с понятието “вътреболнична инфекция”. Основен
източник на информация по темата ,,вътреболнични
инфекции” за работещите в лечебното заведение се
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Проспективно проучване – активно наблюдение от
определено обучено лице на болните (всички или по
определен ред) по определена система (ежедневно или
на различни периоди), т.е. активно динамично
проследяване на болните до изписването им.
Ретроспективно проучване на болничната
документация по определена схема на възприети
критерии.
Срезово (контролно) проучване – включва
периодично установяване на ВБИ сред всички болни на
дадена болница или болнично звено по определени
критерии.
В зависимост от вида на събираните данни могат
да се разграничат два вида епидемиологичен надзор на
ВБИ:

• Рутинен, при който се събират данни за всички
възникнали ВБИ във всички стационарни структури.
• Селективен, при който се наблюдават определени
видове “специфични ВБИ” (хирургични раневи
инфекции, уринарни инфекции и др.) и определени
болнични структури, най-често рискови за развитието
на ВБИ.
С цел оптимизиране на действащата система за
епидемиологичен надзор в МБАЛ – Сливен към ВМА –
София и ИО при МБАЛ „Д-р Иван Селимински”, бе
проведена анонимна анкета сред медицинските
специалисти, за проучване нивото на знания, нагласи и
оценки по отношение надзора на ВБИ.
Анкетирани бяха 20 лекари и 40 медицински сестри
от различни клинични отделения.
Резултати:
Според трудовия стаж анкетираните се разпределят
в следните категории: 56,7 % са с трудов стаж над 20
години; 35% от 10 до 20 години и 8,3 % до 10 години.
8,3% заемат ръководни длъжности.

явява ръководството.
По-голяма част от респондентите, считат, че имат
нужда от допълнителна информация и обучение по
въпросите за борбата с ВБИ.
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Болшинството от анкетираните (93,3%) разбират
необходимостта и важността на надзора на ВБИ в

болницата и считат, че трябва да се проверява и отчита
всеки възникнал случай.

Медицинските
специалисти
не
отричат
съществуването на нозокомиални инфекции. 77% от тях
считат, че се обявяват и регистрират всички случаи на

ВБИ. Една от основните причини за този факт е
съществуващият страх от наказание, при обявяване на
случaй на ВБИ.

От представеният графичен анализ е видно, че са
разнопосочни мненията на респондентите за наличието
на професионални грешки и вина, като причина за
възникването на ВБИ.

Медицинските специалисти дават сравнително
висока оценка, на действащата в лечебното заведение
програма за контрол на ВБИ. 77% считат, че
действащата програма дава очакваните резултати по
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отношение на профилактиката и контрола на ВБИ, както
и че програмите имат нужда от оптимизиране и
усъвършенстване, в унисон с европейските стандарти.
Изводи:

• Съвременните аспекти на епидемиологичен
надзор са свързани основно с неговото приложение с
оглед намаляването и предпазването от ВБИ.
• Всяко лечебно заведение трябва да разработи
собствена стартегия за профилактика на ВБИ като
елемент на цялостната политика по намаляване на
ятрогенните рискове.
• Епидемиологичният надзор дава най-добри
резултати, когато е основан на комбинирането на
отделни методики (рутинен и селективен надзор) в една
интегрирана система.
•

Провеждането на надзора на ВБИ зависи от
знанията, мотивацията и желанието на медицинския
персонал да открива, регистрира и анализира данните
за възникналите ВБИ.

• Болшинството от медицинските специалисти
разбират, че ВБИ следва да бъдат отчитани и
анализирани с оглед предотвратяване на причините за
възникването им.
• Пасивният подход при извършване на
епидемиологичния надзор не винаги е най-ефективен,
поради съществуващият страх в медицинските
специалисти от наказание при съобшаване на ВБИ.
Заключение и препоръки:

• Във всяко болнично звено трябва да се определи
нивото на “необходимия и достатъчен надзор”, за да се
предостави нужната информация за оценк а на
програмите за предпазване и борба с ВБИ.

• Програмите за борба с ВБИ в болницата следва
да бъдат разработвани, отчитайки характеристиките на
лечебното заведение, националните и международните
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препоръки и стандарти, данните от научната литература.
От значение е те да бъдат разбрани и приети от
медицинските професионалисти в болницата.

• Реализацията на програмите следва да се опира
на методология, отговаряща на изискванията за качество
и включваща прецизен анализ на ситуацията в
лечебното заведение по отношение на вътреболничните
инфекции (данни и надзор), на оборудването и
устройството на болницата, на практиките (протоколи и
технически фишове).
• Необходимо е постоянно обучение по болнична
хигиена за целия персонал
(медицински,
парамедицински, медико-технически), в зависимост от
специфичността на задачите на различните категории
професионалисти и техните отговорности.
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МОРАЛНИ И ЕТИЧНИ ЦЕННОСТИ В
ПРОФЕСИЯТА НА СЪВРЕМЕННАТА
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
„Милосърдието е ключ към сърцето”
П.Буаст

Светлана Панайотова
Живка Даскалова
Десислава Денчовска
ОАРИТ - МБАЛ, гр.Сливен
ВМА, гр. София

РЕЗЮМЕ
Цел: Да се покаже и оцени значимата роля на
моралните и етични принципи в работата на
м е д и ц и н с к а т а с е с т р а в у с ло в и я т а н а
съвременната ме дицинск а практик а и
здравеопазване.
М е то д и : А н к е т е н м е т о д ч р е з а н о н и м н а
анкета, документален метод, наблюдение
върху пациенти, логически метод, наша и
чужда литература.
Изложение: Съвременните биотехнологии и
м о д е р н а а п а р а ту р а о т п р а в я т с е р и о з н и
предизвикателства към медицинската
етика. Повишават се както изискванията
към медицинските сестри, така и тяхната
моралната и правна отговорност.
Заключение:
Професионалната компетентност трябва
да е съчетана с хуманност и милосърдие,
прилагането на правилата на добрата
практика да не накърнява достойнството и
свободния избор на пациента.
Ключови ду ми: мора л, етик а, м е дицинс к а
сестра
ABSTRACT
Aim: It is to show and measure the significant
role of the moral and ethical principles and the
work of nurses in the modern environment of
medical practice and healthcare.
Me tho ds: I n q u i r y m e th od usi ng a non y m o us
questionnaire, documentary methods, medical
supe rv is ion of patients , logi c a l me thod a nd

Bulgarian and foreign literature.
S u m m a r y : The modern biotechnologies a n d
e qu i p m e nt c h a l l e ng e s e r i o u s l y t h e me di c a l
ethics. Not only are the requirements to the
nurses increased but also their moral and legal
responsibility.
Conclusion: The professional competence should
be combined with humanity and compassion. The
application of good practice rules should not
infringe patient’s dignity and free choice.

ВЪВЕДЕНИЕ:
Що е морал и eтика?
Отживели категории ли са, или сега, в този толкова
динамичен свят са ни повече от нужни?
Осъзнаваме ли огромната значимост на
нравственото и етично поведение в медицинската
професия?
Въпросите, които повдигат морала и етиката са
вълнували много личности и общества, но при никоя
друга професия, както медицинската не възникват
такива сложни морални дилеми. Това е така, защото
медицината к ато практика е неотделима част от
физическата и духовна история на човечеството. Нещо
повече. Медицинската професия има уникален характер,
защото няма друга област на човешката дейност, която
в такава степен да засяга най-ценното - живота на човека
и неговото здраве!
В
отношенията
между
медицинските
професионалисти и пациентите възникват неповторими
ситуации - никъде другаде не се среща това дълбоко
проникване в системата на личното „Аз”, в етичния и
емоционалния свят на болния. Никоя друга дейност не
води до подобни изпитания на моралните устои и
душевното равновесие като медицинската дейност.
Работата на медицинската сестра изисква хуманност,
бодрост и огромен запас от оптимизъм, тъй като протича
в атмосферата на страдания и тревоги.
Етичната проблематика в медицината е неделима
част от нейното развитие. За морала и етиката в
лечебното изкуство са писали много философи и
мислители - Платон, Аристотел, Сенека, Тома Аквински,
Дейвид Хюн, Джон Стюард Мил и др.
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Най-ярката личност в древността, с която се свързва
и основополагането на научната медицина, е Хипократ.
Неговата „Клетва” представлява морално-етичен кодекс
и ядро на медицинската етика през вековете до наши
дни.
В съвременния свят на бурно развитие на
технологиите, с навлизането на научно-техническия
прогрес в медицината и здравеопазването, се пораждат
нови морални проблеми. Промените в ценностите,
породени от технологичния прогрес, често водят до
конфликти на мнения и решения в лечебната практика.
Съвременната медицинска сестра трябва да е
професионално компетентна, с етично поведение и
положителни лични качества. Повишава се нейната
морална и правна отговорност.
ЦЕЛ:
Да се покаже и оцени значимата роля на моралните
и етични принципи в работата на медицинската сестра
в условията на съвременната медицинска практика и
здравеопазване. Преосмисляне на нравствените
добродетели в професията за повишаване качеството
и ефективността на здравните грижи.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ:
Проведохме анонимна групова анкета сред тридесет
медицински сестри, работещи на територията на МБАЛСливен - ВМА - чрез анкетна карта, съдържаща
петнадесет въпроса.
В рамките на един месец проучихме мнението на
петдесет пациенти, хоспитализирани на територията на
болничното заведение. Осъществихме анонимно
анкетно проучване чрез анкетен лист с двадесет
въпроса. Изследваните лица бяха във възрастова
граница от осемнадесет до седемдесет и пет години,
половината бяха мъже, останалата половина- жени
Разяснихме, че целта на проучването е за установяване
качеството на здравните грижи и степента на защитеност
на правата на пациента.
За оценк а на значимата роля на етичните
взаимоотношения ни послужиха и преките наблюдения
върху пациенти.
Позовахме се на Книгата за благодарности в ОАРИТ,
в която прочетохме мненията на пациенти.
В нашата работа се ръководехме от Етичния кодекс
на медицинските професионалисти в България, приет
на 11 септември 2005г., запознахме се морално-етични
проблеми, отразени в нашата и чужда литература.
ИЗЛОЖЕНИЕ:
Критериите към личностните и професионални
качества на медицинската сестра винаги са били високи.
В своята професионална дейност тя трябва стриктно
да спазва правилата на добрата практика, етиката и
деонтологията, което предполага и изисква от нея голяма
обща и медицинск а култура. Особено ценни за
медицинската сестра, освен знанията и уменията, са и
нейните лични качества - критичност, самокритичност,
логичност, самообладание, наблюдателност, сърдечност,
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човеколюбие, постоянство.
Други традиционни професионални ценности в
работата на сестрата имат неморален характер: чистота,
ефикасност, организираност в работата и др.
Професионалните ценности се отразяват в
съответните етични кодекси, които представляват
официални изложения на установените стандарти на
поведение.
Някои от професионалните ценности в медицината
са:
- запазване на човешкия живот
- лечение на заболяването
- облекчаване на страданието
- грижа за индивида
- подобряване на здравето
- предотвратяване на заболяване
Традиционно кодексите са приемани и са полагани
клетви най-вече от лекарите, но с осъзнаването на
важната роля на сестрата в процеса на предоставяне
на здравни грижи започва и приемането на етични
кодекси за сестрите. Нормите за етично поведение са
били повлияни, както от общественото развитие, така и
от развитието на сестринската професия.
По времето на Флоранс Найтингел добрата сестра
се е възприемала като честна, заслужаваща доверие,
морално чиста. Тази представа за добрата сестра е
допълнена в Сестринската етика на Изабел Хамптън Роб
(1921г.). И Найтингел и Роб разглеждат грижата за
другите като задължение, изпълнявано предимно по
религиозни съображения. В началото на ХХ век, да
бъдеш етичен в сестринството е означавало да следваш
сестринския етикет и предписаните задължения.
Сестринската етика е описана и от Айкенс (1916г.) и
Гладуин (1930г.). С времето ролята на сестрата
постепенно се е изместила към професионалист, който
може да отговаря за действията си при осигуряване на
грижи за пациента. Това довежда до промяна в
стандартите за етично поведение в сестринството.
Създава се Международен кодекс на сестрите през 1953
г. в Монреал, ревизиран през 2000 г., въз основа на него
много национални асоциации са създали и собствени
етични кодекси.
Взаимоотношенията „медицинска сестра-пациент”
обикновено се разглеждат в светлината на
приложението на етичните принципи, касаещи правата
и задълженията на пациента, к акто и тези на
медицинския професионалист. Чисто човешкият аспект
обаче на тези взаимоотношения се концентрира в
термините „състрадание”, „милосърдие”, грижа за
пациента в лечебно-оздравителния процес.
Като док азателство за важността на по-горе
казаното, ще посочим резултати от проведената анкета
сред пациенти (фиг.1).
От фигура 1 е видно, че голяма част от анкетираните
са наясно с правата и задълженията си на пациенти.
Осъзнават своята съпричастност к ато част от
задълженията си в хода на лечебния процес. Големият
процент запознати - 82%, се дължи и на информацията,
поднасяна на пациента от различни източници:
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Фиг.1. ”Запознат ли сте с правата и задълженията на пациента?”
електронни и други медии, при постъпване в лечебно
заведение и т.н. В условията на новата здравноосигурителна система все повече нарастват
изискванията към потребителя, който трябва да е
запознат с правата и задълженията си на пациент.
Отрицателно и уклончиво отговаря малка част от
анкетираните - вероятно поради ниска заинтересованост
на анкетираните, недостатъчна информация, както и
тежестта на заболяването.
Тридесет и трима пациенти показват голяма степен
на
удовлетвореност
от
отношението
на
професионалистите по здравни грижи към тях. В
ежедневната си работа медицинските специалисти се
ръководят от морално- етичните норми на поведение и

спазват Етичния кодекс. Те са отзивчиви, внимателни и
проявяват съчувствие към болния човек.
Една част от анкетираните - дванадесет
респонденти, оценяват отношението към тях като
„добро”, и много малка част- петима запитани- като
„задоволително”. Тук трябва да се има предвид
уязвимото състояние на болния човек, лесно ранимата
му психика, тежестта на заболяването.
В условията на съвременната система на
здравеопазване, поради двупосочността на лечебния
процес, нарастват изискванията както към медицинските
работници, така и към пациентите.
Очевидно е, че пациентите иск ат да бъдат
обслужвани от медицинска сестра с много лични и

Фиг.2. „Как оценявате отношението на професионалистите по здравни грижи към Вас?”
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професионални к ачества. Тя трябва да е к акто
внимателна и състрадателна, так а и опитна, да
притежава много знания и технически умения. Това са
предпочитанията на 76% от анкетираните.
Поставят
се
нови
изисквания
пред
професионалистите по здравни грижи и се повишават
техните компетенции. Промените в здравната реформа
засягат професията на медицинската сестра. Тя вече
не е само технически изпълнител, а има водеща роля в
полагането на ефективни здравни грижи и е важна част
от лекуващия екип.
Разгръщайки Книгата за благодарности в
отделението прочетохме интересни мнения и
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впечатления от пациентите споделят как усмихнатата и
любезна медицинска сестра създава настроение, как
нейните неотлъчни грижи са подпомогнали
оздравяването на пациент.
И въпреки че съвременната медицинска сестра има
нова роля в лечебния процес, оказва професионални
здравни грижи, обосновани на научно-специфични
решения, работи с модерна апаратура, тя трябва да се
придържа към традиционните символи на сестринството
- хуманизъм, съпричастност, толерантност и
милосърдие. Не случайно първите сестри са наречени
„милосърдни”. Ето какво пише един шотландец за
Флоранс Найтингел по време на Кримската война в

Фиг.3. „Каква мед. сестра искате да Ви обслужва?”
писмо до близките си: „Каква утеха е за нас да я видим
да мине край леглата ни. На едного каже блага дума,
на другиго кимне с глава…” Това писмо станало
достояние на целия свят и вдъхновило американския
поет Лонгфелоу да напише красивата поема „Жената с
лампата”.
Медицинската сестра се намира в уникалното
положение да бъде двадесет и четири часа до болния.
Тя първа забелязва промяната в състоянието му – както
соматичното, така и психическото, тя е най-близо до
неговите преживявания, терзания и страхове, до
неговата болка. При полагането на грижи за пациента
сестрата се ръководи от етичните принципи, които имат
богата традиция и ще продължават да играят важна роля
в бъдещата сестринска практика - подкрепа, отговорност,
сътрудничество, полагане на грижи, благодеяние,
ненанасяне на вреда, справедливост и честност.
Полагането на грижи е морално действие и морална
основа на взаимоотношенията „сестра-пациент”, в които
взаимоотношения отговорността е изключително важен
етичен принцип. Вирджиния Хендерсън казва във връзка
с това: „Уникалната роля на сестрата е да съдейства
на индивида, болен или здрав, в изпълнението на онези
дейности,
подпомагащи
здравето
или
възстановяването му /или спокойната му смърт/,
които той би изпълнявал неподпомаган, ако имаше
нужната сила, воля и познания.”
На въпроса: „Осъзнавате ли, че чрез своето
поведение и отношение пряко влияете върху

психо-емоционалното състояние на пациента и
резултатността на лечението му?”, двадесет и
шест от запитаните тридесет медицинските сестри
отговарят утвърдително.
В зависимост от работното място на сестрите е и
отделеното време за разговор с пациента за проблеми,
породени от болестта, но почти всички анкетирани са
убедени в особената важност на осигуряването на
благоприятен психоклимат на пациентите при престоя
им болницата като част от основните задължения на
медицинския персонал.
Голяма част от анкетираните сестри (80%) споделят,
че много често им се налага да вземат етични решения
при осъществяване на грижата за пациента - при отказ
на пациент да му се направи манипулация, изследване,
да се осъществи хигиенна грижа и др. Работата с
пациенти, които не са съпричастни на диагностичнолечебния процес е често срещана в сестринската
практика. В такива случаи трябва да се отчете факта,
че пациентът е в био-психо-емоционален стрес и да се
осъществи ефективен диалог. От фигура 4 е видно, че
големият брой от анкетираните медицински сестри деветнадесет, са на мнение, че комуникативните умения
и установените стандарти на поведение са им помогнали
в кризисни ситуации с пациенти, останалите
респонденти нямат утвърдителен отговор.
Вземането на етични решения при възникването на
ценностни конфликти е обусловено от разбирането и
осмислянето на проблема. Това помага на медицинския
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Фиг.4. „ Смятате ли, че Вашите комуникативни умения и установени алгоритми на
са помогнали в работата с „трудни пациенти”?”
професионалист да определи относителната важност на
личните, културните и професионалните ценности в
ежедневната практика и да изпълни задълженията си.
Когато е налице морална дилема медицинската сестра
трябва да уважи ценностите на другите, балансирайки
ги с правата на пациента и професионалния си дълг.
Прилагането на моралните и нравствени принципи
и ценности има огромно значение и в отношенията
между медицинските професионалисти, във
взаимоотношенията медицинска сестра - лекар, които
трябва да бъдат в дух на коректност и колегиалност.
Медицинските сестри осъзнават и своята роля по
отношение на обществото с цел подпомагане и опазване
на общественото здраве.
Голям брой от анкетираните сестри посочват ползата
от провеждане на сестрински семинари, курсове,
запознаване с новостите в професията, запознаване с
проблемите на етиката и деонтологията, породени от
съвременните технологии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Професионалната компетентност трябва да е
съчетана с хуманност и милосърдие, спазването на
правилата на добрата практика да не накърнява
достойнството и свободния избор на пациента.
В своята работа медицинската сестра се ръководи
от Етичния кодекс на медицинските професионалисти
по здравни грижи и спазва правилата на
професионалната етика.
Професионалното сестринско образование
изгражда у сестрите съзнание , че етичните и
комуникативни способности са не по-маловажни от
техническите умения. Този подход спомага за
изграждането на нов тип медицинска сестра, която
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поведение

прилага етичните норми на поведение, както към
пациента и неговите близки, така и към обществото като
цяло.
Медицинските сестри трябва да поддържат нивото
на етичната си подготовка през целия си професионален
път, чрез непрекъснато обучение и специализация.
Усвояването и познаването на моралните и
деонтологични аспекти в нашата професия е от
жизненоважно значение за нейния престиж и бъдеще, а
етичното поведение е гаранция да запазим престилките
си бели!
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МЯСТО И РОЛЯ НА БОЛНИЧНИЯ ЕКИП
ПО КОНТРОЛ НА ИНФЕКЦИИТЕ
В ПРЕВЕНЦИЯ НА
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ВБИ
ст. м. с. Пепа Букерешка - Желева
Отделение по Очни болести
МБАЛ “Д-р Иван Селимински” АД
гр. Сливен

РЕЗЮМЕ
Проблемът
с
ВБИ
съпътства
медицинската практика от създаването й,
но през последните десетилетия придобива
застрашителни размери. На практика няма
с т ру к ту р н а е д и н и ца или вид персона л в
болницата, които да няма отношение към
профилактик ата на ВБИ. Ключов иг рач в
системата за ефективен надзор на ВБИ е
Екипа по контрол на инфекциите в
лечебното заведение. Основна задача на този
екип е създаване на действаща система за
профилактика и контрол на ВБИ.
Ключови думи: вътреболнични инфекции,
екип по контрол на инфекциите, медицинска
дейност, анализ, контрол, превенция.
ABSTRACT
The problem of nosocomial infections
accompanies medical practice since its creation,
bu t i n r e c e n t d e c a d e s i t a c qui re d a l a r m i n g
proportions. In practice there is no unit or type
of hospital staff who have no relation to the
prevention of nosocomial infections. A key player
i n t h e s y s t e m f o r e ff e c t i v e s u r v e i l l a n c e o f
nosocomial infections is a team of infection
control in hospital. The main task of this team is
to create an operating system for prevention and
control of nosocomial infections.
Key words: nosocomial infections, a team of
infecti on c ontrol, medi c a l activity, analys is,
control, prevention.
Въведение
Проблемът с нозокомиалните /свързани с
медицинското обслужване / инфекции съпътства
медицината от самото й начало като наука и практика.

Вследствие на бурното развитие на медицината и
въвеждането на множество инвазивни методи, широката
и често неконтролирана употреба на антибиотици,
развитието на големи болнични комплекси и не на
последно място, изострената чувствителност на
пациентите и цялото общество към този проблем, той
стана значим в последните няколко десетилетия.

•

ВБИ са неразривно свързани с медицинската
дейност;

• ВБИ са важен индикатор за качеството на лечебнопрофилактичната дейност;
• ВБИ са били и ще бъдат в още по-голяма степен
тема на обществено внимание и контрол;
• ВБИ като естествен медико-биологичен феномен,
съпътстващ медицинската дейност, могат да бъдат
контролирани само в определени граници.
Дефиниция за ВБИ
Всяка клинично проявена инфекция и определени
форми на носителство на причинители у пациент или
персонал на ЛЗ, които са свързани с медицинското
обслужване.

• Не са ВБИ случаите на остри заразни болести,
когато инфекцията е съществувала или е била в
инкубационен период към момента на постъпване на
пациента и няма връзка с предшестващо медицинско
обслужване.
• ВБИ може да се установи както по време на
болничния престой, по време на извънболнично
лечение, изследвания и профилактични прегледи, така
и след изписване от ЛЗ или приключване на
извънболничното лечение или изследване.
Критерии за установяване на ВБИ

• Поява на данни за инфекция във връзка с болничен
престой или медицинско обслужване;
• Промяна в характеристиката или добавяне на
причинител при инфекция, констатирана при
постъпването за лечение или изследване;
• Проява на ендогенна инфекция след инвазивна
процедура или приложени терапевтични средства,
намаляващи защитните сили на организма.
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Основни звена на системата за ефективен надзор
на ВБИ

• Ръководителя на лечебното заведение;
• Лекарят или сестрата по контрол на инфекциите;
• Комисиите по ВБИ;
• Ръководителите на отделение или клиники;
• Главната медицинск а сестра и старшите
медицински сестри на отделенията;

• Микробиологична лаборатория;
• Централна стерилизационна и другите обслужващи
звена сато пералня, кухненски блок и др.;

• Всички медицински и немедицински специалисти
работещи в ЛЗ.
Превенция на разпространението на ВБИ
На практика превенцията на ВБИ е задължение на
екипа по КИ, медицинскии и немедицински персонал на
ЛЗ.
Екипа по контрол на инфекциите:
І. Разработва и актуализира болничната политика и
процедури по контрол на инфекциите.
ІІ. Определя стратегията на болницата за прекъсване
разпространението чрез следните стандартни мерки:
1. Хигиена на ръцете:

• Миене на ръцете;
• Дезинфекция на ръцете;
• Защита на ръцете от контаминация чрез ръкавици;
• Грижи за кожата.
2. Използване на средства за лична защита:

• Ръкавици, маски;
• Защитни очила;
• Защитно работно облекло.
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медицинския персонал от рискови професионални
експозиции съгл. Наредба № 4/2002 г. на МЗ – тестове,
имунизации, ваксини.
Управление на болничната програма от екипа по
контрол на инфекциите.
1. Екипа по контрол на инфекциите обобщава
дейностите по надзора и превенция на нозокомиалните
инфекции.

• Решения на БКВБИ;
• Предписания на РИОКОЗ;
• Въвеждане на нови изисквания.
2. Разработва, актуализира и следи за изпълнението
на протоколи, инструкции и указания свързани с
превенцията на ВБИ.
3. Контролира и следи за изпълнение на хигиенните
изисквания в болницата заложени в:

• Програма за дезинфекция и стерилизация;
• Програма за управление на болничните отпадъци;
4. Консултира ръководството на ЛЗ и БКВБИ
относно:

• Антибиотична политика;
• Материали и изделия от хигиенна гледна точка –
дезинфектанти, медицински изделия и пр.
5. Следи за управлението на болничните отпадъци.
Комуникации на екипа по контрол на инфекциите.
Поддържа комуникация с:

• Главната сестра;
• Старшите сестри в болничните отделения;
• Членове на БКВБИ;
• Служители на болницата, които имат отношение

3. Почистване, дезинфекция и стерилизация:

към болничната хигиена;
• Дирекция “НЗБ” при РИОКОЗ.

• На медицински инструментариум и оборудване;
• На бельо и работно облекло;
• Болнична среда.

Надзор и проучване от екипа по контрол на
инфекциите.
1. Организира и координира надзора на ВБИ.

4. Управление на болничните отпадъци:

• Разделяне на мястото на тяхното образуване;
• Транспортиране;
• Временно съхранение;
• Предаване за обезвреждане и обработка.
5. Безопасна употреба на остри и режещи предмети.
ІІІ. Разпорежда следните допълнителни предпазни
мерки, които се прилагат успоредно със стандартните
при пациенти с особено опасни инфекции или взрив от
ВБИ.
ІV. Търси експертно съдействие при възникване на
необичайни или трудни в епидемиологично отношение
ситуации.
V. Разработва стратегия на болницата за защита на

• Проучва, регистрира и анализира заболяемостта
от ВБИ;
• Разработва тематични програми за обучение на
старшите сестри на отделенията и персонала на ЛЗ.
2. Планира дейностите, свързани с надзора:
• Хигиенни медицински визитации;
• Извършва контрол и анализ;
• Дава препоръки за отстраняване на недостатъците.
3. Събира информация от:

• История на заболяването, при спазване принципа
на конфиденциалност;
• МБ изследвания;
• Медицински манипулации и процедури;

124

И звестия
на Съюза на учените - Сливен
Том 16, 2010 г.

• Санитарно-хигиенно състояние на отделението;
• Месечни отчети за регистрирани ВБИ в болничните
отделения.
5. Анализ на получените данни:

• АБ терапия;
• МБ мониторинг;
• Адекватност на

изготвени и действащи в ЛЗ
протоколи, технически фишове, алгоритми;

• Данните от хигиенните и медицински визитации;
• Мониторинг от РИОКОЗ.
6. Предлага мерки за подобряване на дейностите
по контрол на инфекциите.
7. Обобщава и представя резултатите от тази
дейност в лечебното заведение и на научно практически
форуми.
Идентификация на проблеми от екипа по контрол
на инфекциите.
1. Осъществяване на МБ мониторинг на болничната
среда и анализ на МБ резистентни болнични щамове,
които съобщава на БКВБИ, Медицински съвет и Съвет
по Здравни грижи.
2. Анализ на АБ разход.
3. Идентифицира резервоари, инкубационен период,
време на отделяне на причинителите, възприемчивост
на пациенти и персонал, рискови фактори при пациент.
4. Епидемиологични проучвания за определяне
базисно ниво ВБИ:

• Ретроспективно – чрез ИЗ;
• Проспективно – по МБ резултат.
5. Работна визитация:

• Наблюдение на изпълнението на болничната
дезинфекционна програма:
- неподходящи препарати;
- преразход.
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• Работа със стерилни материали:
- контрол по изпълнението на алгоритъм по
качество;
- контрол за използването на лични и
допълнителни предпазни средства.
Обучение на персонала от екипа по контрол на
инфекциите.
І. Изработване на годишен план след оценка на
конкретните нужди за обучение на персонала.
ІІ. Запознаване с нови научни публикации. Нови
поведенчески подходи.
ІІІ. Целево обучение при възникване на ВБИ.
ІV. Обучение на новопостъпил персонал.
V. Участие в епидемиологични проучвания.
VІ. Участие в семинари и подготовка за представяне
на публикации във форуми на национално ниво.
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РЕЗЮМЕ
В
последните
години
половите
п р е с т ъ п л е н и я н а р а с т в а т, н о т оч н а т а
преценка за това няма. От публикуваните
статистически данни от Световната
здравна организация (WHO) и (UNICEF) през
октомври 2006 г. е видно, че през 2002 г. 150
милиона момичета и 73 милиона момчета са
п р е т ъ р п е л и е д н а и л и д ру г а ф о р м а н а
сексуално насилие.
Законодате лството на Р България
охранява личната свобода на гражданите,
което включва и свободата на сексуалното
им поведение. Всяка намеса в половия им
живот с принуда, физическа сила, заплаха и
др., може да се приеме за сексуално насилие.
Половата неприкосновеност на гражданите
н е н а въ р ш и л и 1 4 го д и н и н е з а в и с и м о о т
тяхното
съучастие,
подбуди
или
предизвикателно
пове дение
е
под
юридическа защита. Сексуалното насилие
съществува в целия свят. Независимо от
това в много страни по този проблем са
п р о ве д е н и м а л к о н а у ч н и и зс л е д в а н и я. В
същото време има данни (Mooney, 1993), че до
една трета от девойките съобщават, че
първия сексуален акт е бил насилствен.
К л юч о в и
думи:
сексуално
изнасилване, блудство

насилие,

ABSTRACT
SCOPE OF SEXUAL CRIMES
Radostina Miteva
Assistant Professor, Department of General and
clinical pathology, forensic medicine and deontology,
Faculty of Medicine, Trakia University

During the last years, the incidence of sexual
c r i m e s i s i n c r e a s i n g , but i t l a c k s a dequ a te
estimation. Statistical data published by the

World Health Organization and UNICEF in October
2006, showed that in 2002, 150 million girls and
7 3 mil l ion boys had be e n v ic t ims of one or
another sexual abuse.
The pe rs o na l freedom, i nc luding the se x ua l
behaviour of citizens are protected by the
legislation of the Republic of Bulgaria. Every
interv ention in the private sexual life under
compulsion, by force, menace etc. could be
regarded as sexual abuse. The sexual inviolability
of citizens under 14 years of age, regardless of
their consent, intentions or provocative
behaviour, is under juridical protection. Sexual
crimes are encountered worldwide. Despite that,
investigations on this subject are few. At the
same time, it is reported (Mooney, 1993), that up
to one-third of girls have approved that their first
sexual intercourse had been forced.
Key words: sexual assault, rape, bad touch
Сексуалното насилие съществува в целия свят.
Независимо от това в много страни по този проблем са
проведени малко научни изследвания. По данни на
Mooney, [1993] до една трета от девойките съобщават,
че първия сексуален акт е бил насилствен.
Създавайки съставите на членовете в Глава ІІ,
Раздел Разврат от Наказателния кодекс на Р България,
законодателят е целял за защити половата свобода на
гражданите. На практика, думата “изнасилване”, се
асоциира винаги с действия със сексуален характер. Но,
основата на трагедията не е свързана само със самия
полов акт, а с наличието на принуда, унижение, измама.
Всяка намеса в половия живот на човека с принуда,
физическа сила, заплаха и др. може да се приеме за
сексуално насилие. Половата неприкосновеност на
гражданите не навършили 14 години независимо от
тяхното съдействие, участие, предизвикателство,
подбуди е под юридическа защита.
В проучване за половите престъпления Лисаев П.,
[2000], изнасилвания и блудства с лица от женски пол,
станали обект на съдебномедицинска експертиза и
освидетелстване за период от 14 години (1986-1999 год.)
те са били 2,96% (от 1,17 до 3,56% за отделните години)
спрямо всички останали прегледи. Общият брой на
случаите е 661, от които в 526 (79,6%) е съобщено за
изнасилване, а в 135 (20,4%) - за блудствени действия.
В друго проучване у нас през 2002 г. ние, Митева Р. и
съавтори, сме освидетелствали 5002 пациента за
период от 1997-2001 г. От тях 192 (3,64%) бяха лица от
женски пол до 18 годишна възраст с оплакване за
извършено сексуално насилие. Беше установено, че
най-силно засегната възрастова група е 13-16 години. В
53,13% извършителят на насилието беше познато на
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пострадалата лице, а в 4,16% - неин роднина.
В САЩ най-бързо разрастващите се престъпления
са половите, 5,5% от цялата престъпност за 1994 година.
Този факт се свързва с общата тенденция за нарастване
на насилието срещу жените, добиващо дори ендемичен
характер. Голяма част от тях преживяват през живота
си няк аква форма на насилие, от членове на
семейството или други близки и познати. Като форма
на домашното насилие най-често се наблюдава побой,
сексуално насилие в детството, а също так а и
изнасилванията като възрастни. В проведена анкета
около 2/3 от интервюираните жени са съобщили за
физическо насилие Wyatt and Loeb, [1999], а до 1/3 от
анкетираните жени са потвърдили за поне един инцидент
на сексуално насилие до 18-годишната им възраст.
В последно време научните изследвания в тази
посока дават важни резултати. И все пак при оценка на
разпространението на сексуалните насилия трябва да
се вземат предвид социалните и културни ценности на
населението в дадено населено място, град или страна.
По данни от доклад на Националния институт по
криминология в Италия [1998], в различи страни те
варират - за Боливия 2%; Ботсвана 0,8%; Пекин 1,6%;
Манила 0,3%; Тирана 6 %; Буенос Аерес 5,8%; Богота 5
%. Нужно е да се отбележи, че тези данни се базират
както на насилствен акт между партньори така и при
изнасилване от непознат.
Съобщените случаи на сексуални посегателства
според Jewkes et al., [2001] са средно 26,5/100 хил. души.
Като абсолютен брой те са значително повече в
градовете, но като съотношение към 100 хил. души
честотата им за жените в селските райони - 37,75/100
хил. е значително по-висока от тази за градското
население - 26,8/100 хил. жени. Отделно, само за
случаите с изнасилване, съотношението е 33,9/100 хил.
за жените от селата спрямо 19,7/100 хил. за тези от
града. В над 65% нападението е осъществено в дома
на нападателя или жертвата; при 82% извършителите
са били познати на пострадалата. По данни на Kelly et
al., [2005] 38% от сексуално малтретираните деца са от
братя, 23 % от бащи, 14% от чичо, 13% от пастрок, 8%
от братовчед, 6 % от дядо и 4 % от майка.
Само в Африка за района на Сахара, Египет и Судан
3 милиона девойки и жени с генитални наранявания.
Проведени изследвания в Англия сочат преживени
инциденти на полово насилие при 21-23% от жените в
градовете. От сведения за сексуално нападение в
Норвегия се разбира, че 14% от омъжените и 6% от
неомъжените жени съобщават това да се случило един
или повече пъти в живота им. Особено висока е степента
на насилие, включително и полово, срещу жени в
селските райони - до 46% [МсСаnn et аl.,1990].
Глобалните тенденции които се развиват в
международни мащаби се съпровождат с увеличение на
сексуалното насилие и сексуалната търговия Antrobus,
[1994], особено силно проявено в Карибския регион и
Африка [Omordion, 1998], 17.7% във възрастовата група
от 15 до 19-години са правили „търговски” секс Onyango
и Walji-Moloo, [1991]. Половата търговия - разменяне на
секс за основни потребности, пари, храна, и подслон,
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се движи в диапазон между 7 и 31% за жени, а мъжете
се занимават много по-малко с това занимание Butterfield
et al., [2003]); Carey et al., [1997]. Според Kevin, [2004],
на 37% от интервюираните са предлагани пари или
подаръци, 22% са били принудени, а 16% заплашвани.
В Камерун мъжът се възприема като длъжник. Той
трябва да поддържа партньора си, както трябва да я
осигури с храна, подаръци, или пари в замяна на нейните
сексуални услуги Calv?s et al, [1996]. За бедни юноши и
девойки, такава връзка може би е начин на прехрана,
подслон, или такси за училището и университета, дрехи,
скъпоценности, книги, и така нататък. Липсата на
финансови възможности заставя млади хора да
доставят секс Ecker, N. [1994]. Това насърчава «захарно
татенце» или феномен «мама», чрез който младите
получават финансова поддръжка от много стари мъже/
жени в замяна за сексуални услуги.
Случаите на полова злоупотреба с деца, са потрудни за идентифициране Bays and Chadwick, [1993].
Статистическите данни идват от случаите, станали обект
на съдебно разследване или от анкети сред възрастни.
Данните в полицията често са непълни, поради факта,
че потърпевшите се страхуват от порицание и срам от
деянието. Може да се приеме, че в някои случаи
сексуалните насилия до известна степен са
пренебрегвани от изследователите. Данни за сексуално
насилие обикновено постъпват в полицията, болници,
неправителствени организации и научни изследвания.
Сексуалното насилие може да се представи образно във
вид на айсберг. Съобщените в полицията случай са
върхът на айсберга, но съществената част остава
скрита. За Хондурас, Ел Салвадор и Гватемала, наймного деца жертви са до 11 годишна възраст. Различни
са данните представени от Johnson, [2004]. До 10%
жертвите са между 0 и 3 годишна възраст, приблизително
28.4% от жертвите са между 4 и 7 години, 25.5% са между
8 и 11 години и 35.9% са по-големи от 12 години.
Девойките от 16-19 години са 4 пъти повече от
останалите възрастови групи.
Сексуалното насилие винаги е било избягвана и
нежелана тема за обсъждане, а също и основание за
чувство на срам и опозоряване за пострадалото лице.
То е широко разпространено явление, но между
статистическите данни, сочени от различни автори
съществуват големи различия. Една от основните
причини са различните дефиниции, които се дават,
съдържанието , което се влага, различното
законодателно отношение. Разбиранията за насилие в
сексуалните отношения варират широко в различните
социални и етнически групи и общества, в отделните
държави по света. Към сексуалното насилие се отнася
освен проникването на пениса във влагалището или
ануса, [Christian et al., 2000], или проникване с друг
предмет. По данни на Heppenstall-Heger, [2003], 69,3%
от децата са заявили за проникване във влагалището с
пръст. За значението на проблема за деца на възраст
до 15 години съобщават Grossin et al., [2003]; влагалищно
проникване 40%, [Christian et al., 2000]; [Adams, 1994] 33%; орално или орално и генитално 28%, като в 168 от
293 случая се съобщава и за еякулация [Christian et al.,
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2000].
Форми на сексуалните насилия могат да се
наблюдават
при
различни
обстоятелства.
Традиционната практика на полигамия е един фактор
който се среща в Бедуино-арабското общество Elbedour
et al., [2003] или извънбрачни отношения при омъжени
жени, изнасилване на непознати жени, изнасилване на
психически или физически слаби жени, изнасилване по
време на война, изнасилване на деца, принуждения към
проституция и др. [WHO, 2002].
Наглед безобидна, но не безопасна е широко
разпространената форма на сексуално поведения на
деца с техните връстници, наречена “играейки на доктор”
[Debbie et al., 2005].
В някои африкански страни се разпространява
поверието, че секс с девица лекува (отнема) сексуално
предадени болести в това число и спин. В Южно
Африканската Република тази вяра е била обявена, като
причина за бум на изнасилвания на малолетни [Richter,
2003].
Една драматична традиционна форма на сексуално
насилие е брак в ранна детска възраст. Подобни форми
са разпространени в Средна и Южна Азия, Латинска
Америка, Западна Африка. Например в Непал 7% от
момичетата влизат брак до 10, 40% до 12 и 100% до 15
годишна възраст, докато в Северна Америка, Канада,
Швейцария, Великобритания, Белгия, Германия и
Испания преди 19 год. в брак встъпват от 1-5%, [Jewkes
et al, 2001]. Други форми на сексуално насилие са
обичаи като племенните закони “ngozi” в Зимбабве,
близките на девойка от едно семейство, ако убият мъж
в друго, девойката се дава на другото семейство, за да
роди от бащата или брата му мъж. Подобен обичай е
“chimusa mapfiwa”, съгласно това при смърт на
съпругата, тя се замества от сестра й.
Особено опасен момент е скриване на сексуалната
експлоатация и насилие подкрепено от общественото
управление, включващо атрибути като семейна чест,
девственост и забулване. Срамно и забранено, табу е
да се говори за сексуалност Abu, [2003], включително и
за сексуална злоупотреба. В много случай жена
претърпяла сексуално насилие стига до самоубийство
или бива убита, за да спаси семейната чест [ShalhoubKevorkian, 1999b].
Използването на насилие (физическо, психическо,
на зависимост и т.н.) в половите отношения не винаги е
равностойно на юридическото понятие за изнасилване,
поради което не винаги е обект на правосъдни действия
и последствия. Обичайната здравна информация също
не съдържа достатъчно сведения за последствията и
необходимостта за отношение към пострадалите като
към жертви на насилие.
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ВРОДЕНА ХИПЕРТРОФИЧНА ПИЛОРНА
СТЕНОЗА – ТАКТИКА И КОМПЛЕКСНО
ЛЕЧЕНИЕ
д-р М. Жечков
д-р Р. Тодоров
д-р Ст. Коларов
Хирургично отделение
МБАЛ “Д-р Иван Селимински” - АД, гр. Сливен

РЕЗЮМЕ
Вродената хипертрофична пилорна
стеноза принадлежи към най-честите
вродени заболявания, предизвикващи чревна
непроходимост у новородените и децата до
3 месечна възраст.
За периода 1983–2003 година в Хирургично
отд е ле н ие на МБА Л – А Д, г р . С л и ве н , с а
оперирани 31 деца с пилорна стеноза и едно
дете с тежък пилороспазъм; от тях 29 са
момчета и 3 момичета. Цитираните деца
представляват 3,17 % от оперираните деца
до 3 годишна възраст и 0,47 % от всички
о п е р и р а н и д е ц а з а п о с оч е н и я п е р и о д .
Средната възраст на разглежданата серия
оперирани
деца
е
била
44,2
дни.
Рентгеновото изследване и абдоминалната
ехография в близо 90-92 % потвърждават
диагнозата.
Поставянето
на
диагнозата
и
провеждането
на
предоперативната
подготовка, в по-големия брой от децата, се
изпълнява в детските отделения.
П о д о б щ а а н е с т е з и я ( и н ту б а ц и о н а и
маскова) сме извършвали в 92 % от случите
дясностранен, успореден на ребрената дъга,
разрез 4 -5 с м п о Roberts o n. П рилаганият
о п е р а т и ве н м е т о д е б и л н а д л ъ ж н а
пилоромитомия по Fredet – Weber – Remstedt.
Не сме наблюда ва ли с ле д оперативен и
усложнения. Починало е едно дете, закъсняло
с оперативното лечение с близо 30 дни, с
тежък
е ле к т р о л и т е н
дисбаланс
и
х и п о п р о те и н е м и я . С м ъ р т н о с т 3 , 1 %.
Вродената пилорна стеноза е едно от найчестите страдания в ранната кърмаческа
възраст изискващо хирургично лечение.
Ефективната
колаборация
между
педиатри? детски хирурзи и анестезилози-

реаниматори винаги води до оздравяването
на децата от това тежко рисково
заболяване.
Вродената хипертофична пилорна стеноза
принадлежи към най-честите вродени заболявания,
предизвикващи чревна непроходимост у новородените
и децата до 3 месечна възраст. Представлява
хипертрофия на пилорния сфинтер, с различна
дебелина, придобиваща хрущялна твърдост и
предизвиква значително стеснение на пилорния канал,
водещо до затруднение на проходимост му; не се
наблюдават изменения на мукозата на пилора,
постопенно се развива стомашна дилатация.
Хипертрофичната пилорна стеноза е описана за
първи път от Armstrong през 1777 г., след това от H.
Beardley през 1778 г. Датският педиатър H.Hirschsprung
публикува 1888 г. два случая с точно описание на
заболяването. P.Fredet (1908 г.) и C.Remstedt (1912 г.)
предлагат оперативен метод на лечение.
За периода 1983 – 2003 г. хирургично отделение на
МБАЛ гр. Сливен са оперирани 31 деца с пилорна
стеноза и едно дете с тежък пилороспазъм.

Година
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

Брой
деца
2
2
3
1
1
2
2
2
0
1
2

Година
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Общо

Брой
деца
1
2
3
0
2
2
2
0
0
2
32

Оперирани деца, разпределени по пол и
местоживеене:

Пол
Момчета
Момичета
Всичко

Градски
жители
19
2
21

Селски
жители
10
1
11

Брой
29
3
32
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Цитираните деца представляват 3,17 % от
оперираните деца до 3 годишна възраст и 0,47 % от
всички оперирани деца за посоченият период.
Възрастовият диапазон е от 8 дни до 4 месеца като,
средната възраст на разглежданата серия оперирани
деца е била 44.2 дни.
Най-често сме наблюдавали началото на клиничната
изява през 3-та или 4-та седмица след раждането.
Водещият симтом е повръщането, непосредствето
след нахранването или кратко време след това. Детото
повръща експанзивно, обилно на струя като фонтан при
всяко хранене
В резултат на недохранването кривата на теглото
спада, подкожната тлъстина намалява, детето
постепенно
хипотрофира.
Продължителните
повръщания водят до явленията на лека, средна и тежка
дехидратация–сбръчк ана кожа, сухи лигавици,
хемоконцентрация и намалена диуреза. Детето гладува,
неспокойно е, бунтува се – търси гърдата на майката.
С увеличаване на пилорната стеноза изпражненията
стават сухи и оскъдни – т.н. ”гладни изпражнения”.
При преглед на децата често сме опипвали т.н.
пилорен тумор (хипертрофиралия пилор) – 72 % (под
черния дроб на около 2 см) малък плътен, подвижен
тумор, закръглен, напомнящ на малк а маслина.
Откриването му зависи от опита на лек аря и
внимателното му търсене при спокойно състояние на
новороденото.
Когато целият симнотомокомплекс, характерен за
пилорнта стеноза е налице, диагнозата е лесна. Все пак,
за да се избегнат изненади повреме на операцията и
особен при съмнителни случай е необходимо рентгеново
изследван, което позволява да се потвърди диагнозата.
Нормално детският стомах се изпразва в течение
на 3-4 часа, задръжката на голяма част от бариевата
каша след този срок говори за смутена проводимост на
пилора.
Ако след 3 часа все още няма контрастно вещество
в дванадесетопръстното черво или след 24 часа –
голяма част от контрастната материя е в стомаха,
желателно е да се препоръча оперативно лечение
(Svejcar).
Диференциална диагноза:
1. Препилорна или антрална атрезия на стомаха –
по ранна изява и разлика в контрастното рентгеново
изследване;
2. Пилорен спазъм – по ранно начало; повлиява се
от спазмолетици за период 7-8 дни;
3. Дуоденална непроходимост – повърнатите
материи обикновенно съдържат жлъчка; на нативната
рентгенография се виждат две хидро-аерични нива с
пуст от газово съдържание корем;
4. Висока стеноза или атрезия на червата.
Поставянето на диагнозата и провеждането на
предоперативната подготовка при 26 новородени е
извършена в детските отденелния и след това се
приведени в хир. отделение. При 6 деца
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потвърждаването на диагнозата и предоперативната
подготовка са извършени в хир. отделение.
Предоперативната подготовка е сравнително кратка
и насочена към корекция на: дехидратацията и
нарушения метаболизъм, киселинно-алк алното
равновесие, кръвните газове и хипопротеинемията. При
две новородени с налична пневмония е започната
антибактериална
терапия
предоперативно.
Непосредствено преди операцията се изпразва
стомошното съдържание.
Всички деца са оперирани по обща анестезия:
• интубационна
• маскова
Прилагали сме оперативен разрез – десностранен,
успореден на ребрената дъга с дължина 4-5 см. при 92
% от децата. Последният е много подходящ, тъй като се
прави в областа на черния дроб, който по време на
операцията се екартира нагоре, а след това отделя
оперативната рана от коремното съдържание и
предпазва от евентрация. Този разрез е описан за първи
път от Robertson през 1940 г. – “решетъчен разрез” с
последователно срязване хоризонтално и вертикално
на слоевете на коремната стена.
Останалият процент от оперираните са оперирани
с горна срединна лапаротомия.
Утвърденият метод на оперативно лечение е
общопризната от всички автори надлъжна
пилоромиотомия по Fredet – Weber – Remstedt.
Нормалната дължина на детския пилор е 1 до 1,5
см; хипертрофичният пилор достига от 1,5 до 3 см.
Дебелината на нормалната пилорна стена е от 0,05 до
0,3 см, а при пилоростенозата достига от 0,3 – 0,7 см.
Надлъжният разерз е по предната повърхност на
хипертрофичния пилор, в аваскуларна зона с дължина
1,2 до 2,3 см. Срязва се серозата и мускулния слой и се
достига до мукозата. Разширява се инцизионната рана
с тъп инструмент, при което лигавица пролабира в
раната. Трябва да се внимава за опасната зона в
областта
на
прехода
между
пилора
и
дванадесетопръсното черво, където лесно може да се
пробие лигавицата. Имаме един случай с подобно
усложнение, открито по време на операцията и е
извърпена сутура на пилора.
След операцията проводимостта на пилора се
възтановява веднага и през следващите часове,
обикновенно след 5тия-6тия, час сме започвали
постепенно захранване на детето, за да достигне в
близките два три дни до пълноценно хранене през
устата. Към седмия ден детето може да се остави
свободно на кърмене от гърдата.
Конците от оперативната рана сме сваляли на 8мия
ден. Не се наблюдавали следоперативни усложниения.
Починало е едно дете, закъсняло с оперативното
лечение с близо 30 дни, с хипопротеинемия и
електролитен дисбалнс. Смъртност 3,1%.
Изводи:
1.Това, което характезира пилорната стеноза е
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невъзможността на стомаха да се освободи от своето
съдържание в нормални срокове.
2. Доказването на стеснения пилорен канал е найценния рентгенов признак.
3. Вродената пилорна стеноза е едно от най-честите
страдания в ранната кърмаческа възраст, чийто изход
зависи до голяма степен от своевременната операция.
4. Ефективната колаборация между педиатри, детски
хирурзи и анестезиолози-реаниматори винаги води до
добър резултат за децата с това тежко рисково вродено
заболяване.
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СОЛИДНИТЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ
В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ –
ДИАГНОАСТИКА И КОМПЛЕКСНО
ЛЕЧЕНИЕ
д-р М. Жечков
д-р Р. Тодоров
д-р Ст. Коларов
Хирургично отделение
МБАЛ “Д-р Иван Селимински” АД, гр. Сливен

РЕЗЮМЕ
Туморът на Wilms е вторият по честота
ембрионален тумор и съставлява 7-8% от
всички неопалзми при децата.
I. Т.Р.Т. – 4г. 6м. – след травма в коремната
област постъпва в хирургично отделение
със съмнение за руптурирала ехинококова
к и с т а . П р и о п е р а ц и я т а е и з въ р ш е н а
д я с н о с т р а н н а н е ф р е к том ия с ради к а лно
отстраняване на голяма туморна формация,
с големина на средна детска глава, изходяща
от десния бъбрек, с добре оформена капсула
б е з п р о р а с т в а н е в о к о л н и те т ъ к а н и .
Хистологично се доказа анапластичен
нефробластом, без данни за метастази – II
кл. ст. Лечението продължи в МА База №1
С о ф и я , в р е зу л т а т н а к о е т о д е т е т о е
клинично здраво.
II. И.С.П. – 6г. – постъпва по спешност в
х и ру р г и ч н о о т д е л е н и е , с л е д т р а в м а в
коремната област. При операцията е
извършен а лявостра н н а н е ф р е к том и я , с
отстраняване на голяма туморна формация,
изход я ща от ле вия бъб р ек, с ра зм е ри н а
м а л к а д е тс к а г л а в а и п р е р а с н а л а к ъ м
д иа ф р агм ата . Пос ле д ва с пле не к том и я, с
частична резенция на диафрагмата,
delmentsatio и thorococentesis с drainage за
активна аспирация. Случаят беше преценен
като анапластичен нефробластом III-IV кл.
ст. Лечението продължава в детск а
он к о л о г и я п р и У МБА Л „Ц а р и ца Йо а н н а” С о ф и я п о с х е м а . П о р а д и г о л я м ло к а л е н
рецидив се наложило реоперация - 2003 г.; м.
юни същата година детето е починало.
III. В.И.Т. – 10г. – детето и родителите

забелязали подутина над срамната област в
ляво. В хирургично отделение постъпва в
средно увредено общо състояние – анемичен
синдром, СУЕ - 55/80. Абдоминална ехография;
К р ъ г л о в а та ф о рма ц и я за д и н а л я во о т
п и к оч н и я м е х у р ,
притиск аща го,
с
нехомогенна структура, с диаметър около 12
см. Извършена е лапаротомия със салпингоова риектомия син. О тстра нена е голяма
туморна формация с големината на детска
глава, изхождаща от левия яйчник.

Туморър на Wilms е вторият по честота ембрионален
тумор и съставлява 7-8 % от всички неоплазми при
децата.
В 80 % от болните се среща до 5 годишна възраст, а
най-висока е честотата до 3-тата година. При 10 % от
случаите се съчетава с вродени аномалии (аниридия,
урогенитални малформации и умствена ретардация).
Лявостранна локализация се наблюдава в 38 %,
дясностранна – 60 %, а билателарна – 2 %.
Нефробластомът се разполага във всяка част на
бъбрека, много рядко се наблюдават екстраренални
тумор, има бърза и тежка еволюция.
Обикновенно симптопматиката е оскъдна и найчесто туморът се открива случайно – детето е в запазено
общо състояние.
Нефробластомът протича в две фази: латентна и
експанзивна.
Децата дават общи микро симптоми – дискомфорт,
безапетитие, к апризност, лесна изморяемост,
субфебрилитет. Наблюдават се епизоди на
скоропреходната хематурия, консумативен синдром и
анемия. Обикновено бъбричните тумори се опипват във
фланговете на корема.
Диагностичните възможности са подкрепени от:
венозна урография, КАТ и туморни маркери.
Най-добър оперативен достъп, при тези операции е
трансабдоминалния.
Разглеждат се две деца с тумор на Wilms.
I. Т.Р.Т. – 4 г. 6 м. – страданието датира от 03.04.1983
г. – внезапно, когато след травма в коремната област,
получава болки в цялата дясна коремна половина. Със
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съмнения за руптура на ехинококова киста постъпва по
спешност в хир. отделение в гр. Сливен на 04.04.1983 г.
Налице беше набелязан анемичен синдром и ускорено
СУЕ. Rö graphia pulmonum et abdomen – б.о.
На 04.04.1983 г детето беше оперирано - laparotimia.
Извърши се дясностранна нефректомия, с
радикално отсраняване на голяма туморна формация,
изхождаща от бъбрека, с големина на средна детска
глава, с добре оформена капсула, без прорастване към
околните тъкани.
Следоперативния период протече гладко. На
28.04.1983 г. Детето се приведе в клиник ата по
онкохематология МА База №1 гр. София. След
консултацията с Катедрата по патологична анатомия и
направените изследвания се реши, че се касе е за
анапластичен нефробластом, без данни за метастази –
2-ри кл. ст. С оглед рисковите – хистологичния вариант
и възрастта на детето беше започнато цитостатично
лечение с по-агресивна схема: алтерниращи курсове
през 45 дни с винкристин, актиномицин, циклофосфамид
и винкристин, адриамицин и циклофосфамид.
Проведено беше лъчение, като се реализираха 2500
рад. в областта на туморната формация. Успоредно с
лъчетерапията беше прелагано винкристин 1х седмично
общо 10 курса.
В продължение на 1.5 година от операцията беще
проведена системна химеотерапия по гореописаните
комбинации през 45 дни.
Детето беше подложено на конролни изследвания
през 3 месеца до навършването на 3 години от
операцията и през 6 месеца от 3-тата година до
навършването на 5 години от операцията.
В момента гореспоменатото дете е 26 години –
студент в гр. Буграс и работи през ваканцията – клинично
здрав.
II. И.С.П. – 6 г. Постъпва в хир. отделение по
спешност, след травма в коремната област на 01.05.2001
г. в леко увредено общо състояние.Видими лигавици –
розови. Pulmo et cor – б.о. Корем мек, болезнен, лявото
подребрие, където се палпира формация достигаща до
пъпната хоризонтала. Придружаващп заболяване – Dg.
Ectopia testis inguinalis superficialis dex.
От паракличните изследвания – ускорено СУЕ,
останалите изследвания са в норма.
Първото ехорафско изследване – Далак със силно
уголемени размери, запазена ехоструктураSplenomegalia.
Второто ехографско изследване – В ДД. - отношение
може да се мисли за формация от бъбречен произход.
Детото се оперира на 16.05.2001 г. – Laparatomia
mediana; извърши се лявостранна нефректомия, с
отсраняване на голяма туморна формация, изхождаща
от левия бъбрек, с размери на средна детска глава, с
твърдо-еластична консистенция; lien-ът беше притиснат
към лявата диафрагма. На пространсто 7 см/2,5 см
туморната формация беше инфилтрирала задната част
на диафрагмата. Извърши се частична резекция на
диафрагмата със сутура; спленектомия, апендектомия,
delmentisatio, thoracocentesis с дренаж за активна
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аспирация.
Случаят беше преценен – IV кл. ст. на анапластичен
нефробластом.
Сравнително гладък след оперативен период, като
се следяха всичко основни показатели и техните
отколнения се коригираха – анемичния синдром и
хипопротеинемията. Детето беше изписано в добро
състояние на 26.05.2001 г. Лечението на детето веднага
продължи в клиниката по детска онкология при УМБАЛ
“Царица Йоанна” – София – химиотерапия и
лъчетерапия по схема през съответни интервали
Поради локален рецидив се наложи реоперация –
открити множество метеастази. Детето е починало м.
юни 2003 г.
Повечето злокачествени тумори при децата имат
ембиронален , мезенхимен, мезодермален и
невроектодермален произход.
Наблюдават се при деца след 10 – годишна възраст.
Те представлява около 2 % от всички неоплазми в
детската възраст.
III. В.И.Т. – 10 г. – Оплакванията датират от 1314.02.1996 г. Родителите и детето забелязали една
подутина над срамната област. От ноември-декември
1996 г. детето се оплаква от болки в лявата половина на
корема, с кризисен характер, загубило апетит,
отслабнало тегло с около 2 килограма.
В хирургично отделение постъпва на 15.02.1996 г. в
срено увредено общо състояние. Температура – 37.6.
Гърло спокойно. Двустранно везикуларно дишане;
ритмична сърдечна дейност – P = 84-88; PP = 90/60. Ясни
сърдечни тонове. Корем под нивото на гръдния кош,
асиметричен в долня етаж; над симфизата в ляво се
вижда и палпира туморна формация в размери на
средна детска глава с твърдо-еластична консистенция,
неподвижна.
Набелязан анемичен синдром, ускорено СУЕ = 55/
80; Rö graphia pulmonum – б.о.

Rö graphia на тазовите кости: не се установяват
деструктивни промени на костите на таза.
Абдоминална ехография: кръгловата формация зад
и на ляво от пикочния мехур, притиск аща го, с
нехомогенна структура, с диаметър около 10-12 см.
Заключение: Tu abdominis.
На 22.02.1996 г. е извършена лапаротомия със
салпинго-овариектомия син.
Отстранена е голяма туморна формация с големина
на средна детска глава, изходяща от левия яйчник, като
формацията беще с тегло околко 2 кг. Стомах, тънки и
дебели черва, черен дроб и далак – б.о.
Следоперативният период протече гладко, под защитата
на антибиотици: мандол и тобрамицин, инфузионна
терапия; като се следяха всички основни параметрии
отколоненията се коригираха. Хистологичният резултат
– Дисгермином – 2-ри кл. ст.
Детето се изписа в добро състояние на 08.03.1996 г.
Насочи се към клиниката по детска онкохематология при
УМБАЛ “Царица Йоанна” София – прието на 01.04.1996г.
Хистологичният резултат беше потвърден.

134

И звестия
на Съюза на учените - Сливен
Том 16, 2010 г.

Изследваните туморни маркери, алфа-фетопротеин
1 и 2 – в нормални граници, БЧХГТ – в гранични
стойности 8.71. Поради големината на туморната
формация; хистологията потвърждава че се касае за
малиглен процес и се е взело се решение да се проведат
шест цитостотични курса по схема ВЕР (Блеомицин,
Вепезид и Цисплатина).
Предлаганата цитостатична терапия е изпълнена
през съответни интервали в пълен обем.
Девойката в момента на съобщението (2004 г.) е на
19 г., в отлично състояние, завършила през месец май
2004 г. средното си образование.
Изводи:
1. Излагането на канцерогени от външната среда, в
последните две десетилетия е повишено, което води до
по-голяма честота на неопластичните заболявания в
детската възраст.
2. Раната диагноза и комплексната терапия при
онкозаболяванията в детската възраст водят до много
добро лечебен ефект и прогноза.
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МЕЗЕНТЕРИАЛНА КИСТА – ПРИ ДЕТЕ
НА
8 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
д-р М. Жечков
д-р Й. Стойков
д-р К. Димитров
Хирургично отделение и патологоанатомично
отделение
МБАЛ “Д-р Иван Селимински” - АД гр. Сливен

РЕЗЮМЕ
Мезентериа лните кисти са рядко
наблюдавани
в
детската
въ з р а с т ,
обикновено са случайно откритие, но могат
да бъдат достатъчно големи, за да дадат
клинични симптоми. През 1885 W. E. Burnett и
други събират в медицинската литература
200 случая на кисти на мезентериума, от
които 50 са били у деца.
Р а з в ива т с е о т л и м ф н а т а с и с те м а –
ембрионално или след вторично запушване
н а л и м ф н и те съ д о ве . Ме зе н те р и а л н и те
кисти дълго време остават без симптомни.
Момиченце на 8 годишна възраст е имало
оплаквания от болки и тяжест в долната
половина на корема, датиращи от началото
на месец юни 2009. По този повод е
прегледано в няколко лечебни заведения при
п р е г л е д и те е у с т а н о в е н а п а л п а т о р н о
окръглена формация в долна половина на
корема с размери на женски юмрук. Постъпва
в ХО при МБАЛ „Д-р Иван Селимински” – АД
Сливен за клинично изследване и оперативно
лечение.
Ехографски се установява формация с
размери 83/60 с разнообразна ехосруктура.
КАТ на коремната кухина – непосредствено
зад предната коремна стена на ниво L3 – S1
се установява кистозна лезия с максимални
размери 80/84/61. Съдържимото е с почти
течна еквивалентна плътност. Оперирано
н а 0 9 . 0 6 . 2 0 0 9 г . О п е р а т и в н а н а хо д к а –
мезентериална киста с размери на среден
женски юмрук, мековата и с жълтеник ава
оцветка.
Извърши се Laparatomia mediana. Resectio
i n t e s t i n i t e n u a e з а е д н о с к и с то з н а т а
формация. Anastomosis jejuno-ilei terminoterminalis на два етажа.

Гладък след оперативен период. Детето
се изписа на 9-тия ден от операцията.
Започна училище на 15.09.2009 г. – II клас.
Мезентериалните кисти са рядко наблюдавани в
детската възраст, обикновено са случайно откритие, но
могат да бъдат достатъчно големи, за да дадат клинични
симптоми. През 1885 г. W. E. Burnett и други събират в
медицинската литература 200 случая на кисти на
мезентериума, от които 50 са били у деца.
Мезентериалните кисти биват единични, множествени
и мултилоколарни (оментум и мезоколон).
Развиват се от лимфната система – ембрионално
или след вторично запушване на лимфните съдове. Те
са заоблени, гладки, с тънка стена и изпълнени с
плазмоподобна течност или с бяла млечноподобна
течност, особено когато са локализирани до йеюнума.
Мезентериалните кисти достига различни размери.
Мезинтериалните кисти дълго време остават
безсимптомни. След увеличаване на размерите си могат
да дадат периодични болки, рядко придружени с
повръщане. Могат да се опипат като кръгли, равни, много
подвижни туморни образувания. Кистите могат да
причиният волвулус на черво или торзия на оментума с
остра клинична картина – силни болки, повръщане,
остра чревна непроходимост до остра перитонит. Найдобре се доказват с ехография и КАТ.
Лечението е оперативно. Мезентериалните кисти и
кистите на мезоколона се енуклеират, ако е възможно,
със стриктно запазване на кръвоснабдяването на
червото. Ако това е невъзможно, се резецира парциално
опоракът с кистата и прилежащата част от червото с
термино-терминална анастомоза.
Ние наблюдавахме и лекувахме дете Ю.Н.К. от
женски пол на 8 годишна възраст.
От 1-2.VI.2009 г. детето се оплаква от тяжест и болки
около пъпа и долната част на корема. Не е повръщало;
запазен апетит; физиологични отправления нормални.
След преглед от хирург, който съобщава на
родителите, че се напипва формация под пъпа, с
размери на женски юмрук. Детето се насочва към Х. О.
на МБАЛ – АД Сливен за клинично изследване и планово
оперативно лечение.
През 2000 г. детето е оперирано по повод вродена
аномалия в областта на лявата глезенна става.
Детето е в добро общо състояние. Кожа мургава.
Лигавици розови. Афебрилно. Не се палпират увеличени
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периферни лимфни възли.
Двустранно везикулярно дишане. Ритмична
сърдечна дейност – P=80
RR=85/40. Корем по нивото на гръдния кош. Черен
дроб – на ребрената дъга – с гладък ръб; далак не се
палпира. В областа под пъпа се палпира твърдоеластична формация, с размери на женски юмрук,
умерено подвижна. Чува се жива перисталтика.
Вижда се стар оперативен цикатрикс в латералната
част на лявата глезенна област.
Параклинични изследвания в норма.
Т= 28,7 кг. Ръст= 131 см.
Абдоминална ехография – Tu in cavi abdominis
(Kysta?)

Rö graphia pulmonum – б.о.
КАТ: Непосредствено зад предната коремна стена,
краниално до нивото на v. L3 и до нивото на v. S1
(каудално), се установява кистозна лезия, която е с
максимални размери 80/84/61 мм. Съдържанието й е с
почти течно-еквивалетна плътност.
Заключение: Kysta in cavi abdominis.
Кръвна група А1(B) Rh (+) пол
Детето се оперира на 09.06.2009 г. Laparatomia
mediana.
При екплорацията в областта на мезинтериума на
дисталната част на jejunum’a и проксималната част на
ileum’a се откри голяма кистозно подобна формация с
размери на среден женски юмрук, мековата, с
жълтеникава оцветка. Венозните и лимфните съдове
около формацията бяха значително разширени .
Лимфните възли на mesenterium’a бяха значително
уголемини, с мековата консистенция, с размери от
голямо царевично зърно до голямо бобено зърно. Взе
се решение и се извърши resectio intestini tenuae
(дисталната част на jejunum’a и проксималната част на
ileum’a) около 70 см заедно с кистозната формация.
Извърши се щателна хемостаза
Последва anostomosis jejuno-ilei termino-terminalis на
два етажа.
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Възтанови се цялостта на mesenterium’a.
Поради венозната стаза се наложи infiltratio
mesenterii cum sol lidocain 0,25 % 40 ml.
В близост до анастомозата се поставят два тръбни
полиетиленови дрена и се изведоха на дясно от
оперативната рана и се фиксираха. Appendix’ът беше
задебелен с дължина около 12 см. Извърши се типична
appendectomia.
Коремна стена се възтанови по слойно на три етажа.
Стерилка превърза със Sol Braunoli.
Следоперативният период протече гладко под
защитата на антибиотик (Cefrom 2x1 гр.); аналгетици,
седатива, глюкозни и водно-солеви разтвори;
плазмозаместители, ниско-молекулярен хепарин
Fragmin 2,500 E и haemotransfusio – 150 ml.
Спонтанна дефекация на 5-тия ден от операцията.
Постепенно захранване. Детето беше афебрилно в
следоперативния период. Оперативната рана беше
спокойна.
Изписа се в добро общо състояниена 9-ти ден от
операцията.
На контролните прегледи – оперативната рана
заздрави per primam. Добър апетит. Физиологичните
отправления нормални. Детето наддаде на тегло.
Започна училище на 15.09.2009 II клас.
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РАЗМЕРИ НА ТАЗА НА БРЕМЕННИТЕ И
РАЖДАЩИТЕ ЖЕНИ
Д-р Трифон Иванов, д.м.1

1

Д-р Иван Трифонов, д.м.2
Първостепенна окръжна болница - Бургас
2
МБАЛ - АД “Ст. Киркович” - Стара Загора

РЕЗЮМЕ
Н а п р а ве н о е о б ш и р н о п р о с п е к т и в н о
п р оу ч в а н е н а 4 1 9 8 б р е м е н н и и р о д и лк и,
родили на територията на бившия
Сливенски
окръг.
Р е зу л т а т и т е
са
обработени
с т а т и с т и ч е с к и.
Не
са
установени
статистически
з н ач и м и
р а з л и ч и я м е ж д у и з с л е д в а н и те ж е н и о т
български и цигански етнос по отношение на
размерите на таза.
Ключови думи: бременност, раждане, размери
на таза, български етнос, цигански етнос.
DIMENSIONS OF THE PELVIS OF PREGNANT
WOMEN AND WOMEN GIVING BIRTH
Ivanov T., I. Trifonov
ABSTRACT
It is a large prospective study of 4 198 pregnant
and given birth women, were born in the territory
of the former Sliven County. The results were
statistically processed.There are no statistically
significant differences between the dimensions
of the pelvis of the surveyed women from
Bulgarian and Gypsy ethnicity.
Keywords: pregnancy, birth, dimensions of the
pelvis, Bulgarian ethnicity, Gypsy ethnicity.
Проучвания за размерите на таза на Българката са
правени както в миналото така и сега.
В нашето проучване ние сме изследвали размерите
на всички раждащи, независимо от възрастта, като сме
приели, че и за в бъдеще тази възрастова характеристика на раждащата българка в Сливенски окръг ще
се запази. За разлика от проф. Кацулов, ние не сме
търсили акцелерационни моменти в измерването на таза
на раждащата, тъй като нашето проучване обхваща само
последната бременност и раждане за даден период.

Цел и задачи
Целта на определянето на размерите на таза е: да
свържем и съпоставим протичането на миналите
раждания със сегашното, като особено наблегнем на
него; да сравним размерите на таза на жените от групата
с повишен медико-социален риск (ПМСР) с размерите
на основната група раждащи жени,а от там да направим
изводи и да се опитаме да прогнозираме бъдещите
раждания.
Материал и методи
Проучването обхваща всички жени, родили на
територията на Сливенски окръг от 01.07.1983 г. до
01.09.1984 г. в родилните отделения на Окръжната
болница в Сливен и районните болници в градовете
Нова Загора и Котел, наброяващи общо 4198, като
групата на жените с ПМСР е 1498 родилки, а жените от
основната група са 2700.
Основната група се е самоопределила к ато
принадлежаща към Българския етнос, докато групата с
повишен медико-социален риск (ПМСР) се
самоопределя като принадлежаща към Циганския етнос.
Обработката на събраната от нас информация е
направена в ГИИЦ към Медицинска академия, по
разработена от нас програма.
Резултати и обсъждане
От таблица 1 с размерите на дистанция спинарум
на цялата наблюдавана съвкупност от бременни и
родилки най-голям процент (55,5%) имаме при размера
25см, което представлява повече от половината от
случаите. За родилките с ПМСР процентът на този
размер е 53%. Следователно съществени различия по
този пункт в двете групи не се наблюдават.
По-подчертано е различието при размера 26см. Тук
родилките с ПМСР са 12,5%, а от основната група
родилки такива данни имат 17,2%.
При размера 27см това различие още повече се
подчертава: от основната група родилки са 3,5%, а от
тази с ПМСР – 1,7%.
При по-малките размери зависимостта е обратна.
При 24см родилките от основната група са 14,8%, а с
ПМСР – 20,6%, при 23 см – съответно 7,5% и 11,3%.
При цялата изследвана съвкупност Х = 24,9см. При
основната група родилки Х = 25,3см, а при родилките с
ПМСР – 24,7см.
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Distantia spinarum
Таблица 1.

Размери
Общо
23 см
24 см
25 см
26 см
27 см
28 см
29 см
30 см
Непоказали
СРЕДНО

8,5
17,0
55,2
15,3
2,7
0,9
0,2
0,1
0,1
24,9

Групи
Основна
Група с повишен
група
медико-социален
риск
7,5
11,3
14,8
20,6
55,5
53,1
17,2
12,5
3,5
1,7
0,9
0,6
0,4
0,1
0,0
0,2
25,3
24,75

Distantia Cristarum
Средната стойност на дистанция кристарум
(Таблица 2) за цялата наблюдавана съвкупност е 27,8см,
за основната група родилки – 28,13см и за родилките
с ПМСР – 27,5см. Относителният дял на ниските

стойности при основната група е по-малък в сравнение
с по-високия дял при стойностите над 29см. Изводът е
валиден както за цялата съвокупност,така и за родилките
с ПМСР.
Таблица 2.

Групи
Размери
23 см
24 см
25 см
26 см
27 см
28 см
29 см
30 см
31 см
32 см
33 см
34 см
Непоказали
СРЕДНО

Общо

Основна група

0,3
0,8
3,5
7,0
22,2
49,6
12,1
2,8
0,5
0,4
0,1
0,2
0,1
27,8

0,2
0,6
2,9
5,2
20,9
48,3
15,3
4,0
0,8
0,7
0,9
0,7
0,1
28,13

Distantia trochantherica
Средният размер на дистация трохантерика за
цялата наблюдавана съвкупност е 31,04 см. За
основната група родилки той е 31,4см, а за тази с ПМСР
- 30,6 см (Таблица 3).

Група с повишен
медико-социален
риск
0,3
1,3
5,2
10,0
25,2
47,7
8,5
1,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
27,5

Дистанция трохантерика може би има най-малко
значение в системата от външни размери на таза, за
прогнозирането и за самото протичане на раждането.
Само значителното и скъсяване е ук азание за
фуниеобразен таз.
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Таблица 3.

Размери
27см
28 см
29 см
30 см
31 см
32 см
33 см
34 см
35 см
36 см
Непоказали
Средно

общо за окръга
0,8
1,8
6,3
33,5
31,5
14,3
4,7
2,9
2,6
1,2
0,2
31,04

Бременни
основна група
0,6
1,1
4,7
28,2
31,7
18,0
5,8
4,3
3,4
1,9
0,1
31,4

с повишен МСР
1,3
3,1
9,2
38,1
31,2
10,1
3,2
0,9
1,8
0,6
0,4
30,6

Conjugata externa
Конюгата екстерна е най-важният елемент при
измерването на малкия таз. Дължина, по-малка от 18
см говори с голяма вероятност за стеснение на входа
на таза в посока на правия му размер.
Конюгата екстерна с размер 20см е най-често
срещана и относителния и дял е 65,8% за цялата
съвкупност. Подобно е състоянието както при жени с
ПМСР - 64,6%, така и при основната група жени.
Съществено различие се установява при размера 21 см,

където относителният дял на жените от групата с ПМСР
е 7,0%, а при основната група е 19,9%. Същото различие
наблюдаваме и при размери на конюгата екстерна 18 и
под 18см. При по-малките размери-обратно:
относителният дял при родилките с ПМСР е 8,0%, докато
при основната група е 3,2%.
Средният размер (x) на конюгата екстерна за цялата
съвкупност е 19,8см, за жените от групата с ПМСР 19,5см, за основната група от наблюдаваните родилки 20,5 см.
Таблица 4.

Размери
16
17
18
19
20
21
Непоказали
Средно

Общо от окръга
0,1
0,7
3,5
14,7
65,8
14,7
0,6
19,8

Позволяваме си в следващата сборна таблица (5)
от Дисертацията на проф. Кацулов да пок ажем
размерите на женския таз според различните автори. С
тази таблица ще можем да съпоставим и нашите
резултати.
Изводи
Някакви съществени различия в размерите на таза

Родилки
Основна група
0,7
2,5
12,4
64,1
19,9
0,6
20,5

с повишен МСР
0,2
1,1
6,7
19,9
64,6
7,0
0,5
19,6

при обхванатите в нашето изследване родилки и тези
на различните автори (наши и чужди) сравнено и с това,
което е общоприето в учебниците по акушерство и
гинекология, не сме констатирали. Там, където сме
имали равномерно стеснен таз, най-често се е касаело
за общо по-дребна родилк а. Абдоминалните
родоразрешения поради тесен таз не са чести.
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Таблица 4.

Размери на таза

Dist.spinarum
Dist.cristarum
Dist.trochanterica
Conjugata externa

В. Щьокел
Германия

И. Ф.
Жардания
СССР

25-26
28-29
30-32
20

25-26
28-29
31-32
20-21

Автори
Н. Бързашки
Виетнам
23,6
25,5
26,6
17,5

Г. Бояджиев
Л. Яръков
Б. Белопитов
България
25 (24-27)
28 (27-30)
32 (30-33)
20 (19-22)

Литература:
1. Бояджиев, Г., Л.Яръков, Б.Белопитов, Проучвания върху женския
таз. София 1955г.
2. Бързашки, Н., Въэпр. пед. акуш. гинекология,1960,10,35-38.
3. Кацулов, Ат., Секуларни промени в акушерството и гинекологията.
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РЕЗЮМЕ
Направе но е обширно проспе ктивн о
п р оу ч в а н е н а 4 1 9 8 б р е м е н н и и р о д и л к и ,
родили на територията на бившия
Сливенски
окръг.
Р е зу л т а т и т е
са
обработени статистически. Установени са
с т а т и с т и ч е с к и з н ач ими различия между
изследваните жени от Български и Цигански
етнос по отношение на честотата и
поредността на забременяване и раждане.
К л юч о в и д у м и : б р е м е н н о с т , р а ж д а н е ,
поредност на забременяване, че стота на
раждане, български етнос, цигански етнос.
Sequence of current pregnancy and childbirth
Ivanov T. , I.Trifonov
ABSTRACT
It is a large prospective study of 4 198 pregnant
and given birth women, were born in the territory
of the former Sliven County. The results were
statistically processed.Identified statistically
significant differences between the surveyed
women from Bulgarian and Gypsy ethnicity to
incidence and sequence of pregnancy and
childbirth.
K e y w o r d s : p r e g n a n c y, b i r t h , s e q u e n c e o f
pregnancy, incidence of childbirth, Bulgarian
ethnicity, Gypsy ethnicity.

Раждаемостта не е само демографски показател. Тя
има и социално-икономически измерения. Върху
развитието на раждаемостта влияе твърде сложен
комплекс от фактори, които най-общо можем да
разграничим в две основни групи: възрастово-половата
структура на населението и социално-икономическите
условия, при което живее и се развива то.

Цел и задачи
Целта на това проучване е да се установи има ли
различия в честотата на забременяване и раждане на
родилките в Сливенски окръг за периода 01.07.1983 до
01.09.1984 г.
Материал и методи
Анкетирани са 4 198 бременни и родилки, родили
на територията на бившия Сливенски окръг. Те са
разделени на две групи-основна група и група с повишен
медико-социален риск (ПМСР).
Основната група се е самоопределила к ато
принадлежаща към Българския етнос, докато групата с
повишен медико-социален риск (ПМСР) се
самоопределя като принадлежаща към Циганския етнос.
Направена е статистическа обработка на получените
данни.
Резултати и обсъждане
На следващата Таблица 1 сме представили
поредността на ражданията на родилките в Сливенски
окръг за указания период в проценти.
Анализирайки данните от таблицата прави
впечатление, че второто раждане заедно с първото
представляват 79,5% от ражданията в цялата
съвокупност. При родилките с ПМСР тези 3 поредни
раждания са само 58% за да достигнат до 93,6% при
основната група. Много голяма е честотата (41,6%) на
анкетираните родилки от групата с ПМСР, които в
момента на обследването раждат за повече от втори път.
От тях за трети път раждат 19,5%, за четвърти път 8,9%, за пети път-5,6%. При основната група родилки
трето дете има при 5,7%, а четвърто дете само 0,5%.
Шесто и седмо раждане при основната група не е
отбелязано, докато при жените от рисковата група имаме
съответно 3,6% и 4,2%. Именно тук степента на
поредното раждане и неговия относителен дял при
наблюдаваните родилки са обстоятелствата, които се
нуждаят от сериозно медико-социално обсъждане.
Поредността на настоящата бременност е
представена в Таблица 2:
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Таблица 1.

Раждане
I
II
III
IV
V
VI
VII

Общо родилки
37,1
42,4
11,5
3,8
2,2
1,4
1,4

Родилки
Основна група
45,2
48,4
5,8
0,5
0,1
0,0
0,0

Група с ПМСР
28,8
29,6
19,5
8,9
5,6
3,6
4,2

Таблица 2.

Бременност
I
II
III
IV
V
VI
VII
VII
IX
X
XI
XI +
Непоказали
Средно бременности

общо родилки
35,0
35,9
13,8
6,2
3,4
1,5
1,0
1,0
0,5
0,3
0,2
0,1
1,1
2,41

От данните в Таблица 2 констатираме отново, че
забременяемостта, а заедно с нея и раждаемостта, при
родилките с ПМСР, е от по-висок порядък. Бременните
с тази последна бременност за пети път представляват
7,0% в групата с ПМСР, докато в основната група имаме
едва 1,0%. Бременните за девети път в групата с ПМСР
са 1,3%, за десети път-0,9%, докато в основната група
родилки не е съобщавана бременност от такъв порядък.
Средно от цялата съвокупност наблюдавани родилки
имаме 2,41% забременяемост. При родилките от
рисковата група този процент е 3,17%, а при основната
група-1.94%.

Родилки
основна група
40,5
41,3
11,8
3,6
1,0
0,3
0,2
0,2
0,0
0,0
0,2
0,2
0,3
1,94

група с ПМСР
28,3
25,3
16,2
9,7
7,0
3,7
2,4
2,6
1,3
0,9
0,4
1,4
0,3
3,17

Изводи
Направеното изследване върху бременните и
родилките на бившия Сливенски окръг пок азва
съществено различие както в поредността на
бременността и раждането между всички родилки, така
и при поредността на бременността и раждането между
така оформените групи.
Жените в групата с повишен медико-социален риск
(Цигански етнос) забременяват по-често и раждат
повече деца от тези в основната група.
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ГОЛЕМИНА НА НОВОРОДЕНОТО ТЕГЛО И ДЪЛЖИНА
Д-р Трифон Иванов, д.м.1
Д-р Иван Трифонов, д.м.2
д-р Ж. Узунова3
1
Първостепенна окръжна болница - Бургас
2
МБАЛ - АД “Ст. Киркович” - Стара Загора
3
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РЕЗЮМЕ
Направено е обширно проспективно
п р оу ч в а н е н а 4 1 9 8 б р е м е н н и и р о д и л к и ,
родили на територията на бившия
Сливенски
окръг.
Р е зу л т а т и т е
са
обработени статистически. Установени са
с т а т и с т и ч е с к и з н ач ими различия между
изследваните жени от български и цигански
е т н о с п о о т н о ш е н и е н а те г л о т о и
дължината на новородените.
К л юч о в и д у м и : б р е м е н н о с т , р а ж д а н е ,
новородено, размери на новороденото,
български етнос, цигански етнос.

Newborn sizes - Weight and Length
Ivanov T., I.Trifonov, J.Uzunova
ABSTRACT
It is a large prospective study of 4 198 pregnant
and given birth women, were born in the territory
of the former Sliven County. The results were
statistically processed. Identified statistically
significant differences between the surveyed
women from Bulgarian and Gypsy ethnicity to
dim e nsi ons of n e w bo r n i nfan ts- l e n g t h a nd
weight.
Keywords: pregnancy, birth, newborn, newborn
sizes, Bulgarian ethnicity, Gypsy ethnicity.

У нас са извършени немалко антропометрични
изследвания на новородените. Най-старите от тях
принадлежат на М. Марков (1931), Ст. Ватев и Г. Тодоров
(1939) и са направени по “материал” от “Майчин Дом”.
Основно проучване върху размерите на
новородените прави проф. Кацулов, който върху огромен

материал и за време от 1937-1972 година, обстойно
изследва теглото и дължината на новороденото. Той
обаче акцентира на акцелерационните процеси, които
по най-убедителен начин обосновава и доказва.
Цел и задачи
Настоящото изследване има за цел две задачи:
а. Да установи какви деца по тегло и ръст се раждат
в Сливенски окръг;
б. Да открие има ли различия и какви са те при
новородените от родилките с повишен медикосоциален
риск и тези от основната група родилки.
Материал и методи
Проучването обхваща новородените на всички жени,
родили на територията на Сливенски окръг от 01.07.1983
г. до 01.09.1984 г. в родилните отделения на Окръжната
болница в Сливен и районните болници в градовете
Нова Загора и Котел, наброяващи общо 4198. Те са
разделени на две групи: основна група - 2700 жени и
група с повишен медико-социален риск (ПМСР) - 1498
жени.
Основната група се е самоопределила к ато
принадлежаща към Българския етнос, докато групата с
повишен медико-социален риск (ПМСР) се
самоопределя като принадлежаща към Циганския етнос.
Направена е статистическа обработка на получените
данни.
Резултати и обсъждане
Средното тегло на новородените от цялата
съвокупност (разглеждат се общо момичета и момчета)
е 3280 г., като за основната група това тегло е 3260 г., а
при новородените от групата с ПМСР е 3080 г. (Таблица
1).
От таблицата е видно, че при родилките от основната
група новородените с тегло над 4000 и повече грама
представляват 14,4%, докато тези от майките в групата
с ПМСР са 5,7%.
Децата с тегло 3400 и повече грама в основната
група са 59,6%, а в групата с ПМСР-29,7%.
Различие наблюдаваме и при недоносените деца.
При групата с ПМСР новородените с тегло 2500 грама и
по-малко представляват 15,3%, а при жените от
основната група – 6,3%.
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Таблица 1.

Тегло (гр.)
над 5000
5000
4500
4000
3800
3600
3400
3200
3000
2800
2500
2400
2300
2200
2000
1900
1800
1500
1300
1000
Под 1000
Всичко
Средно тегло

Общо родилки (%)
0,8
0,3
2,9
7,8
4,1
12,1
17,0
16,3
14,5
8,1
4,3
1,3
1,0
0,7
0,7
0,3
0,5
0,1
0,4
0,2
0,2
100,0
3280 г.

Голямо е различието и при новородените, влизащи
в групата на недоносени - I-ва степен. При основната
група от наблюдаваните родилки те представляват 4,7%,
а при родилките с ПМСР са 12,2%. От 2500 до 2400 г.
относителния дял е твърде висок – 7,0% при
новородените от родилките с ПМСР и 2,8% при тези от
основната група.
Ние смятаме, че тук става въпрос за доносени,
зрели, но дребни деца, което се потвърждава и от факта,
че тях най-често ги изписваме навреме, като доносени
деца. Нещо повече, за същите две години 1983 и 1984 официално недоносеността в Сливенски окръг е
съответно 6,67 и 6,65%.
Ръстът на новороденото най-често отговаря на
теглото му,но поради стремежа към по-голяма
достоверност, у нас е прието да се взема под внимание
теглото на детето,за определяне на неговата
“доносеност” и “недоносеност”.
Проф. Стаматов сочи за ръст на българското дете
48-52 см (средно 50см). Някои чужди автори регистрират
по-голяма дължина на техните новородени деца. Според
H. Kirchoff всички техни новородени са с дължина 52см,
а с дължина от 54 до 57см са 38%.
От представената по-долу таблица 2 е видно, че в
Сливенски окръг, общо и по обособените групи, се
раждат в болшинството си едри и с нормална дължина
деца.
Средната дължина (ръст) на новородените за цялата
съвокупност е 51,1см, за основната група – 51,8 см, а за

Групи
Основна група (%)
0,2
0,4
4,0
9,8
13,2
14,0
18,0
16,1
13,1
4,9
2,8
0,8
0,8
0,3
0,4
0,2
0,3
0,1
0,2
0,1
0,3
100,0
3360 г.

Група с ПМСР (%)
0,1
0,2
1,1
4,3
6,8
9,3
15,1
16,0
18,1
13,6
7,0
2,3
1,4
1,5
0,9
0,6
0,7
0,1
0,5
0,3
100,0
3080 г.

децата на родилките с ПМСР-49,8 см.
Най-често срещани са новородените с дължина
50см. Общо за съвокупността те са 43,4%, за основната
група - 31,0% и за тези от групата с ПМСР – 50,6%. С
дължина 55см в основната група са 6,8%, а при тези в
групата с ПМСР – 1,3%. С дължина на новороденото 53
и повече сантиметра при основната група са 20,4%, а
при тези с ПМСР 7,7%.
При малкия ръст тенденцията е обратна. При
основната група родилки, новородените с дължина 4548см представляват 8,4%, а процентът на този ръст при
групата с ПМСР е 18,1%.

Изводи
В Сливенски окръг, общо и по обособените групи,
се раждат в болшинството си едри и с нормална дължина
деца. Нашите резултати потвърждават тези на
българските автори преди нас.
Както при теглото, така и при ръста на новородените
съществуват ясни разлики между основната група и
групата с ПМСР.
Жените в групата с ПМСР (Цигански етнос)
раждат по-малки на ръст и тегло деца от останалите
жени в Сливенски окръг.

И звестия
на Съюза на учените - Сливен
Том 16, 2010 г.

Announcements
of Union of Scientists - Sliven
Vol. 16, 2010

145

Таблица 2.

Дължина
(см)
60
55
53
52
50
78
45
43
40
38
35
32
Непоказали
Средно

Общо родилки (%)
0,1
4,4
10,7
28,5
43,4
10,3
1,4
0,4
0,3
0,1
0,2
0,2
0,1
51,1 см
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1. Ватев Ст., Антропология на българския народ. София, 1939.
2. Кацулов Ат., Докторска дисертация, София, 1979,318-324.
3. Панев Ас., Върху някои проблеми на раждаемостта при
нас. Международен симпозиум по възпр. на населението, Варна, 1968.
4. Kirchoff H., Zbl. Gyniik., 71, 1949, 1051-1059.

Групи
Основна група (%)
0,3
6,8
13,3
31,0
39,0
7,6
0,8
0,3
0,3
0,1
0,0
0,2

Група с ПМСР (%)
0,0
1,3
6,4
22,0
5,06
15,4
2,7
0,6
0,5
0,2
0,1
0,2

51,8 см

49,8 см
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КРЪВНИ ГРУПИ И RH-ФАКТОР ПРИ
БРЕМЕННИТЕ И РОДИЛКИТЕ
Д-р Трифон Иванов, д.м.1
Д-р Иван Трифонов, д.м.2
1
Първостепенна окръжна болница - Бургас
2
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Едно от задължителните изследвания за всички
бременни жени и родилки е това за кръвната група и
Rh-фактора.

Цел и задачи

РЕЗЮМЕ
Н а п р а ве н о е о б ш и р н о п р о с п е к т и в н о
п р оу ч в а н е н а 4 1 9 8 б р е м е н н и и р о д и лк и,
родили на територията на бившия
Сливенски
окръг.
Р е зу л т а т и т е
са
обработени статистически. Установени са
с т а т и с т и ч е с к и з н ач ими различия между
изследваните жени от Български и Цигански
етнос по отношение на кръвногруповата им
принадлежност и по отношение на Rhфактора.
Ключови думи: бременност, раждане, кръвна
група, Rh-фактор, български етнос, цигански
етнос.
Blood groups and Rh-factor of pregnant women
and women in labor.
Ivanov T. , I.Trifonov
ABSTRACT
It is a large prospective study of 4 198 pregnant
and given birth women, were born in the territory
of the former Sliven County. The results were
statistically processed. Identified statistically
significant differences between the surveyed
women from Bulgarian and Gypsy ethnicity to
Blood group affiliation and in terms of Rh-factor.
Keywords: pregnancy, birth, blood group, Rhfactor, Bulgarian ethnicity, Gypsy ethnicity.

Целта на това изследване е да се установи
съществува ли различие в кръвно-груповата и Rh
принадлежност между бременните и родилките в
Сливенски окръг, разделени в две групи: една основна
група и група с повишен медико-социален риск (ПМСР).
Материал и методи
Нашето изследване обхвана 4 198 бременни и
родилки, родили на територията на бившия Сливенски
окръг. Изследването е извършено с тест-серуми и
потвърдено от резултата на Кръвен център.
Основната група се е самоопределила к ато
принадлежаща към Българския етнос, докато групата с
повишен медико-социален риск (ПМСР) се
самоопределя като принадлежаща към Циганския етнос.
Направена е статистическа обработка на получените
данни.
Резултати и обсъждане
На следващите таблица 1 и фигури 1 и 2 сме
показали кръвногруповата принадлежност на родилките
от Сливенски окръг в проценти, родили за периода
01.07.1983 до 01.09.1984 г. в родилните отделения на
окръга.
От таблицата и фигурите е видно, че в цялата
съвокупност, както и в обособените кръвни групи,
съществува известно различие в разпределението на
кръвните групи.
Особенно подчертано е различието на отделните
кръвни групи на родилките с ПМСР. Разликата е налице
Таблица 1.

Кръвни групи
A
B
0
AB
Непоказали

Групи изследвани жени
Общо родилки Основна група
Група с ПМСР
43,9
45,6
41,2
19,9
15,8
25,5
29,7
31,2
27,8
6,4
7,4
5,5
0,1
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навсякъде, но най-подчертана е при кръвна група В и
кръвна група АВ. При родилките с ПМСР “В” - група е
застъпена в 25,5%, а при основната група - в 15,8%.
Също така чувствително е различието при АВ кръвната
група. При родилките с ПМСР такава имаме при 5,5%, а
при основната група - 7,4%.
Различието в двете структурни разпределения
(основна група и група с ПМСР) не е съществено:
x2p = 3,64; x2T = 7,82; p> 0,05
Разгледано по отделни кръвни групи, само при
кръвна група “В” различието е съществено:
t = 7,08; p < 0,001
При Rh-принадлежността за споменатите групи
родилки също се наблюдава различие - Таблица 2.

При цялата съвокупност 90% от родилките са Rhположителни и 8,6% Rh-отрицателни. Групата на
непок азалите този път е голяма-1,4%, к ато при
родилките с ПМСР е 3%. Това се обяснява с по-големия
брой на необхванатите бременни от тази група в ЖК,
което налага кръвната група да се определя при
постъпването им в родилно отделение, а само при
възникнала необходимост от кръвопреливане да се
изследва и Резус-фактора.
Различието между Rh-положителните и Rhотрицателните жени в така оформените от нас групи е
съществено: t = 1,97; p = 0,05.

Таблица 2.

Rh-фактор

Изследвани групи
Основна група
Група с ПМСР
89,2
91,1
10,3
5,9
0,5
3,0

Общо родилки
90,0
8,6
1,4

Rh (+) пол.
Rh (-) отр.
Непоказали
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AB
7%

A
46%

O
31%

B
16%

фиг. 1. Основна група
AB
6%

O
28%

A
40%

B
26%

фиг. 2. Група с ПМСР
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Изводи
Изследвания на такава голяма група и в такъв аспект
досега не са правени. Резултатите, които се получиха
върху този материал показват, че тук наистина се касае
за едно етническо различие. Особенно е подчертано
различието между относителния дял на отделните
кръвни групи при родилките с ПМСР и основната група.
Различие наблюдаваме и при принадлежността към
Rh-фактора в двете оформени групи. Прави впечатление
значително по-малкия относителен дял на Rh
отрицателните родилки от групата с ПМСР-5,9%, докато
при основната група този относителен дял е 10,3%.
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Различието е статистически значимо и може да се
обясни само с медико-биологичното различие на
родилките.

Адрес за кореспонденция:
д-р Иван Трифонов, д. м.
МБАЛ - АД “Ст. Киркович” - Стара Загора
Родилно отделение
0888 712161

И звестия
на Съюза на учените - Сливен
Том 16, 2010 г.

Announcements
of Union of Scientists - Sliven
Vol. 16, 2010

149

ПРИЛОЖЕНИЕ НА СТАТИНИ ПРИ ОСТЪР
КОРОНАРЕН СИНДРОМ (ОКС)
Д-р Силвия СЮЛЕМЕЗОВА
Д-р Иван СТАЙКОВ
Д-р Росица ВЪЛЧЕВА
Д-р Христина ПЕТКОВА
Д-р Петър ПЕНЧЕВ
Д-р Тодор ГАНЧЕВ
Д-р Георги КУТИЙСКИ
Д-р Георги МИНЧЕВ
Д-р Емил СОТЕВ
Д-р Костадинка БЛЕЦОВА
МБАЛ «Д-р Иван СЕЛИМИНСКИ»
гр. Сливен

РЕЗЮМЕ
Различните форми на остър коронарен
синдром (ОКС) имат общ патофизиологичен
субстрат. Водещият симптом, обуславящ
диагнозата и терапевтичното решение е
гръдната болка. Класификацията на ОКС е
базирана на електрокардиограмата. ОКС се
състоят от две групи пациенти:
1. ОКС със СТ елевация - с типична остра
ретростернална болка с персистираща СТ
елевация;
2 . О К С б е з СТ е л е в а ц и я - с о с т р а
стенокардна болка, но без персистираща СТ
елевация. ОКС без СТ елевация са по-чести
от тези със СТ елевация.
За разлика от ОКС със СТ елевация, при
които повечето от събитията се случват
преди или малко след презентацията, при
ОКС
без
СТ
елевация
съ б и т и я т а
продължават в следващите дни и седмици.
Смъртността при ОКС със СТ елевация и
при ОКС без СТ елевация е почти еднаква в
следващите 6 месеца.
ОКС представляват животозаплашваща
изява на атеросклероза, причинена от остра
т р о м б о з а , и н и ц и и р а н а о т ру п ту р и р а л а
атеросклеротична плака.
Статин ите се препоръчват за всички
пациенти
с
ОКС
(при
липса
на
контраиндикации),
независимо
от
холе стероловите нива. Започват се рано
след приемането с цел да се достигне ниво
на ЛДЛ холестерол < 2,6 ммол/л.

ABSTRACT
The different presentations of the acute coronary
syndromes
(ACS)
share
a
common
pathophysiological substrate. The leading
symptom that initiates the diagnosis and
therapeutic decision making process is chest
pain, but the classification of patients is based
on the electrocardiogram (ECG).Two categories
of patients may be encountered:
1. Patients with typical acute chest pain and
persistant ST- segment elevation. This is termed
ST elevation ACS. (STE-ACS);
2. Patients whith acute chest pain but without
persistant ST-segment elevation-non ST elevation
ACS. (NSTE-ACS).
NSTE-ACS is more frequent than STEMI
In contrast to STEMI, where most events occur
before or shortly after presentation, in NSTE-ACS,
these events continue over days and weeks.
Mortality of STEMI and NSTE-ACS after 6 months
are comparable.
ACS represents a life-threatening manifestation
of atherosclerosis, precipitated by acute
thrombosis,
induced
by
a
ruptured
atherosclerotic plaque.
Statins are recommendet for all ACS patients (in
the absence of contraindications), irrespective of
cholesterol levels, initiated early after admission,
in the aim of achieving LDLc levels < 2,6 mmol/
l.{I-B)
ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ (ОКС)
Различните форми на ОКС имат общ
патофизиологичен субстрат. Водещият симптом,
обуславящ диагнозата и терапевтичното решение е
гръдната болка. Класификацията на ОКС е базирана на
електрокардиограмата (ЕКГ).
ОКС се състои от две групи пациенти:
Група I: ОКС със ST елевация (коронарна оклузия
със ST елевация) - С типична остра ретростернална
болка и персистираща (над 20 мин) ST елевация.
Повечето от тези пациенти развиват STEMI.
Терапевтичната цел е незабавна, тотална и трайна
реперфузия с първична ангиопластик а или
фибринолитична терапия.
Група II: Пациенти с остра стенокардна болка, но
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без персистираща SТ елевация. При тях може да има
персистираща, или преходна ST депресия, инверсия на
Т-вълната и прочие.
Според измерването на тропонина ОКС
без ST
елевация се разделя на: NSTEMI и нестабилна
стенокардия (НАП). Терапевтичното поведение се
определя от крайната диагноза.
ОКС без SТ елевация са по-чести от тези със SТ
елевация.
Болничната смъртност при последните е по-висока
от тези без SТ елевация, но при 6-месечно проследяване
- смъртността е почти еднаква и при двете групи.
Дългосрочното проследяване пок азва, че
смъртността е по-висока при ОКС без SТ елевация.
В патофизиологията на ОКС водещо значение има
острата коронарна тромбоза, инициирана от
руптурирала или ерозирала атеросклеротична плака - с
или без съпровождаща вазоконстрикция, водеща до
внезапна и критична редукция на съдовия поток. Водещо
значение за руптурата на плаката имат инфламаторните
процеси и ендотелната дисфункция.

Стантините са първа линия на терапия за редукция
на LDL-холестерола. Те са с доказан и значим ефект за
намаление на сърдечно-съдовия риск при различна
патология, включително и при ОКС. Проучването PROVE
IT-TIMI 22 доказва предимствата на ранната и агресивна
липидопонижаваща терапия след ОКС. Допълнителен
анализ на данни от PROVE IT показва, че предимствата
на интензивната терапия със статини са по-големи при
пациенти с по-високи изходни стойности на LDL
холестерол.
Статините се препоръчват от официалните
ръководства при ОКС (при отсъствие на
контраиндикации) особено при NON ST елевация ОКС,
независимо от холестероловите нива. Препоръчва се
ранното им започване с цел достигане на LDL
холестерол < 2,6 ммол/л. (I -B) Препоръчва се
интензивна липидопонижаваща терапия до таргетни
LDL нива < 1,8 ммол/л, започната в първите 10 дни
след хоспитализацията (особено за NON STEACS).
Статините се толерират добре при различни категории
болни. Съобщенията за тежки странични действия

Брой пациенти с НАП за 1-во 9-месечие на 2009 г.
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фиг. 1
Нива на холестерола при НАП за 1-во 9-месечие на 2009 г.
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(рабдомиолиза, или тежко чернодробно увреждане) са
редки.
Приложение на статини при пациенти с ОКС за I-во
9-месечие на 2009 г. в ОКРИТ по групи пациенти: НАП,
ОМИ със SТ елевация, ОМИ без SТ елевация:
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НАП - Статистика за пациентите с НАП в ОКРИТ за
I-во 9-месечие на 2009 г.: Общо пациенти с НАП - 541,
от тях: Мъже - 327; Жени - 214; над 65 г. - 267 (фиг.1); с
общ холестерол > 4,5 - 427; с LDL хол. > 2,5 - 355; с
HDL-C < 1 -179 (фиг.2). Общо (фиг.3):

600
500

Общ о пациенти
Мъже

400

Жени
300

над 65 год.
Общ холестерол > 4,5

200

LDL > 2,5
HDL < 1

100
0
Нива на холестерола към брой пациенти с НАП
за 1-во 9-месецие на 2009 г.

фиг. 3
Назначена терапия със статини при изписването
(дехоспитализацията) от ОКРИТ на пациенти с НАП при 395 от 541 пациента.
ОМИ със ST елевация - статистика на пациентите с
ОМИ със ST елевация в ОКРИТ за I-во 9-месечие на 2009
г. Общо - 70 пациента, от тях: Мъже - 39; Жени - 31; над
55г. - 57 болни с ОМИ със SТ елевация (фиг.4). От общия
брой (70) пациенти с ОМИ със SТ елевация: с LDL > 2,5
- 64 болни; с HDL < 1 - 57 болни; с общ хол. над 4,5 - 68
болни. (фиг.5, фиг.6).
При изхода на пациентите с ОМИ от ОКРИТ е
назначена терапия със статини при 69 от 70 болни, или
при 99% от пациентите със ST елевация.
ОМИ без SТ елевация – статистика за болните с ОМИ

без ST елевация за I-во 9-месечие на 2009 г.: Общо: 54
болни, от тях: Мъже - 27; Жени – 27; над 55 г. - 31
болни.(фиг.7).
От общия брой болни с ОМИ без SТ елевация: с LDL
> 2,5 - 48 болни; с HDL< 1 - 32 болни; с общ холестерол
> 4,5 - 51болни (фиг.8, фиг.9):
При изписването (дехоспитализацията) на
пациентите с ОМИ без ST елевация, лекувани в ОКРИТ,
са назначени статини при 51 от 54 болни, или при 94%
от дехоспителизираните болни.(фиг.10):
Проследяване на пациентите до 30-тия ден чрез
приемно-консултативния кабинет при отделението:
пациенти с НАП - 42% от тях продължават терапията

Брой пациенти с ОМИ със ST-елевация за 1-во 9-месечие на 2009
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И звестия
на Съюза на учените - Сливен
Том 16, 2010 г.

152

Announcements
of Union of Scientists - Sliven
Vol. 16, 2010

със статини; пациенти с ОМИ със SТ елевация - 85% от
тях продължават терапията със статини; пациенти с

ОМИ без SТ елевация - 72% от тях продължават
терапията със статини.(фиг.10, фиг.11, фиг.12)

Нива на холестерола при пациентите с ОМИ със ST-елевация за 1во 9-месечие на 2009 г.
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ST-елевация за 1-во 9месечие на 2009 г.
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Нива на холестерола към брой пациенти за 1-во 9-месечие на 2009 г.
при пациентите с ОМИ със ST-елевация

фиг. 6
Брой пациенти с ОМИ без ST-елевация за 1-во 9-месечие на 2009
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Нива на холестерола при ОМИ без ST-елевация за 1-во 9-месечие на 2009
година
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Нива на холестерола към брой пациенти за 1-во 9-месечие на 2009 г. при
пациентите с ОМИ без ST-елевация
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Проследени пациенти към 30-ти ден в КК на ОКРИТ за 1-во 9месечие на 2009 година, останали на терапия със статини

фиг. 11

120
100
80

100%
НАП

60

ОМИ със ST-елевация
ОМИ без ST-елевация

40
20
0
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фиг. 12
ИЗВОДИ:
1. Недостатъчна терапия със статини при пациентите
с НАП;
2. Адекватна терапия със статини при пациентите с
ОМИ (по отношение на броя пациенти, изписани със
статини);
3.Недостатъчна колаборация с общопрактикуващите
лекари при изписването на статини (отчасти свързана и
с ограниченията, налагани от здравната каса);
4. Недостатъчен контрол на пациентите с ОКС след
изписването, поради рестрикциите, налагани от НЗОК;
5. Необходимост от непрекъснато повишаване на
квалификацията на лекарите и съобразяване на
рутинната работа с препоръките на международните
ръководства.

Адрес за кореспонденция:
Д-р Силвия Василева Сюлемезова
Зав. ВО-КО МБАЛ «Д-р Иван Селимински»
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ул. “Цар Освободител” 41, вх. Г, ап. 24,
GSM: +359887922584
e-mail: sulemesova@abv.bg
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ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТЪР КОРОНАРЕН
СИНДРОМ С АРИКСТРА
Д-р Силвия СЮЛЕМЕЗОВА
н-к ОКРИТ към МБАЛ „Д-р Иван Селимински”
гр. Сливен

РЕЗЮМЕ
Острият коронарен синдром (ОКС) е
главна причина
за
сърдечно-съдова
смъртност [1,2,3,4,5]. Значимото кървене е
с въ р з а н о
с
нарастващ
риск
от
въ тре б о лн и ч н а с м ъ рт н о с т п р и О КС [6 ] .
Антикоагулантното лечение намалява
смъртността при ОКС [7,8]. Фондапаринукс
(Арикстра) е първият селективен инхибитор
на фактор Xa и притежава висок а
антитромботична ефикасност [9,10,11,12].
Фондапаринукс съчетава благоприятен
фармакокинетичен профил и уникални
фармакодинамични свойства [13,14,15,16].
Ефикасността и безопасността на
Фондапаринукс се док азват от големи
р а н д о м и з и р а н и п р оу ч в а н и я : ОАЗ И С - 5 и
ОАЗИС-6 [17,18,19]. Фондапаринукс (Арикстра)
се препоръчва от гайдлайните на
Европейското Кардиологично Дружество ECS UA/ NSTEMI от 2007 год. и ECS STEMI от
2008 год. [20,21]. Арикстра 2,5 мг eднократно
дневно демонстрира висока ефикасност при
л е ч е н и е т о н а О К С б е з СТ е л е в а ц и я п р и
пац иент ите , прем ина л и пре з О К Р И Т к ъ м
МБАЛ „Д-р Иван Селимински” гр. Сливен, с
много ниска честота на повторни исхемични
инциденти и рехоспитализации до 30 ден,
както и липса на хеморагични усложнения при
159 лекувани и проследени пациенти.
ABSTRACT
TREATMENT OF ACUTE CORONARY
SYNDROME
Acute Coronary Syndrome (ACS) is the leading
cause of cardio-vascular death [1,2,3,4,5] . The
major bleeding is associated with an increased
risk of in-hospital death among ACS patients [6].
Anticoagulant treatment decreases mortality
rates in ACS [7, 8]. Fondaparinux (Arixtra) is the
first selective anti Xa agent which shows high
antithrombotic
efficacy
[ 9 , 1 0 , 11 , 1 2 ] .
Fondaparinux
combines
a
favorable

pharmacokinetic
profile
with
unique
pharmacodynamic properties [13, 14, 15, 16]. The
efficacy and safety of Fondaparinux (Arixtra) are
proven in two large randomized clinical trials,
each including significant number of patients:
OASIS 5 and OASIS 6 [17,18,19]. Fondaparinux
is recommended in ECS UA/ NSTEMI 2007 edition
and
ECS
STEMI
2008
[20,21].
Arixtra 2,5 mg once daily s.c. has shown high
efficacy in ACS NSTEMI patients treated in the
Department of Cardio Rheumatology Intensive
Ca re a t Dr. I v a n S e l i m i n s k y Mu l ti fun c t i on a l
Hospital for Active Treatment in Sliven. Arixtra
2,5 mg once daily s.c. is associated with
extremely low rate of recurrent angina events and
re-hospitalizations up to day 30 and no
hemorrhagic complications amongst 159 treated
and followed-up patients.
Острият коронарен синдром е водещата причина за
смърт
сред
хоспитализираните
пациенти.
Вътреболничната смъртност при Нестабилна Ангина и
Миокарден Инфаркт без ST-елевация (UA/NSTEMI)
достига нива от 5 до 10 %, докато при Миокардния
Инфаркт със ST-елевация (STEMI) тя е 8 - 10%. Смъртен
изход в периода до първия месец след инцидента е
установен при 6-7% от пациентите. Появата на
значимото кървене в периода на хоспитализацията при
ОКС се асоциира с нарастващ риск от вътреболничен
леталитет. Според данни, взети от GRACE Registry, при
24 045 пациенти с ОКС, се отчитат нива на болнична
смъртност от 5,1% в случаите при които не се наблюдава
значимо кървене, докато при пациентите с клинично
значимо кървене честотата на вътреболнична смъртност
се увеличава над 3 пъти, достигайки 18,6 %. В
допълнение се наблюдава зависимост между времето
от поява на кръвенето и изхода на заболяването.
Значимото кървене до 9 ден съществено увеличава
смъртността, като тенденцията се запава до 6 месеца
след инцидента. Съществена част от лечението на ОКС
е приложението на антикоагуланти. Златен стандарт в
терапията е нефракционирания хепарин/UFH/. На покъсен етап бяха създадени нискомолекулните хепарини,
чрез фракциониране на дългата верига на хепариновата
молекула. В редица проучвания беше доказано, че UFH
и LMWH намаляват смъртността или честотата на
реинфарктите в сравнение с терапията без
антикоагуланти. Безспорни предимства на LMWH пред
UFH са по-дългия плазмен полуживот, по-високата
бионаличност, липсата на необходимост от лабораторно
мониториране на aPPT, ACT и INR, както и удобството
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на подкожното приложение. Нов етап от развитието на
антикоагулантната терапия е синтезата на Fondaparinux
sodium (Arixtra®) - първият селективен инхибитор на
фактор Xа, производство на фармацевтичната компания
GlaxoSmithKline.
С к акво молекулата на фандапаринукс е поразлична?
Fondaparinux е синтетичен и селективен инхибитор
на фактор Ха. Антитромботичната активност на
фондапаринукс е резултат от медиираното от
антитромбин III (ATIII) селективно инхибиране на фактор
Xa. Чрез селективно свързване с ATIII, фондапаринукс
потенцира (около 300 пъти) естествената неутрализация
на фактор Xa от ATIII. Неутрализирането на фактор Xa
прекъсва коагулационната каскада и инхибира както
образуването на тромбин, така и развитието на тромб.
Фондапаринукс не инактивира тромбина (активиран
фактор II) и не оказва ефект върху тромбоцитите.
В доза от 2,5 mg фондапаринукс не повлиява
рутинните коагулационни тестове като активирано
парциално тромбопластиново време (aPTT), активирано
време на кръвосъсирване (ACT) или плазмените тестове
за протромбиново време (PT)/международно
стандартизирано съотношение (INR), както и време на
кървене и фибринолитична активност. Арикстра не
взаимодейства с тромбоцитите и плазмените протеини
освен с АТ, което определя липсата на риск от хепарининдуцирана тромбоцитопения /ХИТ/. Фондапаринукс има
благоприятен фармакокинетичен профил. След
подкожно прилагане фондапаринукс се абсорбира
изцяло и бързо (абсолютна бионаличност 100% ), дълъг
плазмен полуживот (Т? = 17- 21 часа), което обуславя
еднократното дневно приложение.
Ефикасността и безопасността на Арикстра са много
добре проучени - при над 60 000 пациенти, учствали в
различни проучвания. В областта „лечение на ОКС”
световна известност придобиха мултицентровите,
рандомизирани, двойно - слепи проучвания OASIS 5 (20
078 пациенти с NSTE ACS) и OASIS 6 (над 12 000
пациенти със STEMI ACS).
OASIS 5 e двойно-сляпо, рандомизирано неинфериорно изпитване с фондапаринукс 2,5 mg,
прилаган подкожно веднъж дневно спрямо еноксапарин
1mg/kg, прилаган подкожно два пъти дневно при
приблизително 20 000 пациенти с нестабилна
стенокардия/миокарден инфаркт без елевация на STсегмента. Всички пациенти са получили стандартно
лечение за нестабилна стенокардия/миокарден инфаркт
без елевация на ST-сегмента, като 34% от пациентите
са били подложени на перкутанна коронарна
интервенция и на 9% е бил поставен байпас на
коронарните артерии. Средната продължителност на
лечението е била 5,5 дни в групата на фондапаринукс и
5,2 дни в групата на еноксапарин. Ако е извършена
перкутанна коронарна интервенция, на пациентите
интравенозно е прилаган или фондапаринукс (пациенти
на фондапаринукс) или коригиран според теглото
нефракциониран хепарин (пациенти на еноксапарин)
като допълнителна терапия, в зависимост от времето
на последната, приложена подкожно доза, и
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планираното приложение на GP IIb/IIIa инхибитор.
Средната възраст на пациентите е била 67 години и
около 60% са били най-малко на 65 годишна възраст.
Около 40% и съответно 17% от пациентите са имали
леко (креатининов клирънс ?50 до <80 ml/min) или
умерено (креатининов клирънс ?30 до <50 ml/min)
бъбречно увреждане.
Определената първична крайна точка е била
комбинация от смърт, миок арден инфаркт и
рефракторна исхемия в рамките на 9 дни от
рандомизацията. В групата пациенти на фондапаринукс,
5,8% са претърпели събитие до Ден 9 в сравнение с
5,7% при пациентите, лекувани с еноксапарин
(съотношение на риска 1,01; 95% CI; 0,90; 1,13;
едностранна не-инфериорна р стойност = 0,003). До Ден
30 честотата на смъртност по всички причини е
намаляла значително от 3,5% за еноксапарин до 2,9%
за фондапаринукс (съотношение на риска 0,83; 95% CI;
0,71; 0,97, p=0,02). Ефектът върху честотата на
миокарден инфаркт и рефракторна исхемия не е бил
статистически различен между групите на лечение с
фондапаринукс и еноксапарин.
В Ден 9 честотата на голямо кръвене при
фондапаринукс и еноксапарин е била 2,1% и съответно
4,1% (съотношение на риска 0,52; 95% CI; 0,44; 0,61;
p<0,001).
В подгрупата пациенти, лекувани с фондапаринукс
или еноксапарин, които са претърпели перкутанна
коронарна интервенция, 8,8% и съответно 8,2% от
пациентите са получили смърт/миокарден инфаркт/
рефракторна исхемия в рамките на 9 дни от
рандомизацията (съотношение на риска 1,08, 95% CI,
0,92;1,27). В тази подгрупа, честотата на голям
кръвоизлив при фондапаринукс и еноксапарин в Ден 9
е била 2,2% и съответно 5,0% (съотношение на риска
0,43, 95% CI, 0,33;0,57).
Резултатите показват сходна ефективност между
Арикстра и еноксапарин до 9 ден (първична крайна цел
за ефикасност), но и намаление на смъртността с около
17 % на 30 ден (вторична крайна точка за ефикасност) и
едноремено с това понижение на риска от кървене с
близо 48 % на 9 ден (първична крайна цел за
безопасност). В проучването - Arixtra 2,5 mg, s.c. веднъж
дневно не се е налагала корекция на дозовия режим
съобразно теглото, възрастта и креатениновия клирънс
на пациента, докато при еноксапарин дозовия режим е
бил съобразен с телесното тегло, възрастта и
бъбречната функция.
Какво препоръчват съвременните ръководства за
лечение на ОКС?
ESC UA/ NSTEMI 2007: „При пациенти с НА/МИ без
ST-елевация, лекувани с ранна инвазивна или
консервативна стратегия, Fondaparinux се препоръчва
въз основа на най-благоприятния профил на ефикасност
и безопасност (Ниво 1А).
”ESC STEMI 2008 за лечение на МИ с елевация на
ST сегмента също дава насоки за приложението на
медикамента, като препоръчва Fondaparinux при
пациентите, които не получават първоначална
реперфузия (Ниво 1Б), както и при пациенти, лекувани
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за периода 01 - 09.2009 г.
Arixtra 2,5 mg, като представител на по-нов клас
антикоагуланти, е прилаган при около 1/3 от пациентите
(останалата част от пациентите са третирани с други
антикоагуланти). Общия брой случаи с нестабилна
ангина /НАП/ е бил 541, от тях високорискови са били
337 пациента, а лекувани с Arixtra 2,5 mg - 149. За 9
мес. период 289 пациенти са насочени за СКАГ.

с тромболитици (Ниво 2аБ). Arixtra не е показана при
първична PCI.
Основавайки се на посочените по-горе препоръки,
вече повече от година ОКРИТ при МБАЛ „Д-р Ив.
Селимински” - гр. Сливен прилага Arixtra 2,5 mg при част
от пациентите, хоспитализирани по повод на ОКС.
В изложението по-долу е обобщен опита на ОКРИТ
при МБАЛ „Ив. Селимински” - гр. Сливен с Arixtra 2,5 mg

9 месечен опит с Fondaparinux при пациенти с НАП
Месец
2009

Случаи
НАП

Висок риск

Случаи лечение с Arixtra

Насочени
за СКАГ

Януари

55

31

15

31

Февруари

61

47

21

40

Март

56

36

16

29

Април

59

42

16

34

Май

47

41

18

34

Юни

63

39

22

33

Юли

62

28

14

25

Август

71

35

7

30

Септември

67

38

20

33

Общо

541

337

149

289

Подборът на антикоагулант е бил субективен и е
зависел от преценката на лекуващия лекар, но в
съображение са стояли следните критерии: висок риск,
пол-жени, възраст над 55г., първоначален риск от

кървене (анамнеза за язва, гастрит, хеморагична
диатеза). В следващата таблица са разпределени
пациентите според основните критерии и проведеното
антикоагулантно лечение.

Разпределение по групи и критерии
Лекувани с Arixtra
Месец

Общо
НАП

Висок
риск

Жени

Лекувани с хепарин или НМХ

Възраст >
55 год.

Анамн.
за язва,
гастрит,
хемор.
диатеза

Висок
риск

Жени

Възраст >
55 год.

Анамн. за
язва,
гастрит,
хемор.
диатеза

Януари

55

4

8

9

3

27

10

21

2

Фев.

61

7

15

18

8

40

15

22

2

Март

56

3

12

15

6

33

13

12

0

59

4

11

14

6

38

19

17

2

Май

47

12

14

15

6

29

13

18

1

Юни

63

8

16

18

8

31

20

19

2

Юли

62

4

9

12

6

24

46

14

1

Август

71

1

5

6

6

34

16

17

0

Септ

67

10

14

18

9

28

10

13

0

Април
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Резултати с Arixtra 2,5 mg при пациенти с НАП
Проследяване до 30 ден за НАП:

Група с Arixtra 2.5 mg/ еднокр. дн.

Група с хепаринови антикоагуланти

Ø

Рецидивираща ангина - 1

Ø

Рецидивираща ангина - 3

Ø

Кръвоизливи - 0

Ø

Кръвоизливи - 0

Ø

Сърд. недостатъчност – 0

Ø

Л.К. дисфункция - 2

Ø

Рехоспитализации – 1

Ø

Рехоспитализации - 3

Пациентите с ОМИ без ST-елевация общо са 54 за 9
месеца. От тях жени - 27, възраст над 55г. - 41 пациента,
с анамнеза за язва, гастрит или хеморагична диатеза 8. От общия брой пациенти 10 са лекувани с Арикстра.
При проследяването на пациентите до 30 ден се
установи, че в групата с Arixtra липсват случаи на

постинфарктна стенокардия, кръвоизливи и
рехоспитализации. Проследяването е затруднено по ред
причини: не всички пациенти се явяват на контролен
преглед, не всички пациенти с висок риск осъществяват
СКАГ, не всички пациенти след стентиране приемат
антиагреганти.

ОМИ без ST елевация:

Общо
ОМИ
без СТ
елев.

Лекувани с Arixtra

9 мес.
наблюд
ение

Брой
пациенти

Жени

Възраст
> 55 год.

54

10

7

9

Лекувани с хепарин или НМХ

Анамн. за
язва,
гастрит,
хемор.
диатеза

Брой
пациенти

Жени

Възраст
> 55 год.

8

44

20

32

Изводи:
Може да се обобщи, в резултат от проведеното
наблюдение при 159 пациенти с ОКС, преминали през
ОКРИТ на МБАЛ „Д-р Ив. Селимински” - гр. Сливен и
лекувани с Arixtra 2.5 mg за периода 01 - 09.2009г. , че
новият антикоагулант Arixtra 2,5 mg. еднократно дневно
демонстрира висока ефикасност при лечението на НАП
и МИ без ST-елевация. При случаите лекувани с Arixtra
се установява много ниск а честота на повторни
исхемични инциденти и рехоспитализация до 30 ден (1
случай) и липса на хеморагични услжнения. В
отделението липсва досегашен опит с Арикстра 2,5 мг.
за лечение на МИ с ST-елевация. Окуражаващите
медицински данни (OASIS 6) и европейски консенсусни
препоръки, както и много добрите резултати при
пациентите с НАП и МИ без ST-елевация са солидни
предпоставки за старт на първоначален терапевтичен
опит с Arixtra и при пациентите с МИ със ST-елевация.

Анамн. за
язва,
гастрит,
хемор.
диатеза
1
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БЕЛОДРОБЕН ВЕНОЗЕН
ТРОМБОЕМБОЛИЗЪМ (БТЕ) –
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Д-р Силвия СЮЛЕМЕЗОВА
МБАЛ «Д-р Иван СЕЛИМИНСКИ»
гр. Сливен

РЕЗЮМЕ
Белодробният венозен тромбоемболизъм
( БТ Е )
е
название
на
взаимно
е т и о п а т о г е н е т и ч н о с въ р з а н и е т а п и н а
единен болестен процес, включващ тромбоза
на периферна вена, емболизация и тромбоза
на клон на белодробната артерия. Той е едно
от сериозните спешни състояния в
кардиологията и може да доведе до остра, но
обратима деснокамерна недостатъчност в
най–тежките случаи. Клиничната изява на
БТЕ е неспецифична при леките и умерени
форми.
Д и а г н о з а т а н а БТ Е е т ру д н а , п о р а д и
не специф ичн ос тта на симптом ите и тя
ч е с т о о с т а в а н е р а з п о з н а т а. Р а н н а т а
д и а г н о з а е к р и т и ч н а, з а щ о то р а н н о т о
леч е н и е е в и с о к о е ф е к т и в н о . Л еч е б н а т а
стратегия зависи от клиничната изява. При
тежки хемодина мични нарушения се це ли
спешно възстановяване на кръвотока през
оклудираната белодробна артерия. При полеките случаи лечението цели превенцията
на потенциално фаталните ранни рецидиви.
П р и в с и ч к и п а ц и е н т и н ач а л н о т о и
д ъ л г о с р оч н о т о л е ч е н и е т р я б в а д а с е
основава на точна диагноза на БТЕ, като се
и з п о л з в а у т въ р д е н а
диагностична
стратегия.
ABSTRACT
Pulmonary e mbolism (PE) is a ma yor health
problem, and may present as a cardiovascular
emergency. Occlusion of the pulmonary arterial
bed by thrombus may lead to acute lifethreate ning, but potentially re vers ible , ri ght
ventricular failure in the most severe cases.
Alternatively, the clinical presentation of PE may
be non specific, in cases where the pulmonary

obstruction is less severe, or moderate.
The diagnosis of PE is difficult to establish, and
may often go unrecognized, because of nonspecific clinical presentations. However, early
diagnosis is critical, since treatment is highly
effective. Treatment strategy depends on the
c l i n i c a l p r e s e n ta t i o n . I n h a e m o d y n a m i c a l l y
compromised patiets it is primarily aimed at
urgent restoration of the flow through occludet
pulmonary arteries with potentially life-saving
effects. In less severe cases, treatment aims at
preventing the progression of the thrombotic
process, and potentially fatal early recurrences.
In all patients, both initial and long term treatment
should be justified by a certified diagnosis of PE
using a validated diagnostic strategy.

Анамнестични данни:
Жена, 68 г. Постъпва по спешност в ИСКО.
Общо неразположение с краткотрайна загуба на
съзнание ,
посиняване
на
лицето.
След
хоспитализацията съобщава за болки в гърдите с
ирадиация към епигастриумa, усилващи се при дишане,
к ашлица с белезник ава експекторация, обилно
изпотяване, сърцебиене. Фебрилитет до 39, кръвохрак
през следващите 14 дни. След това - трайно афебрилна,
редукция на кашлицата, кръвохрака и експекторацията
. Консултация с невролог при постъпването - изключен
неврологичен съдов инцидент. Два дни преди
постъпването е изписана от ЧБ с диагноза “Дископатия”.
Лекувана 10 дни по повод болки и подуване на ляв крак.
Липсва епикриза.
Статус:
Жена в увредено общо състояние, афебрилна,
адекватна. Видими лигавици - бледорозови, влажни.
Кожа - бледа, изпотена с цианоза по устните и езика.
Диспнея, тахипнея, с честота 29/мин. Ръст - 164 см, тегло
- 62 кг, талия - 80 см.
Дихателна система: симетричен гръден кош,
отслабено везикуларно дишане с удължено издишване.
ССС: ритмична, тахикардична сърд. дейност, фр. 119/
мин., ясни тонове. АН 110/70 мм Hg. Корем: мек, черен
дроб на ребрена дъга, слезка не се палпира. Крайници:
оточна лява подбедрица с варици, палпаторно
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болезнена. Съхранени пулсации на art.dorsalis pedis
двустранно.

СУЕ
80
60
40

Hb
141
133
126
130

Ht
0,39
0,36
0,35
0,35

Er
4,5
4,3
4,5
4,1
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Клинико - лабораторни данни (фиг. 1, фиг. 2):

Leuc
9
13
12
8,6
8,8

CPK
72
30

MB
19
13

Tr
275
363
122
148

фиг. 1

Trop
< 0.1
ng/ml

Glu
6,32

ОХол
5,39

ТГ
1,68

LDL-х
1,26

HDL-х
3,37

ASAT
29

ALAT
34

Креат
92
76
53

K+
4,2
3,4
3,4
4,4

Na+
141
140
142

Glu

Urea
9
5,9
5,5

фиг. 2
ДКК Sg-72 %; 82 %; 80 %; 80 %; Ly-23 %; 97 %; 17 %;
Мо-3,8 %; 7,5 %; 4.7 %.
Д димер: 3,7 mg/l; 2,0 mg/l при норма 0.3 mg/l;
Изх.аPTT - 32 s.; aPTT - 76 s.; 96 s.; 75 s.;78 s.
Данни от ЕКГ: При постъпването: Синусова
тахикардия, фр. 120/мин, S1 - Q3 синдром, с S/1-2 mm,
с патологичен q зъбец /5 мм./ в 3 и AVF отв, с дълбоки Sзъбци в отв.V1-V3 с изместване на преходната зона към
V 6. Контрол на 2-ри ден: отр. Т вълни в V1-V6, Контрол
на 3-ти ден: позитивиране на Т вълните в V1-V6, с
флуктуиращи промени на Т вълните в сл. дни. При
изписването: +/ - Т вълни в горните отвеждания.
Данни от ЕхоКГ: Ао.корен - 39 мм; ЛП - 35 мм; МКП
- 11 мм; ТДРЛК - 37; ТСРЛК - 25; ЗСЛК - 9; ТДО - 60 мл;
ТСО - 21 мл; ИФ - 60%; ФС - 31%; УО - 38 мл; ДК - 33 мм;
ПСДК - 4 мм; трикуспидална регургитация 2-3 степен,
сист. налягане в art. pulmonalis - 55 мм Hg. Липса на
инспираторен колапс на v.cava inf. AT - 89ms. Контрол
на 7-ми ден - липса на промяна в горните показатели,
освен поява на инспираторен колапс на v. cava inf.
Други неинвазивни диагностични методи:
Рентгенография на сърце и бял дроб: бронхит,
белодробен емфизем. АКР: РН - 7,48; РСО2 - 32 мм Hg;
РО2-53 мм Hg; О2 сатурация - 88%.
АКР-контрол: РН-7,49; РСО2 - 35 mm Hg; РО2 - 50
мм Hg; О2 сатурация - 90 % (под кислородна терапия).
КАТ на гр. кош (при персистиране на фебрилитет
около 38, при започнато АБ лечение); инфилтративни
промени в дясно, базално с малък пристенен излив. Д.с.г.
на долни крайници: проходими артерии. Състояние след
флеботромбоза в ляво, с частична реканализация.
Консултация с хирург: Flebothrombosis cruris sin.
Консултация с пулмолог: Касае се за пневмония в дясно,
на базата на БТЕ.

Диагноза:
Белодробен тромбоемболизъм - немасивна форма
- въз основа на остро развитие на диспнея, тахипнея и
прекордиална болка, усилваща се при дишане, преходна
артериална хипотония, кръвохрак, синкоп при
постъпването; в съчетание с данни за деснокамерна
дилатация и пулмонална хипертония, при
документирани рискови фактори за БТЕ - имобилизация
при лечение на “дископатия”; установена
флеботромбоза на лява подбедрица.
Липса на друго състояние, което да обясни
клиничните прояви и промените в КГА, ЕКГ и ехо-КГ
данни за деснокамерна дисфункция.
Липса на остра циркулаторна недостатъчност,
характерна за масивна БТЕ.
Липса на тежка арт. хипотония; преобладаване на
плевралната болка и хемоптое.
Диференциална диагноза: ОКС-изключен, поради
плеврален характер на болката, отр. ензими, бързата
флуктуация на ЕКГ промените. Пневмония. Белодробен
малигнен процес.
Терапевтичен подход:
Започнато лечение с болус 5 000 ЕНФХ, последван
от ср. 1200 Е на час, в постоянна инфузия за 3 дни, след
което се премина на Клексан 2х60 мг с.к. за 6 дни. На 4
ден се включи синтром до прицелно INR 2, след което
се спря НМХ и се продължи синтром при следене на
INR. Medaxon 2g/24h - 10 дни. След консултация с
пулмолог и КАТ на гр. кош – Tavanic 500 mg/24h за два
дни, последван от per os за още 5 дни, до пълно
овладяване на фебрилитета. По повод горнодиспептичен синдром -10 дневно лечение с Quamatel
2x1 amp. /24h.
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Диагностично/терапевтични проблеми:
Затруднено снемане на анамнезата, дължащо се на
езиковата бариера и липса на епикриза от ЧБ. Горнодиспептичен синдром, който затрудняваше per os
терапията и трудно постигане на прицелни стойности
на INR. Превалиране в клиниката на симптоми на бел.
възпаление, в съчетание с изразен кръвохрак и
намаление на Tr., породило проблеми в избора и
дозирането на хепарина (обсервиран ХИТ).
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ЛЕЧЕНИЕ НА ПУЛМОНАЛНАТА
ХИПЕРТОНИЯ - НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ
д-р П. ДИЧЕВ, д.м.
МБАЛ “Х. Димитър”
гр. Сливен

РЕЗЮМЕ
Пулмоналната хипертония (ПХ) е тежко
прогре сиращо заболяване с различен
патоморфологичен
субстрат
и
па тоф изи оло г ич е н м е ха н изъ м , вод е щ д о
снижен
физически
капацитет
и
инвалидизация. Въпреки напредъка в
познанията
на
физилогията
на
пулмоналната
ц и р к у л а ц и я,
както
и
механизмите на развитие на пулмоналния
хипе ртоничен синд ром , ре зулта тите от
съвременната терапевтична стратегия са
все още незадоволите лни, особено що се
касае в дългосрочен план.
В настоящ ата работа се пре д ставят
съвременните аспекти от терапията на ПХ
, съобразени с новите възможности за оценка
на терапевтичния ефект, като се акцетуира
въ рх у
най-добрите
прогностични
показатели. Посочват се и някои генетични
и патофизиологични особенности, които
и м а т с в о я е ф е к т въ рх у п о - д а л е ч н а т а
прогноза на заболяването.
В допълне ние комбинираната терапия
изглежда
да
бъ д е
по
ефективна.
Ко м б и н и р а н а т а
терапия
обхваща
използването на повече от е дин к лас
специфични медикамента, т.е. ендотелин
р е це п т о р н и
антагонисти ,
фосфодиестераза-5
инхибитори,
простаноиди и нови субстанции. Необходими
с а д о п ъ л н и т е л н и п р оу ч в а н и я в т о в а
отношение, за
да се
п р е це н и п о дълготрайния ефект на такъв подход.
Ключови думи: пулмонална хипертония,
лечение
SUMMARY
TREATMENT OF PULMONARY HYPERTENSION
– NOW AND TOMORROW
Pulmonary hypertension is a severe progressive
disease with different pathomorphologic and
p a t ho ph y s i o l o gi c me c h a ni s m s , r e s ul ti ng i n

exercise intolerance and disability. Regardless of
the progress of our knowlege for physiology of
pulmonary circulation, as well as the machanisms
of the development of pulmonary hypertension,
the results of the contemporary theapy strategy
are yet insufficient, especisally when it refers to
a longer period of time.
In ths report the contemporary aspects of
pulmonary hypertension therapy are presented,
considering
the new possibillities for
assessment of the treatment and having attention
on the best prognostic indexes. Some genetic
and pathophyiologic special features are
indicated, which have their effects over the long
term prognosis of the disease.
Additionally, the combination therapy appears to
be more efficient.
The combination therapy discribes the
simultaneous use of more than one PAH-specific
class of drugs, e.g. endotelin receptor
antagonists,
phosphodiesterase
type-5
inhibitors, prostanoids, and novel substanses.
Combination therapy has become the standard
of care in many PAH centres, although long-term
safety and efficacy have not yet been amply
explored.
Key words: pulmonary hypertension, treatment

Според работната група за диагноза и лечение на
пулмоналната хипертония на Европейската Асоциация
по Кардиология и на Европейската Респираторна
Асоциация, подкрепена от Международната Асоциация
по Сърдечна и Белодробна Трансплантация (1), се
определя следната дефиниция на пулмоналната
хипертония:

• Хемодинамично и патофизиологично състояние с
повишено mPAP >25 mmHg в покой, оцененка чрез ДС
катетеризация.

( Дефиницията за повишаване на mPAP >30 mm Hg
при кардиопулмонален стрес тест определено чрез
инвазивна оценка, не се подкрепя от публикувани данни)
•PCWP <-15 mmHg.
Пулмоналната артериална хипертония (ПАХ) се
определя като клинично състояние, характерно с
наличието на прек апилярна ПХ, дължаща се на
белодробни болести, ХТЕБПХ, или други редки болести.
PAХ включва различни форми, които споделят подобна
клинична картина и идентични пaтологични промени на
пулмоналната микроциркулация.
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Прекапилярна ПХ:
- mPAP>25mmHg
- PCWP<15 mmHg
- CO нормален или редуциран
Тук се имат предвид PAH, PH при белодробни
болести, CTEPH, PH с неясни и/или мултифункционални
механизми.
Посткапилярна PH:
- mPAP>25mmHg
- PCWP>15 mmHg
- CO (сърдечен дебит) нормален или редуциран
Пасивна ПХ – TPG<12 mm Hg
Реактивна ПХ – TPG >12 mm Hg
PH дължаща се на лява сърдечна болест
(TPG = mPAP – mPWP)
Патофизиологични механизми, участващи в
патогенезата на хроничната сърдечна недостатъчност
се определят като:
• Преувеличена симпатикова активност
• Активиране на RAAS и аргинин-вазопресин (2)
• Хипосензитивност на барорецепторите
• Увеличен уринен и плазмен NE
• Down-regulation на beta-1 цепторите в миокарда
• Up-regulation на рианодиновите рецептори (RyR2)
в SR
• Системната вазоконстрикция води до ренална
хипоперфузия и повишена активност на RAAS
• Водна и солева задръжка
• Повишен глобален сърдечен товар
• Патологична миокардна хипертрофия, повишени
кислородни нужди и миоцитна апоптоза/некроза (3).
• Аритмогенен риск. Алдостерон промоцирана
патологична КХ с хиперколагенна синтеза и фиброза (4).
• Хронично повишените нива на ЕТ-1 са асоциирани
с пулмонална васкуларна резистентност, целуларна
пролиферация и фиброза, миокардно ремоделиране и
сърдечна хипертрофия
• ET-A рец. са експресирани върху гмк и сърд.
миоцити.
• ЕТ-B рец. са експресирани върху гмк и съдовия
ендотел
• Стимулиране на ЕТ-А и ЕТ- B при гмк резултира в
вазоконстрикция, клетъчна пролиферация и
хипертрофия, клетъчна миграция (5).
• Стимулирането на ЕТ-B рец. в ендотела води до
освобождаване на вазодилататори (NO и Prostacyclin) с
антипролиферативни свойства. Повишава клирънса на
ЕТ-1, инхибира продукцията на ЕТ-1 (6).
Класификация на Пулмоналната Хипертония (1) :
•1. ПАХ
1.1. ИДИОПАТИЧНА
1.2. Вродена
1.2.1. BMPR2 (bone morphogenic protein receptor
2)
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1.2.2. ALK (activine-receptor-like kinase), endoglin
(със или без вродена haemorrhagic teleangiectasia)
1.2.3. Неизвестна.
1.3. Индуцирана от лекарства и токсини.
1.4. Асоциирана с (AПAH).
1.4.1. Съединителнотъканни болести.
1.4.2. HIV infection.
1.4.3. Портална хипертония.
1.4.4. Вродени сърдечни аномалии.
1.4.5. Schistosomiasis.
1.4.6. Chrronic haemolytic anaemia.
1.5. Персистираща PХ при новородени.
1* Pulmonary veno-occlusive disease and/or pulmonary
capillary haemangiomatosis.
2. ПХ при лява сърдечна болест (78%).
2.1. Систолна дисфункция.
2.2. Диастолна дисфункция.
2.3. Клапна болест.
3. ПХ при белодробни болести и/или hypoxaemia
(10%).
3.1. Chronic obstructive pulmonary disease
(ХОББ).
3.2. Интерстициална болест.
3.3. Други пулмонални болести със смесена
рестриктивна и обструктивна физиология.
3.4. Свързани със сънна апнея.
3.5. нарушения с алвеоларна хиповентилация.
3.6. Хронично излагане на височини.
3.7. Аномалии в развитието.
4. Chronic thrombembolic pulmonary hypertension –
1.5%.
4.1. Обструкция на проксималните ПА.
4.2. Обструкция на дисталните ПА.
4.3. Без тромбоза ПЕ.
5. ПХ с неясна и/или мултифункционални механизми
– 7%.
5.1. Хематологични заболявания:
миелопролиферативни заболявания, спленектомия.
5.2. Системни заболявания: sarcoidosis,
pulmonary
Langerhans
cell
histiocytosis,
lymphangioleiomyomatosis, neurofibromatosis, vasculitis
5.3. Метаболитни нарушения: glycogen storage
disease, Gaucher disease, thyroid disorders.
5.4. Tumural obstruction, fibrosing mediastenitis,
хронична бъбречна недостатъчност
A. Eisenmenger’s syndrome.
B. PAH асоциирана със системен към пулмонален
шънт.
C. PAH с малки дефекти.
D. PAH след корективна сърдечна хирургия.
Прогностичната оценка може да се напрaви чрез
анализ на следните показатели (Табл. 1), (6):
Heart-type fatty acid-binding proteins (H-FABP) са
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цитоплазмени протеини, свързващи се с тъкани с
активен мастен метаболизъм, включително в сърцето.
Стойности над 6 ng/ml асоциират с лоша прогноза до 30
ден при пациенти с остра БТЕ (Miriam puls and al EHJ
2007;28-2:224-229)
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Въпреки
напредъка
в
изясняване
на
патофизиологичните механизми на възникване на ПХ и
промените в терапевтичната стратегия с включване на
нови групи медик аменти през последните две
десителетия, все още пулмоналната хипертония е с
Таблица 1.

По-добра
не
бавно
не
I-II
По-дълъг
Peak O2 cosumpt.
>15 ml/min/kg
Normal or near-norm
No peric effusion
TAPSE > 2.0 sm
RAP<8mmHg
2
CI>2.5L/min/m

Прогноза
Клин. прояви на ДСН
Rate of progression
Syncope
WHO-FC
6MWT
CPET
BNP/NT-proBNP
Echoc findings
Haemodynamics

висок потенциал за тежка инвалидизация и висок
леталитет с 5 годишна преживяемост под 40% (D’Alonzo
et al., An Int Med 1991).
Цел на лечение на ПХ:
• Подобряване на симптомите (превенция на
прогресията)
• Подобряване на физическия капацитет (превенция
на влошаване)
• Подобряване Q/L
• Подобряване на хемодинамиката
• Снижаване на заболеваемостта и смъртността
Проследявани параметри:
• Повторяеми и неинвазивни и да имат прогностична
стойност
• Налягането в ПА (Ехок, ДКК) не са подходящи
параметри, лоша корелация с тежестта на заболяването
и лимитирана прогностична стойност
• Полезните параметри включват 6-MW T с
проследяване на трети месец (8), кардио-пулмонален
стрес тест (VO2 max, peak PR), хемодинамика (ДП, СИ)
и възможно биомаркери (9) (BNP, NT-pro BNP, GDF-15)
Лечебен алгоритъм (1):
• Избягване на бременност I C
• Имунизация срещу influenza и пневмококови
инфецции I C
• Контролирана физическа рехабилитация IIa B
• Психосоциална подкрапа IIa C
• При пациенти в III-IV FC и онези с PaO2<8 kPa (60
mmHg) се препоръчва О2 IIa C
• Епидурална анестезия вмeсто обща анестезия
IIa C
• Ограничаване на прекалената физическа активност
водеща до стресиращи симптоми III C

По-лоша
да
бързо
да
III-IV
По-къс (<300m)
Peak O2 cosumpt.
<12 ml/min/kg
Elevated
peric effusion
TAPSE <1.5sm
RAP>15mmHg
2
CI<2.0L/min/m

Конвенционална терапия:
Диуретици при пациенти със СН и водна задръжка
IC* Кислород ако PaO2 е < 8 kPa (60 mmHg) IIaC *Vit K
ant. при пациенти с IPAH, heritable PAH, and PAH due to
use of anorexigens IIaC *Oral anticoagulants in p/ts with
APAH IIbC *Digoxin in atrial tachyarrythmias IIbC
Преди да се приложи някой от новите
вазодилататори е необходимо извършване на остър
вазодилатативен
тест
в
оторизирана
високоспециализирана лаборатория.
Позитивен вазодилатативен тест IC (10%) (1) се
приема при:
• Намаление на PAPm с над 10 мм Hg и < 40 мм Hg
Сърдечният дебит (CO) да нарастне или да остане
стабилен.
За вазодилатативен тест се използват:
Epoprostenol iv
• Half –life - 3min
• Dose range – 2-12 ng/kg/min
• Increments – 2 ng/kg/min
• Duration – 10 min
Adenosine iv
• Half –life – 5-10 s
• Dose range – 50-350 mcg/kg/min
• Increments – 50 mcg/kg/min
• Duration – 2 min
Nitric oxide inhaled:
• Half –life – 5-10 s
• Dose range – 50-350 mcg/kg/min
• Increments – 50 mcg/kg/min
• Duration – 2 min
Препоръки за вазореактивен тест (1)
• Пациенти с IPAH, heritable PAH, PAH associated with
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anorexgen use IC
• Да се извърщва само в референтни ценнтрове IIaC
• Използване на NO като вазодилататор - IIaC
• Може да се използва при други типове на ПАХ IIbC
• Използване на i.v. Epoprostenol, or I.v. Adenosine
IIbC
• Използването на орален или i.v. CCB не се
препоръчва - IIIC
• Не се препоръчва при пациенти с други типове ПХ
(2,3,4,5) - IIIC
Лечение с CCB при пациенти с ПАХ:
• Slow release Nifedipine 30mg btd; max 120-240mg
• Ddiltiazem 30 mg ttd; max 240-720mg
• Amlodipine 2,5 mg; max 20mg
Специфична лекарствена терапия.
Простаноиди, Ендотелин рецепторни блокери и 6фосфодиестеразни инхибитори.
Простаноиди:
-Epoprostenol (PGI2) – кратък полуживот – 3 - 5
min, необходимост от постоянна инфузия, тежка ДКН при
прекъсване
Индикации при ИПАХ, АПАХ, неоперабилни ХТЕПХ.
2-4 нг/кг/мин, оптимална доза 20- 40 нг/кг/мин
• При 6 седмично лечение с Epoprostenol на
пациенти с PAH, 6 MWD се подобрява с 81+-51м, без
ефект върху PVR в покой, но значително намалява
наклона на интегралната линейна зависимост при
натоварване (10) (graf. 1)
Може да се прилага продължително i.v.
Epoprostenol, прилаган при 81 пациенти iv за 12
седмици показва благоприятен ефект върху ДК размер
и ЛК ексцентричен индекс, за разлика от приложената
конвенционална терапия (11).
Индициран при PAH , CTEPH
Epoprostenol
подобрява
симптомите
и
хемодинамиката при IPAH и CTD и е единствен,
подобряващ преживяемостта при IPAH при
рандомизирано проучване (12). Да се избягва
внезапното му прекъсване поради възможен ребаунд ПХ
със симптоматично влошаване и даже смърт.
- Treprostenil – трицикличен бензидинов аналог на
Epoprostenol for i.v. and s.c. route – by microinfusion pump
in IPAH and CTEPH. Има подебен на Epoprostenol ефект,
но при трикратно по-високи дози.
Upper quartile dose (>13.8 ng/kg/min)
Treprostenil s.c. се започва в доза 1-2 ng/kg/min
Оптималната доза е между 20 and 80 ng/kg/min
Странични ефекти: лок ална болк а, флъш,
главоболие
- Beraprost – първи химически стабилен и орално
активен простациклинов аналог – без дълготраен ефект.
Подобрява физическия капацитет само до 3-6 мес (13).
Без позитивен хемодинамичен ефект.
- Странични ефекти: болка в челюстта, флъш,
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главоболие и диария.
Iloprost е стабилен PGI2 аналог. Той се свързва с IP
и EP3 рецептори. Чрез аденил циклазната ензимна
система се отварят калций (Ca) – активираните калиеви
к анали в гладкомускулните клетки, водещи до
хиперполаризация и блокиране на L- тип Cа канали с
последваща вазодилатация. Може да се прилага в
продължителна инфузия в дози 1-10 n/kg/min‘1, но
поради системен вазодилатативен ефект и катетърни
усложнения се предпочита инхалационното му
използване. Ефектът му продължава до един час, затова
е необходимо 6 до 9 кратно инхалиране (14,15).
Предлага се в ампули 2 ml –10 mcg/ml.
- Iloprost (Ventavis) за per os, и инхалаторно прилож.
2,5 -5 микрог./инх, 6 до 9 инх. д. Max 30 – 45 mcg/d (AIR,
STEP).
Ендотелин рецепторни блокери:
Bosentan – неселективен рецепторен антагонист,
индициран пти IPAH, CTD, Eisenmenger’ s-m (BREATH –
I, BREATH-2, BREATH-5, EARLY)
62,5 mg btd titrated to 125 mg btd after 4 weeks
Сравнява се ефекта на Bosentan (n=56) за 16
седмици спрямо плацебо (n=29), като се наблюдава
редукция на ДК крайно – диастолна площ и подобряване
на ДК индекс, к акто и подобряане размера на
перикардния излив, за разлика от плацебо (16).
Дълготрайният ефект на Bosentan върху
хемодинамиката и физическият капацитет е доказан при
едногодишно прилагане (17).
При около 10 % реверзибилно повишаване на
хепаталните аминотрансферази.
• Sitaxentan е селективен орален Ендотелин – А
рецепторен антагонист (6500 пъти по-селективен за ЕТА рецептори), който има благоприятен хемодинамичен
ефект при пациенти с ПАХ в доза 100 mg.d (STRIDE 1
and 2) (18-20). Има ниска хепатотоксичност.
При 3-5% хепатална дисфункция. Взаимодеиствие
с Warfarin и повишава INR
• Ambrisentan- nonsulfonamid propanoic acid-class
(ARIES 1 and 2); IPAH, CTD, HIV
5 mg - max10 mg d
Хепатална дисфункция в 0.8-3%.
Инхибитори на фосфодиестераза - 5
•Sildenafil (Revatio) индициран при IPAH, CTD, CHD,
CTEPH
•SUPER-1 при 278 пациенти доказа необходимост
от по-високи дози над 20 мг (40-80 мг) t.i.d., за да се
поддържа ефекта до 1 година (21).
•Side effects – headache, flushing, epistaxis
•Sildenafil (Revatio) tabl 20mg
Контраиндициран при:
- Едновременно прилагане на нитрати и алфа
блокери
- Тежка ЧД недостатъчност (клас C Child-pugh)
- Свръхчувствителност към активното вещество
- Комбиниране с мощни инхибитори на CYP3A4
- Анамнеза за скорошен МИ или инсулт
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Graf. 1
- Тежка изходна хипотония
- Анатомична деформация на пениса
- Повишен риск от кървене при едновременен прием
на Вит. К антагонисти
-Nicorandil (хибрид между активатор на К канали и
нитрат)
• Tadalafil (PHIRST), има подобен ефект при пациенти
с предхождащо лечение с Bosentan. Прилага се веднъж
дневно в дози от 5 до 40 мг.
Препоръки за специфична лекарствена терапия
според WHO (1).
WHO-FC
CCB
Ambrisentan
Bosentan
Sitaxentan
Sildenafil
Tadalafil
Beraprost
Epoprostenol i.v.
Iloprost inhaled
Iloprost i.v.

II
IC*
IA
IA
IIaC
IA
IB
-

III
IC*
IA
IA
IA
IA
IB
IIbB
IA
IA
IIaC

IV
IIaC
IIaC
IIaC
IIaC
IIaC
IA
IIaC
IIaC

Treprostinil s.c.
IB
IIaC
Treprostinil i.v.
IIaC
IIaC
Treprostenil
(Inhaled)
IB
IIaC
Първична КОМБ
IIaC
Последв. КОМБ
IIaC
IIaB
IIaB
Bal. a. Septostomy IC
IC
Lung trasplantation IC
IC
При негативен вазореактивен тест – III-IV FC, и
неадекватен клиничен отговор при монотерапия се
препоръчва комбинирана терапия, като аргументи за
използването и се посочват следните съображения:
• Малигнената природа на ПАХ изисква агресивно
лечение
• Патогенезата на ПАХ е медиирана чрез няколко
пътища
• Най-добре са познати интимните механизми на
действие на Endotelin, NO , Prostacyclin
• Всеки един от тези пътища могат да бъдат таргетна
цел
• Едновременното въздействие върху повече от един
патогенетичен механизъм може да доведе до синергични
ефекти и да прибави ползи за пациента
• Не се демонстрира подобрена преживяемост при
монотерапия.
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• Не се наблюдава асоциация между 6MW D и
преживяемост
• Берапрост, както всяка друга вазодилататвна
терапия подобрява 6MWD за първите 3 месеца, но няма
дълготраен ефект (13)
• Берапрост, единственият оценяван при
рандомизирано клинично проучване не продуцира
съществена клинична полза
• Остава въпросът дали друга терапевтична
стратегия продуцира терапевтична полза
Цел на комбинирана терапия е да се поддържа SaO
на 92%.
Prostanoids + PDE-5I (B)
Prostanoids + ERA (B)
PDE-5I + ERA (E/B)
При неадекватен клиничен отговор са показани
атриална септотомия (BAS) (E/B) и белодробна
трансплантация (E/B).
Комбинираната терапия има допълнителен
благоприятен хемодинамичен ефект при пациентите с
ПХ (Barst RJ 1996,2003, Simmoneau G 2002, 2005, Galie
N 2002, 2005, Ghofrani 2004, Mc Laughin 2006).
Таргетни цели при комбинирана терапия:
При пациенти с FC III (IV):
Постигане на целта за 3-4 мес.
- подобрение до ФК II
- Достигане при 6MWD: 400-500m (в зависимост от
възраст, размер и етиология)
- Хемодинамика (нормализиране на СИ, 30%
намаление на PVR)
При пациенти с I-II FC – достигане на целта за 3-4
мес., стабилизиране на ФК и 6MWD; поддържане на
нормален СИ.
•NYHA FC I-II
•6 MWD > 380m
> 500 m < 50 yo
(>50 m в сравнение с изходни нива)
Haemodinamics CI > 2,4 l/min/m2;
RAP <10 mm Hg
PAPm < 30-40 mm Hg; PVR намаление с над 30 %
(Galie N. 2008)

¨ Базално изследване на 2 до 6 мес. Реоценка, за
да се постигнат целите на лечението:
- 6MWD >380m, максимален VO2 > 10.4 l/min/kg,
максимално SBP >120 mm Hg при физическо
обременяване
• цел на лечението недостигната:
• Bosentan
• прибавяне на Sildenafil
• прибавяне на inhaled Iloprost
• преминаване от inhaled към iv Iloprost
• спешна белодробна трансплантация
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¨ Mono - 30-50m•Combo > 26 m
6 MWT сравнен с изходни нива на 12-16 седм.
(метри)

¨ Bosentan е индуктор на p450 изоензими CYP3A4
и CYP2C9, и се метаболизира от същите ензими.
Плазменото му ниво се повишава с 50%, а това на
Sildenafil се понижава с 50 % при комбиниране, без да
има клинично значение; Контраиндициран при
комбиниране с Амиодарон (повишава плазмена конц.)
Нивото на Tadalafil се снижава с 42% (1).
• Sitaxentan е инхибитор на P450 изоензими CYP2C9,
CYP3A4/5, CYP2C19, CYP2C8. Повишава INR при
комбинирано лечение с Вит. К антагонисти и е
контраиндициран с инхибитори на organic anion transport
protein (Cyclosporin, някои статини и противотуберкулозни средства). Повишава нивото на естрогените при
комбинация с контрацептиви (1).
• Sildenafil се метаболизира чрез P450 изоензими
CYP3A4, CYP2C9. Нивата му се повишават при CYP3A4
субстрати и бета-адренергични блокери, и гроздов сок,
а се понижават от CYP3A4 индуктори като карбамазепин,
Phenitoin, Phenobarbital, Rifampicin, St John’s Wort (1).
Вентилация и корекция на хипоксията.
- Вентилаторната ефективност е лимитирана от
хипервентилация и увеличеното алвеоларно мъртво
пространство.
- Кислородът е селективен пулмонален
вазодилататор. Кислородната терапия подобрява CI и
PVR без да редуцира системната SaO2
Физическа и респираторна тренировка
- Задухът при пациенти с ПХ по време на физическо
обременяване може да бъде свързан с релативна
хипоперфузия на добре вентилирани алвеоли
(увеличено “dead space”). Вентилация/перфузия,
несъответатвие, хипоксията и стимулите върху
вентилацията от повишения водороден йон при ниско
ниво на физическ а работа лактатна ацидоза са
подлежащите механизми на задухът (22).
Физическ а и респираторна тренировк а имат
благоприятен ефект при пациенти с ПХ.
• Корекция на ДК тенсионно обременяване при
ХТЕПХ.
- Тромболиза – до 2 годишен период острата БТЕ в
0.5-3,8% води до ХТЕПХ, при която се засягат съдове >
300 микрона (23).
- PEA е средство на избор при пациенти със
средносистолна децелерация на скоростта на
пулмоналния кръвоток в първата половина на
изгонването, рефлектиращи проксимлна обструкция на
кръвотока при ХТЕПХ (24,25).
- Едностранна или двустранна белодробна
трансплантация – 5 годишна преживяемост = 48-58%
(26).

¨ Затваряне на шънтови лезии
- Предопереративно mPAP и PVR трябва да бъдат
под 2/3 от средното системно налягане и от системната

И звестия
на Съюза на учените - Сливен
Том 16, 2010 г.

васкуларна резистентност съответно (27).
- Според Irene M.Lang, пълно затваряне на ляводесен шънт с големина >1:1.5 само когато PVR e < 400
dines/sm-5 s (27).
• Blade balloon atrial septostomy и balloon dilation atrial
septostomy при IPAH
- При напреднала ПХ атриалната септостомия има
благоприятен ефект (28).
•Предваритени условия
- SaO=90% (>80%), RAP < 20 mmHg, Ht <35%, LVEF
>45%
- Цел: 16 мм септален отвор, LVEDP ~18mmHg, SaO
да се снижи до 80%
При наличие на ДК обемно натоварване
- Диуретици
- Да се щадят системното налягане и реналната и
коронарна перфузия
- Да се избягва масивно асцитно източване
- Инотропни средства
- Дигоксин
• Ритъмни нарушения
- Класическа интервенционална аблационна техника
при AF- Амиодарон
Да се има предвид:
• Несъответствие между посттовар и контрактилни
възможности на ДК, ДК исхемия, адренергична
дисфункция на ДК миоцити, промяна в генната експрсия
на саркомерните протеини, активация на RAAS
• Около 10% от пациентите с ПАХ са “респондери”
при остър вазореактивен тест със селективни
пулмонални вазодилататори- инхалиран NO. Прогнозата
е определено по-добра при острите и дълготрайни
“респондери”.
• IPAH пациенти с DD-ACE генотип имат по-добра
хемодинамична стабилност в сравнение с лица с II или
ID генотип (29).
• Скрининг за PAH при Склеродермия - NT-proBNP
>395 pg/ml: sens. 69%; spec.100%
• BNP корелира с mPAP, TPR, mRAP, RVEDP, CO,
RV myocardial mass and RVEF. Влияние от възраст,
пол,ТТ и БН
• NT-proBNP корелира с RV/LV area, AT на ДК
изгонване, RVEDV индекс, RVEF
• За BNP с изходни нива >150 pg/ml и >180 pg/ml
след 3 мес. лечение, корелират с лоша прогноза (30).
• За NT-proBNP нива >1400 pg/ml са свързани с лоша
прогноза при три годишно проследяване на 55 пациенти
с тежка пре-капилярна ПХ, но нараства и при обострена
ДК дисфункция, инфекция и хипертиреоидизъм (31).
• cTnT прогнозира 2 годишен фатален изход при
пациенти с ДК дисфункция при прекапилярна ПХ (32).
Недостатъчната терапевтична ефективност и
лошата прогноза при ПХ стимулира търсенето на нови
възможности за терапевтична стратегия.
Във фаза II и III проучване са NO – независими
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стимулатори и активатори на цГМФ, инхалирани
вазоактивни интестинални пептиди, не-простаноидни
простациклин рецепторни агонисти, тирозин-киназни
инхибитори (platelite-dirived growth factor inhibitors) и
серотонинови антагонисти. В ранен етап на проучване
са следните компоненти: rho-kinase inhibitors, vascular
endothelial growth factor receptor inhibitors, angiopoietin
receptor ihibitors, and elastase inhibitors. Stemm клетъчна
терапия се експериментира при животински модели.
Пулмоналната хипертония, идиопатична или като
следствие на различни патологични констелации е
прогресиращо заболяване с висок увреждащ потенциал
водещо до висок а инваидизация и смъртност.
Необходими са съвместните усилия на патолози,
физиотензиолози, кардиолози, пулмолози, фармацевти,
хирурзи при лечението на това тежко заболяване.
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РЕЗЮМЕ
Първичният а л д ос теронизъм в к лючва
група състояния, при които продукцията на
алдостерон е твърде висока. При този вид
алдостеронизъм продукцията на хормона е
относително независима от ренинангиотензиновата система и от приема на
сол. Свръхпродукцията на алдостерон
предизвиква хипертония, сърдечносъдови
увреждания, потискане на плазмения ренин,
з а д р ъ ж к а н а н а т р и й и з а с и ле н а к а л и е в а
е к с к р е ц и я, к о я т о м о ж е д а д о в е д е д о
хипокалиемия.
Все
по-широкото
използване
на
в и зу а л и р а щ и м е д и ц и н с к и те х н и к и в
ру тин а т а п р а к т ик а, п ра в и вс е п о - ле с н о
откриването на надбъбречни формации, и
поставя редица въпроси по отношение на
пове дението спрямо тях. В долното
и з ло ж е н и е щ е р а з г ле д а м е д в а к л и н и ч н и
случая на аденом на надбъбречната жлеза
( с и н д р о м н а C on n ) , т я х н о т о о б съ жд а н е ,
необходими изследвания и терапия.
К л юч о в и д у м и : а л д о с т е р о н , р е н и н ангиотензин - алдостеронова система,
н а д бъ б р еч е н
аденом,
хипокалиемия,
артериална хипертония.
A PRESENTATION OF TWO CLINICAL CASES OF
CONN’S SYNDROME
(PRIMARY HYPERALDOSTERONISM)
Svilen Stanchev
Penio Dichev MD
Department of Cardiology,
was Reumah of Hospital for Active Treatment ”H.
Dimitar”- Sliven

ABSTRACT
A primary hyperaldosteronism includes some
states , whic h are charac te ri ze d by too high
production of aldosterone, independently on
rennin-angiotensine system activity and salt
intake. Overproduction of aldosterone results in
hypertension, cardiovascular damage, plasma
rennin depression, sodium retention and
increased K excretion, which may lead to
hypokalemia.
A wide usage of visualizing medical techniques
in routine dia gnostic process facilitate s the
diagnosis of suprarenal tumor formations and
brings up some questions about its treatment. In
the next report, the necessary laboratory analysis
and therapy of two clinical cases of suprarenal
adenomas (Conn’s syndrome) are reviewed.
Key words: aldosterone, rennin-angiotensinealdosterone system, suprarenal adenoma,
hypokalemia, arterial hypertension.
ХИПЕРАЛДОСТЕРОНИЗЪМ:
Хипералдостеронизма е заболяване, при което има
неадекватна, нерeугалативна свръхсекреция на
алдостерон в резултат на надбъбречно заболяване
(първичен хипералдостеронизъм), или в резултат на
стимулиране на ренин-ангиотензин-алдостеронова
система (вторичен хипералдостеронизъм).
Първичен
ХИПЕРА ЛДОСТЕРОНИЗЪМ
заболяването е описано от J. W. Conn, през 1955 г.
Обхваща 1% от хипертониците.
Етиология на първичен хипералдостеронизъм:
Причини за първично повишаване на
алдостерона:
- Алдостеронпродуциращ аденом 1% от общата
популация;
- Двустрана нодуларна хиперплазия до 10% от
популацията;
- Фамилен хипералдостеронизъм отговарящ на
глюкокортикостероиди;
- Адренален карцином;
- Извънадренални тумори.
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Патогенеза на първичен хипералдостеронизъм

Алдостеронът предизвиква усилена реабсорбция на
Na+ в дисталните тубули на бъбрека – задържане в
организма, а заедно с това задръжка на вода, обуславящ
хиперволемията, увеличен ударен и минутен сърдечен
обем, повишено периферно съдово съпротивление с
резултат - артериална хипертония. Успоредно настъпва
пасивно отделяне на К+ с урината, последвано от
хипокалиемия – нарушения в сърдечна дейност,
мускулни контракции (запек, мускулна слабост,
изтръпвания, парестезии до квадри и парапарези
понякога до пълна простация). В урината се отделят и
Cl - йони, стимулира се секрецията и на Н+ йони хипохлоремия и метаболитна алк алоза, с
хипомагнезиемия. Супресира се отделянето на ренин
на принципа на обратната връзк а. Настъпва
хипокалиемична туболопатия, с нефрогена форма на
инсипиден диабет-полиурия, полидипсия, хипостенурия.
Клиника на ПХА:

• Артериална хипертония - главоболие и евентуални
органи увреждания - промени в очни дъна, сърдечна
недостатъчност, исхемична болест на сърцето, ритъмни
и проводни нарушения, бъбречни увреждания, мозъчно
съдова болест.
• Симптоми на хипокалиемия:
- мускулна слабост, запек, промени в ЕКГ
(постепенно развиваща се депресия на ST сегмента,
намаляване на амплитудата на Т вълната до
изоелектрична или отрицателна, заедно с това U вълната
става по-ясно изразена, увеличаване на амплитудата и
става по-висока от Т вълната);
- полиурия, полидипсия, хипостенурия - изразна
нефрогена форма на инсипиден диабет
- метаболитна алкалоза с парастезии, и евентуално
латентна тетания (кардиопедални спазми, симптоми на
Хвостек и Трусо);

• В 50% се открива нарушен глюкозен толеранс
поради хипокалиемична инхибиция на инсулиновата
секреция.
• Забележка: Болните чувствително се влошават
след употреба на К+ губещи диуретици и приема на NaCl
- водят до тежки хипокалиемии.
Диагностичен подход при хипок алимична
хипертония.
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1. Спиране на медикаментите, затрудняващи
изследването на РААС-диуретици, АСЕ инхибитори, Вблокери.
2. Определяне на К+ 24 часова урина, при стойности
над 30ммол/24 ч. се пристъпва към 3.
3. Определяне на плазмена ренинова активност.
Висока ПРА се наблюдава при-стеноза на бъбречни
артерии, малигнена хипертония (първично повишен
ренин), прием на противозачатъчни средства,
салидиуретици.
4. При ниска ПРА се определя алдостеронът - ниски
нива има при лечение с карбеноксолон, надбъбречна
хиперплазия при дефицит на 17, a-хидроксилазата,
вроден дефицит на ензима 11-хидроксилаза, с-ма на
Liddle (хипертония, хипокалиемия, алкалоза дължаща
се на първична бъбречнотуболна анамолия, протичаща
с реабсорция големи количества натрий). Високото ниво
на алдостерона окончателно потвърждава съмнението,
за първичен хипералдостеронизъм.
5.От значение за диагнозата е отношението
алдостерон/плазмена ренинова активност. Високо
съотношение (> 30), когато алдостерон, се изразява в
NLGOV / DL и активността на плазмения ренин, както
NLGOV / ml на час, силно предлага автономия на
секрецията на алдостерон. Алдостерон нива трябва да
бъде> 500 pmol / L (> 15 NLGOV / DL), и приема на сол
да не е ограничен. Ако се докаже високо съотношение
първичния алдостеронизъм трябва да бъде потвърден
с доказване на автономна секреция на алдостерон с
каптоприлов тест.
6.Последна стъпк а са инструменталните
изследвания: ЕХГ, КАТ, сцинтиграфия.
7. При неясни случаи се определя алдостероновата
секреция на всяк а от надбъбречните жлези
(катеризиране на долна куха вена).
Специфични препоръки на Европейск ата
ендокринологична асоциация за диагностициране на
първичен алдостеронизъм:
- изследване на високорискови групи с голяма
превалентност на заболяването - пациенти със стадий
1 (> 160 - 179/100 - 109 mm Hg), стадий 2 (>180/110 mm
Hg) или медикорезистентна хипертония; хипертония и
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спонтанна или диуретично индуцирана хипокалиемия;
хипертония с адренална инциденталома; хипертония и
фамилна история за ранна хипертония или
цереброваскуларен инцидент на възраст под 40 година.
Изследване за първичен алдостеронизъм се препоръчва
и за всички роднини от първа линия на пациент с
алдостеронизъм.
- идентифицирането на първичен алдостеронизъм
в изброените по-горе рискови групи е най-добре да се
извърши чрез отчитане на алдостерон-рениновото
отношение. За дефинитивно потвърждаване или
отхвърляне на диагнозата се препоръчва извършването
на потвърдителни тестове и чак след това класификация
на субтипа.
- за първоначално субтипиране се препоръчва
извършването на адренална компютърна томография
при всички пациенти с първичен алдостеронизъм.
Так а може да се изключи адренокортик ален
карцином.
- за различаване на унилатерален и билатерален
алдостеронизъм се препоръчва вземане на кръвни
проби от венозните системи на двата бъбрека. Това важи
най-вече при пациентите, подлежащи на хирургична
терапия.
- при пациенти с потвърден първичен
алдостеронизъм под 20-годишна възраст или с фамилна
история за първичен алдостеронизъм или инсулти под
40-годишна възраст се препоръчва генетично тестуване
за фамилен хипералдостеронизъм.
Диференциална диагностика
При пациенти с хипертония и хипокалиемия могат
да имат първичен и вторичен хипералдостеронизъм.
Полезната маневра да се направи разграничение между
тези състояния е измерване на активност на плазмения
ренин. Пациентите с първичен алдостеронизъм са
потиснати плазмените нива на ренин. В действителност,
при пациенти с концентрация на серумния калий <2,5
mmol / L, високо съотношение на плазмения алдостерон
с дейността на плазмения ренин в случайната извадка
обикновено е достатъчен за установяване на диагноза
първичен алдостеронизъм без допълнителни тестове.
Най-често срещан проблем е да се прави разлика
между хипералдостеронизъм, дължащ се на аденом и
идиопатична двустранна нодуларна хиперплазия. Това
разграничение е важно, тъй к ато хипертония,
асоциирана с идиопатична хиперплазия, обикновено се
лекува медикаментозно, докато хипертония, свързани
с производство на алдостерон тумори обикновено се
подобрява или излекува чрез отстраняване на аденома.
Въпреки, че пациентите с идиопатична двустранна
нодуларна хиперплазия са склонни да имат по-високи
нива на калий (много от тях в нормалните граници), пониска секреция на алдостерон, и по-висока активност
на плазмения ренин, отколкото пациентите с първичен
алдостеронизъм, диференциация е трудна единствено
по клинични и / или биохимични причини. Окончателна
диагноза се поставя най-добре с контрастна компютърна
аксиална томография.
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Лечение: Включва общи мерки, медикаментозно
лечение и оперативно лечение

• Режим - свободен или ограничен до постелен, в
зависимост от артериалната хипертония и
хипокалиемията.
• Диета-храни богати на калий, допълнително KCl
при нужда. Приемът на готварска сол е ограничен, в
зависимост от артериалната хипертония, редукция на
тегло, двигателна активност
• Медикаментозно лечение - предоперативна
подготовка, или хронично лечение (при двустранна
идиопатична хиперплазия на надбъбречните жлези,
аденоми противопоказани за оперативно лечение,
фамилен
глюкокортикоидо
повлияващ
се
алдостеронизъм).
Основен медикамент Спиронолактон 3х50-100 mg,
алтернатива е Еплеренон (Inspra) 1х25-50мg, Амилорид
х2,5-5mg до 40mg /24ч. Ако хипертонията не може да се
коригира само със спиронолактон, се добавят препарати
от втора линия: АСЕ инхибитори, калциеви антагонисти
и алфа 2 блокери. С-ма на Liddlе добре се повлиява от
Триамтерен х50-100mg дневно. Дехаметазон 1-2 mg
дневно се използва при глюкокортикоидо повлияващ се
алдостеронизъм.
• Оперативно лечение : при пациентите с
едностранен първичен алдостеронизъм се препоръчва
унилатерална лапароскопска адреналектомия. При
пациенти със синдром на Кон, предоперативния отговор
на кръвното налягане към спиронолактон е предиктор
за повлияването на кръвното налягане след
унилатералната адреналектомия. Хирургичния риск се
намаля чрез корекция на хипокалемията и контрол върху
кръвното налягане чрез спиронолактон, преоперабилно
4-6 седмици преди операцията. Хипертонията не изчезва
веднага след операцията, кръвното се нормализира за
период от 3-6 месеца. Терапевтичния успех на
операцията 70%.
Клиничен случай №1
АНАМНЕЗА:
Мъж на 68 г. с анамнеза за дългогодишна АХ,
нелекувана допреди 5 години. В момента провежда
лечение с Ко-Диован х1 т, Акупро х10mg, Коринфар Р
2х1т, Салуретин х1/2 т., но въпреки това АХ е лошо
компенсирана с максимални стойности 200/100.
Съобщава за Нефролитиаза с дизурични оплаквания, и
редки бъбречни кризи, открита висока кръвна захар до
8,0, на диетолечение. Оплаква се от много лесна умора
от 2-3 седмици при обичайни физически усилия.
Фамилна анамнеза за захарен диабет, не пуши, приема
100 мл концентрат дневно.
Обективен статус: Задоволително общо състояние,
адекватен, няма наднормено тегло. Кожа и лигавици
нормална оцветк а. Глава и шия-правилно
конфигурирани. Щ. Ж-неувеличена, мекоеластична
консистенция, гладк а повърхност. Гр. Кош –
емфизематозен, хиперсонорен б. дробен тон, леко
грубовато везикуларно дишане. ССС-тахикардична
ритмична сърд. дейност 100 у/мин. Протомезосистолен
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шум на върха 2/6, четвърти тон галопен. РР 220/80 mm/
Hg. Корем-мек, неболезнен хепар и слезка неувеличени.
Долни крайници без отоци.
Изследвания: СУЕ-16 мм, Hb-129 g/l, Ери-4,25x1012/
l, Хт-0,33 l/l Лев-10,9 x109/l, кр. захар-6,25 mmol/l, hol6,75 mmol/l, TAG-1,15 mmol/l, LDL-3,16 mmol/l, HDL-1,18,
урея- 7,0ммол/л, креатинин-97 mmol/l, АСАТ-107 U/l,
АЛАТ-34 U/l
Йоногрома: Na140/ 141,4/ 140 mmol/l K 2,95/ 2,42/

2,84 mmol/l Cl 94,7/ 97,6 / 100,4 mmol/l
АКР-рН-7,48 рСО2 - 49мм Hg р О2 - 74мм Hg SBC34 mmol/l BE 10 mmol/l HCO3-35 mmol/l Заключение:
ЧАСТИЧНО КОМПЕНСИРАНА МЕТАБОЛИТНА
АЛКАЛОЗА.
ЕКГ при постъпване: полухоризонтална ел. позиция,
синусов ритъм фр. 62 у/мин., ST депресия във всички
отвеждания, отрицателна Т вълна в леви прекордиални
отвеждания, увеличена амплитуда на U вълна, данни

за лявокамерна хипертрофия.
Rö-графия на б. дроб и сърце: Бронхитис хроника,
емфизема пулмонум, миокардиосклерозис, хилустен
застой
ЕхоКГ: Дегенеративни промени на клапен апарат/
калцификат на митрален пръстен, хиперехогени и
задебелени Ао стени и платна, склерозис аорте.
Умерена лявокамерна хипертрофия. Лека митрална и
аортна регургитация, систолен градиент на ниво аортна
клапа 12 mm/Hg, изразена дилатация на ляво
предсърдие, лека дилатация и смутена релаксация на
лява камера (Е<А). Хиперкинетичен синдром.
Контраста КАТ на НБЖ: Дясна надбъбречна жлеза Нормални размери и структура.
Лява надбъбречна жлеза - размери 25/15мм, като
по латералния контур се открива овална сравнително
хомогенна туморна формация с размери 20/15 мм.

Кожа и лигавици – нормална оцветка. Адекватен. Бял
дроб-данни за белодробен емфизем, грубо везикуларно
дишане, дребни влажни хрипове в двете белодробни
основи. ССС-АРСД честота - 70 у/мин, слаб систолен
шум на върха 1/6, чести камерни екстрасисоли, кръвно
налягане 180/100 mm/Hg.
Корем-мек, неболезнен, хепар и лиен не се палпират
увеличени. Долни крайници без отоци.
Изследвания: СУЕ-18мм Hb-145g/l, Ery-4,59 x1012/l
Hct-0,37 l/l Лев-6,1 x109/l, Glu-8,98/6,41 mmol/l, hol – 3,94
mmol/l, TAG -2,11 mmol/, LDL -3,0 mmol/l, HDL -1,0 mmol/
l, урея - 7,8 mmol/l, креатинин - 120 nmol/l, АСАТ-36 U/l,
АЛАТ-22 U/l.
Йоногрома: Na139.2/ 142,2/ 140,3/139,2 mmol/l K
2,65/ 2,55/ 2,26/2,6 mmol/l Cl 99,4/ 98,8/ 99,0/101,1 mmol/
l Са 2,25/2,36/2,24 mmol/l АКР-рН-7,45 рСО2- 39 мм Hg
рО2- 72мм Hg SBC-27 mmol/l BE 3 mmol/l HCO3-27 mmol/
l Заключение: СУБКОМПЕНСИРАНА МЕТАБОЛИТНА
АЛКАЛОЗА
ЕКГ-синусов ритъм, ляв патологичен тип
електрическа позиция, ляв преден хемиблок, десен
бедрен блок, лявокамерна хипертрофия, чести камерни
екстрасистоли-бигеминиа (ІІІ б по Lown класификация).
Rö-графия на бял дроб и сърце: Бронхитис хроника,
миокардиосклерозис,хилустен застой.
ЕхоКГ: Псевдонормален трансмитрален кръвоток
Е>А.MAPSE=7,5мм, ВИВР лк=101 ms, Tei index=0,63.
Лек а дилатация на дясно предсърдие, умерена
дилатация на ляво предсърдие, изразена лявокамерна
хипертрофия. Лека митрална, трикуспидална, аортна и
пулмонална регургитация. Снижена глобална функция
на лява камера. Диастолна дисфункция на лява камера
от смесен тип.

Клиничен случай №2
АНАМНЕЗА:
Мъж на 61 г., с анамнеза за дългогодишна АХ с
максимални стойности до 220/120, частично
компенсирана, лекувана в момента с Auronal 10mg
Monopril 10 mg Rawel SR 1,5 mg x1т, Cordaron 200 mg.
Преди 5 г. преживяни два мозъчни инфаркта, преди 3
години – пристъп от предсърдно мъждене. Повод за
хоспитализацията, много лесна умора, и задух в покой
при леки физически усилия, които са се засилили през
последните няколко седмици, сърцебиене. Фамилна
анамнеза за артериална хипертония, не пуши приема
100 ml концентрат алкохол дневно.
Обективен статус: Задоволително общо състояние.
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Контраста КАТ на НБЖ: Дясна надбъбречна жлеза
нормални размери и структура.
Лява надбъбречна жлеза - размери 22/14 мм, като
по латералния контур се открива овална сравнително
хомогенна туморна формация с размери 18/17мм.
И двата клинични случая са с класическо протичане
и развитие, за това въпросите и обсъжданията ще бъдат
разгледани заедно за двамата пациенти.
Въпроси, на които трябва да отговори клинициста:
1. Да направи клинична оценка на пациентите и
коментира резултатите от изследваният.
2. Какъв е хипертоничният синдром, какви са
органите увреди на таргентните органи, дали се касае
за първичен хипералдостеронизъм. Да определи
рисковите фактори.
3. Стратегии в терапията на пациентите.
Отговор 1. Да направи клинична оценк а на
пациентите и коментира резултатите от изследванията:
Пациентите имат трудно контролирана хипертония,
захарен диабет, хиперхолистеремия, левостранна
сърдечна недостатъчност 3 ф.к. От клиниколабораторните изследвания се открива хипо К+ хипо
Cl -, метаболитна алкалоза.
Неспецифични ЕКГ данни при пациент №1 - ST
депресия във всички отвеждания. Т-вълна в леви
прекордиални отвеждания, увеличена амплитуда на U
вълна, които най-вероятно се дължат на хипо К+ и
левокамерна хипертрофия, поради дългогодишната
артериална хипертония.
При пациент №2 - ЕКГ-синусов ритъм, ляв
патологичен тип електрическа позиция, ляв преден
хемиблок, десен бедрен блок, лявок амерна
хипертрофия, чести камерни екстрасистоли – бигеминиа
(ІІІ б по Lown класификация), ST депресия с изчезване
на Т вълната.
На ЕхоКГ №1 се установява ЛКХ и нарушена
релаксация на ЛК,и намалена растежимост, които
затрудняват пълненето на ЛК при диастола.
На ЕхоКГ №2 лека дилатация на дясно предсърдие,
умерена дилатация на ляво предсърдие, изразена
лявок амерна хипертрофия. Лек а митрална ,
трикуспидална, аортна и пулмонална регургитация.
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Снижена глобална ф-я на ЛК. Диастолна дисфункция
на ЛК от смесен тип.
И при двамата пациенти при контрастната
компютърна аксиална томография се установява
туморна формация на надбъбречни жлези.
Отговор 2: Какъв е хипертоничният синдром, какви
са органите увреждания на таргентните органи, дали се
касае за ПЪРВИЧЕН ХИПЕРАЛДОСТЕРОНИЗЪМ:
Пациентът е с хипок алиемична хипертония,
хипертонично сърце, левокамерна дисфункция, захарен
диабет 2 тип. Основните коронарни рискови фактори са
хипертонично сърце, лявокамерна дисфункция, Захарен
Диабет 2 тип, хиперхолестеремията, към които трябва
да насочим терапията и да коригираме. Установената
туморни формации е най-вероятно алдостерон
продуциращ аденом на надбъбречни жлези. Направи се
консултация с ендокринолог и се взе решение да се
насочат към специализирана ендокринологична клиника
за определяне на алдостерон и плазмена ренинова
активност, и диференциална диагноза на
хипералдостеронизма.
Отговор 3: Стратегии в терапията на пациентите.
Тези пациент има множество клинични проблеми.
Терапията трябва да бъде насочена към коригиране на
АХ, хипокалиемията, хиперхолистеремията и НИЗЗД,
лечение на хипералдостеронизма.
1. Комбинирана терапия за АХ-Ca атнагонист+АСЕ
инхибитор+ б-блокер+ АРБ 2. Прибавяне на
Спиронолактон във високи дози 2х100мг, и заместително
лечение на хипоК+с KCl амп., и последваща терапия пер
ос 3. Спазване на диета №9, и прием на
холестеролпонижаващи лекарствени средства 4.
Пациентът се изписа със стабилна хемодинамика,
компенсирана застойна сърдечна недостатъчност,
сравнително добри стойности на кръвно налягане,
подобрена хипок алиемия и се насочени в
специализирана ендокринологична клиника, където след
провеждане на каптоприлов тест се установи ниска
ренинова активност с висок алдостерон и автономна
секреция. Направената компютърна аксиална
томография окончателно потвърди диагнозата
ПЪРВИЧЕН ХИПЕРАЛДОСТЕРОНИЗЪМ /С-м на Conn/.
Пациентите се насочват за оперативно лечение, на фона
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на терапия със Спиронолактон 200 дневно, Метформин
3х500,к ато една седмица преди оперативната
интервенция да се спре,под контрол на кръвна захар,при
необходимост периоперативно да се включи
инсулинолечение.
Заключение: Всички пациенти със съмнение за
първичен алдостеронизъм (с хипертония и
хипокалиемия) трябва да се изследват чрез определяне
на алдостерон-рениновото отношение в стандартни
условия.
Всички пациенти със съмнение за първичен
алдостеронизъм трябва да бъдат изследвани
томографично с цел изключване на адренокортикален
карцином, двустранна надбъбречна хиперплазия.
Забелязва се зачестяване на случаите на аденом
на надбъбречна жлеза, затова всеки клиницист трябва
да уточнява всяка хипокалиемична хипертония. В
България много често се открива ПЪРВИЧНИЯ
ХИПЕРАЛДОСТЕРОНИЗЪМ след вече настъпилите
органи увреждания (стадии 3), затова е желателно да
се въведат точни правила за скрининг на
високорисковите групи пациенти.

Announcements
of Union of Scientists - Sliven
Vol. 16, 2010

КНИГОПИС
1. Доц. д-р Симеон Симеонов, доц. д-р Мария Карталева, проф. д-р
Кръстьо Павлов, проф.д-р Иван Станчев „Клиника и терапия на
вътрешните болести” част 2 под редакцията на проф. д-р Димитър
Й.Димитраков д.м.н., издателство „Полиграф”, Пловдив, 1998г.
2. Harrison’s PRINCIPLES OF INTERNAL MEDICINE Seventeenth Edition
2008г.
3.Вътрешни болести на Герд Херолд и сътрудници, Четвърто основно
преработено и ак туализирано издание от д-р Д. Горанов мед.
издателство „Шаров”, София,2003 г.
4. Препоръки на Европейската ендокринологична асоциация за
диагностициране и лечение на първичен алдостеронизъм.
5. Д-р В.Василев, проф. д-р С. Захариева , списание «Наука»
Ендокринология брой 3, година ІІ,2008г., стр.132-136.
6.Кардиология под редакцията на проф. д-р Илия Томов д.м.н, том ІІ,
второ издание, издателство «Знание» ЕООД, 2007г.
6. http://medicine-bg.net
7. http://www.doctorbg.com

Адрес за контакти:
д-р Пеню Дичев, д.м.
Сливен
МБАЛ „Х. Димитър”
ул .„Димитър Пехливанов” № 5
тел. 044/618 521
0887010022

И звестия
на Съюза на учените - Сливен
Том 16, 2010 г.

Announcements
of Union of Scientists - Sliven
Vol. 16, 2010

177

ТРАВМАТИЧЕН ОТОК НА МОЗЪКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
проф. Д. КАРАДИМОВ , д.м.н.
д-р М. БЕЛИТОВА
д-р Д. БОЧЕВ
УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ” София

РЕЗЮМЕ
Ув е л и ч е н и я т
травматичен
оток
постоянно ни сервира различни усложнения,
които по един или друг начин застрашават
живота
на
пострадалия.
Едно
от
у с лож н е н и я т а е р а з в и т и е то н а м о зъч е н
оток.
В статията са разгледани механизмите
на развитие на двата вида оток на мозъка:

• Вазогенен, при който е нарушена кръвном о зъ ч н а т а б а р и е р а и с е о с во б о ж д а в а т
възбудните медиатори.

• Цитотоксичен “No Ref LOW” феномен,
при който се наблюд ава интраце лула рен
оток. Уврежда се мозъчният ендотел, глията
и невроните.
Разгледано е поведението при двата вида
м о зъ ч е н о т о к - н ач и н н а в е н т и л а ц и я,
релаксация, медитация, анестетици.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: мозъчен оток, начин на ИБВ,
видове анестезия, мониториране.
TRAUMATIC BRAIN EDEMA - THEORY AND
PRCTICE
KARADIMOV D., BELITOVA M., BOCHEV D.
UNIVERSITY HOSPITAL “QUEEN GIOVANNAISUL” - SOFIA, BULGARIA
ABSTRACT
The increased traumatic edema keeps serving
different complications that threaten the injured
patient’s life, one way or another. One of these
complications is brain edema.
The development mechanisms of both types of
brain edema are reviewed in this article:
- vasogenic edema where the blood-brain barrier
is damaged and excitation mediators are

released;
- citotxic “no reflow” phenomenon where
intracellular edema is observed; brain
endothelium, glia cells, and neurons are
damaged.
Behaviour in cases of both types of brain edema
is reviewed – ventilation regimes, relaxation,
meditation, anaesthetic agents.
KEY WORDS: brain edema, regimes of
mechanical ventilation, types of anaesthesia,
monitoring.
УВОД
Травмата като фактор за заболяване постоянно ни
съпътства в живота. Увеличената травматология в
различните си прояви дава поприще за постоянни нови
разработки в лечението на съответната симптоматика.
ИЗЛОЖЕНИЕ
Най-честите прояви при травматични увреди на
главата са интракрониалната хипертенсия и
последващия я мозъчен оток, характеризиращ се с
неадекватна интраоперативна релаксация. Обикновенно
се проявява интраоперативно или между 24 и 72 час от
настъпването на травмата по т.нар. бифазен тип на
поява.
Наблюдават се 2 вида мозъчен оток:
Вазогенен мозъчен оток, при който се увеличава
интракрониалната хипертенсия (ИКХ). При него е
разрушена КМБ (кръвно мозъчна бариера),
освобождават се възбудни медиатори (glutamine).
Обикновенно се причинява от тежка исхемия.
Цитотоксичен мозъчен оток “No. Ref LOW” феномен,
при който се наблюдава интрацелуларен оток.
Увреждането е такова, че спира редокс системата на
клетките в мозъка и се уврежда мозъчния ендотел,
глията и невроните. Смята се, че този тип мозъчен оток
е по-тежък и дава по-сериозни увреждания върху
дейността на човешкия мозък.
Когато се обсъжда поведението при мозъчен оток,
първото нещо, което трябва да се предприеме е
изключване на всички медик аменти водещи до
вазодилатация на мозъчните съдове. Следващият
момент е свързан с:
1.Вентилация - в края на издишването СО2 трябва
да бъде 25-30 mmHg
2.Оксигенация SpO2 > 98 %
3.Нормотензия +/ - 10 % от базовите стойности
4.Елевация на главата 30°
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5.Поддръжка на интраторакалното налягане в
нормални граници (без сърдечен застой, без
възпалителни изменения в белия дроб, без ХОББ и т.н.)
6.Адекватна нервно-мускулна релаксация
7.Mannitol 1,5 mg/kg + Furosemide 0,3 mg/kg
8.Спират се инхалационните анестетици Sevofluranae, N20
9.Преминава се на TIVA - Diprivan + Remifentamyl,
барбитурати
При анестезията по повод травма на главата или
гръбначния мозък и в последствие развил мозъчен оток,
унивариативни придиктори на лош изход за пациента
са:
1. Интракраниално налягане > 25 mmHg
2. Възраст > 65 г.
3. Средно артериално налягане < 70 mmHb
4. Мозъчно-перфузионно налягане < 60 mmHb
5. Воден баланс < 594 ml/24h. Необходимо е точен
баланс на водно-електролитните постъпления и загуби,
като крайно нежелателна е практиката на тотална
дехидратация на организма, прилагана от някои
невролози и неврохирурзи от “старата школа”.
6. Когато при приемането на пациента с ЧМТ и
мозъчен оток, стойностите по GCS са < от 8 точки.
Анализът на над 268 източника с различен дизайн в
световната литература доказват, че медикаментите
използвани за увод или поддръжка на анестезия, не са
идентифицирани като самостоятелни и независими
фактори за поява или утежняване на мозъчен оток при
черепно-мозъчни травми.
Приложението на кортикостероиди при ЧМТ и оток
на мозъка е спорно и в последно време същите не се
прилагат поради задръжката на течности в кръвното
русло, с изключение на увредите на гръбначния мозък
и развитието на т.нар. спинален шок, където в първите
часове от травмата се използват кортикостероиди във
високи дози. Също така световната литература не дава
приоритет на вливанията на хипертоничните разтвори 3%; 7,2%; 7,5%; 10%; 23,4% NaCl. Смята се, че всеки от
тях може да намери приложение при мозъчен оток, като
се избягват хипотоничните разтвори и глюкозните
разтвори.
При болни с ЧМТ и кома (GCS 28т.) и развитие на
феномена на Cushing - хипертония и брадикардия се
наблюдават началните белези на вклиняване.
В последната посочена характеристика за 18 месеца
през клиниката са преминали 34 пострадали болни с
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ЧМТ, на които се е наложило спешно лечение по
посочените по-горе методики. 26 са оперирани по
спешност поради начаващо вклиняване, а останалите
са лекувани консервативно. От оперираните - 9 са
завършили с летален изход. От консервативно
лекуваните 8 пациенти, 3 са завършили летално.
Посочените резултати показват колко точно трябва да
се балансира между медикаменти, анестетици, вливания
и начини на вентилация. Не трябва да се пропуска, че и
едно важно условие е мониторирането на тези групи
пациенти, както в шокова зала, операционен блок и
централна реанимация. Тук в съображение идват ЕЕГ,
соматосензорни евакирани потенциали, моторни
евакирани потенциали, транскраниален Доплер,
церебрална оксиметрия, вентрикулостомия, епидурален
трансдюсер, субарахноидален трансдюсер, паренхимни
монитори (фиброоптични - Camino, Strain gange, Codman
и т.н.) като в съображение влизат и конвенционалните
методи за мониториране и газов състав. Необходимо е
дебело да се подчертае, че мозъчния оток от травма
иска бързо, точно и навременно действие и работа в
екип, за да намалят усложненията с фатален изход.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Въпреки многото разработки, все още въпросът за
третирането на травматичния оток на мозък а е
дисутабилен. Смятаме, че изложеното становище ще
помогне в лечението на мозъчния оток.
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РЕЗЮМЕ
В последните десетилетия се отчита
драматично нарастване случаите на сепсис.
Предполага се, че действителната честота
н а с е п с и с а е з н ач и т е л н о п о - в и с о к а о т
регистрираната тъй като при септичните
с ъ с т о я н и я с е р и о з н и т е п р и д ру ж а в а щ и
заболявания погрешно се преценяват като
основна причина за тежкото състояние и
леталитета.
Настоящата работа представлява обзор
за водещите патогенетични механизми при
сепсис, кардиналните клинични синдроми и
съвременни данни за етиологичния спектър.
Обсъждат се проблемите на диагнозата и
терапевтичните режими.
Ключови думи: сепсис, патогенеза, клиника,
диагноза, терапия.
ABSTRACT
Dramatic increasing of sepsis occurs, during
the past decades. It is presume, that prevalence
of sepsis is significantly higher, than registered
ones,
because
seriously
and
severe
accompanying diseases , but not sepsis, are
tough frequently to be reason for severe status
and morbidity. This work is review about leading
mechanisms in pathogenesis of sepsis, cardinal
clinical syndromes, as well as, actual data about
etiology. Problems of diagnosis and optimal
therapy are considered.
Key words: sepsis, pathogenesis, pathology,
diagnosis, treatment
В последните десетилетия се отчита драматично
нарастване случаите на сепсис, което се свързва с
демографски промени, натрупване на все по-големи
групи имунокомпрометирани лица, все по-широко
използване на инвазивни диагностични и терапевтични
методи, мощни широкоспектърни антибиотици и други
имуносупресивни агенти, к акто и по-големите

възможности на животосъхраняващите технологии.
Независимо от нарасналите терапевтични възможности
леталитетът при сепсис е 30-50%, а при септичен шок
50-70%. При хоспитализирани пациенти извън
интензивните кардиологични отделения, сепсисът е найчестата причина за летален изход, на 10 място като
причина за смъртта (21, 25).
Терминология
Септичните състояния се дефинират к ато:
бактериемия, септицемия, сепсис, сепсис синдром,
синдром на системния възпалителен отговор (SIRS),
тежък сепсис и септичен шок, което затруднява (9,16,20).
Бактериемия: присъствие на бактерии в кръвта,
която може да бъде персистентна, интермитентна или
транзиторна (4,11).
Синдром на системния възпалителен отговор
(SIRS) може да бъде резултат от инфекции, травми,
панкреатит, въздействие с токсини, пролонгирана
исхемия, изгаряния, топлинен удар, автоимунни
заболявания и др. Характеризира се с наличие поне на
два от следните признаци: фебрилитет или хипотермия
(35,6>toC>38,5), тахикардия (>90/min), тахипнея (>20/
min); PaCo2 < 4,3 kPa; левкоцитоза или левкопения
(12<Leuc G/l<4); или нормоцитоза, но с олевяване над
10%.
Разбиранията за бактериемия, сепсис и септичен
шок бележат еволюция в последните десетилетия (i)
пациентите с картината на SIRS не са обезателно с
бактериемия, може да нямат бактериална инфекция, а
може изобщо да нямат инфекция; (ii) септичният
синдром е резултат от освобождаване на СК от клетките
на гостоприемник а, активирани от микробните
субстанции (15,16,18,19).
Сепсисът е SIRS към бактериални агенти и гъби.
Включва клинични данни за инфекция без или с
изолиран патоген + характеристиките на SIRS.
Тежък сепсис. Сепсис + мултиорганна дисфункция,
хипотенсия и хипоперфузия, като хипоперфузията и
перфузионните отклонения могат да включват, но не се
ограничават с лактатна ацидоза, олигурия или остро
нарушение на съзнанието.
Септичният шок се определя като сепсис +
рефрактерна хипотенсия, която не се повлиява от
адекватна флуидотерапия и инотропни/вазоактивни
агенти за повече от час. Изисква приложение на Dopamin
над 5mg/kg/min. Налице са нарушена тъканна перфузия
и тежка органна дисфункция – олигоанурия, остра
алтерация на съзнанието, ацидоза и др.
Синдром на мултиорганна дисфункция (MODS)
дефинира дисфункция и недостатъчност на три или
повече системи, което налага интервенция за
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поддържане на хомеостаза: хемодинамични
отклонения , остра олигурия, коагулационни
отклонения, хипербилирубинемия, метаболитна
ацидоза.
Термините SIRS, сепсис, тежък сепсис, септичен шок
и полиорганна недостатъчност отразяват различните
степени на възпалителната реакция. Те са
последователните стадии в еволюцията на
заболяването. Сепсисът е отговор на макроорганизма
към инфекциозния агент (бактерии/гъби) и възниква като
резултат от освобождаване на ендогенни медиатори.
Развивайки се като начин да защити макроорганизма,
септичният отговор може да стане опасен за него.
Всъщност собствените възпалителни процеси на
пациента са тези които го убиват. При значителна част
от пациентите от всяка категория (44-70%), състоянието
прогресира към следващия стадий на биологичния
отговор. Нарастването на тежестта корелира с
нарастване на леталитета, който при тежък сепсис е 2530%, а при септичен шок 40-70% (2, 11, 15).
Критериите за SIRS се покриват от много
инфекциозни болести. При хранителните отравяния,
грип, шигелози има хиперпирексия, хипотония,
тахикардия, тахипнея, левкоцитоза или левкопения.
Състоянието едва ли може да се приеме за сепсис, тъй
като болните оздравяват бързо, спонтанно или само с
адекватна патогенетична терапия.
При редица заболявания с виремия, рикетсемия,
хламидемия, лептоспиремия също не е коректно да се
говори за сепсис, тъй като наличието на патогенните
агенти в циркулацията е същността на тяхната
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патогенеза. В този смисъл коремният тиф не е сепсис,
тъй като бактеремията е задължителен компонент в
патогенезата. При нетифоидните салмонелози,
шигелози, скарлатина, чума, антракс, и др. е коректно
да говорим за септични форми, респективно сепсис, тъй
като бактеремията не е задължителна, не е обичайно
звено в патогенезата.
Сепсисът е заболяване с бактериемия (ако тя не
е обичайно звено в патогенезата на съответната
инфекция), полиорганни увреждания и лоша
спонтанна еволюция. Тежко системно заболяване
предизвикано от микробна инвазия на нормално
стерилни места в организма с характерни
хемодинамични нарушения и органна дисфункция,
предизвикани от взаимодействието между микробните
продукти и ретикулоендотелните клетки на
макроорганизма.
Етиология на сепсис
Сепсисът може да бъде предизвикан от различни
патогенни и условно патогенни бактерии и гъби. В
пъстрия микробен пейзаж най-голям е относителния дял
на Gr(-) аероби (E. coli, P. aeruginosa, Klebsiella
pneumoniae, H. influenzae, N. meningitides, Acinetobacter,
Enterobacter), следвани от Gr(+) аероби (S. aureus,
коагулазонегативни стафилококи, Streptococcus
pneumoniae, Str.viridans, Str. група F), анаероби, гъби
(Candida Aspergilus). Понастоящем в редица страни има
тенденция за нарастване честотата на сепсиса от Gr(+)
бактерии (1,2).
Най-често сепсисът е резултат от нозокомиални
инфекции случаи (70-80%), но се отчита ръст и на
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нехоспиталните случаи (31).
Предиспозиращи фактори от страна на
макроорганизма: Нарушение или пенетрация на
анатомичните бариери); исхемични некрози или тумори;
цитотоксична хемотерапия, девитализирани тъкани,
които са подходяща среда за развитие на патогенните
микроорганизми.Гранулоцитопения или дефектна
функция на неутрофилите. Дефекти на комплемента.
Малфункция на слезката или аспления. Имуносупресия
при: HIV/СПИН, хемопатии, неоплазми, диабет, хронични
хепатопатии, нефропатии, кардиопатии, алкохолизъм,
терминални възрастови групи, малнутриция,
имуносупресивна терапия.
В процес на проучване са някои генетични фактори,
като хемоглобин S, интерлевкин 1b-511 свързан с повисока смъртност при сепсис и агамаглобулинемия.
Патогенеза
Входна врата. Сепсисът възниква при нарушен
интегритет на физикалните и/или имунологични бариери
и пенетрация на патогена в кръвния ток.
Първичното огнище може да бъде пневмония, или
други инфекции на дихателната система, на сърдечно
съдовата система (ендокардит, катетър-асоциирани
инфекции), урогенитални, абдоминални инфекции,
хирургични, раневи инфекции и др. При преодоляване
защитата на макроорганизма следва бактериемия или
фунгемия, с взаимодействие между тях.
Най-ранното звено във възпалителната каскада е
освобождаване в циркулацията на големи количества
ендотоксин от липополизахаридната капсула на Gr(-)
микроорганизми или разтворими пептидогликан и
липотейхоева киселина от мембраните на Gr(+)
микроорганизми; както и свързаните със S. aureus –
токсин на токсичния шоков синдром (TSST-1),
ентеротоксини В и С1 или свързаните с b
хемолитични стрептококи група А – пирогенни
екзотоксини А, В и токсин на стрептококовия
токсичен шоков синдром (Strep TSS).
Тези молекули индуцират възпалителен отговор от
страна на макроорганизма. Непосредствените
медиатори на сепсиса - СК са собствени молекули на
макроорганизма, а не на патогена, въпреки че в някои
случаи бактериалните токсини (клостридийният a
токсин, например) също допринасят за патогенезата на
сепсиса, чрез директна токсичност.
Сепсисът от Gr(-) микроорганизми в болшинството
от случаите е предизвикан от Е coli, Klebsiella spp,
Pseudomonas aeruginosa. Първичното огнище най-често
е белият дроб, корема, пикочните пътища. Ендотоксинът
или липополизахаридът (LPS) е важен компонент от
външната мембрана на Gr(-) бактерии и има водеща роля
за възникване на сепсис. LPS и най-вече комплексът му
с LPS свързващ протеин, продуциран от макроорганизма
(LPS/LBP) се свързва с рецептора CD14 на макрофагите
(Мф) и ги активира с последваща продукция на СК.
Съществуват и други плазмени протеини, които
прикрепват LPS към клетки които не притежават CD14
рецептори, като ендотелните клетки.

Announcements
of Union of Scientists - Sliven
Vol. 16, 2010

181

Установени са Toll-lyke молекули, или Toll-lyke
рецептори(TLR), върху клетъчната повърхност които
действат като корецептори. Описани са 10 типа TLR,
разпознаващи различни молекули. TLR-4 е важен
компонент от рецепторния комплекс за LPS.
Сепсис от Gr(+) микроорганизми (Staphylococcus
aureus, коагулазо негативни стафилококи, Strept
pyogenes, viridans, pneumoniae) най-често е последица
от инфекции на кожата, меките тъкани, интраваскуларни
катетри, първични хематогенни и белодробни инфекции.
Gr (+) микроорганизми предизвикват сепсис поне по два
механизма: чрез продукция на екзотоксини, които
действат като суперантигени и чрез компонентите на
бактериалната клетъчна стена.
(1) Суперантигените са молекули, които се свързват
с МНС клас 2 молекили на антиген презентиращите
клетки (АРС) и се представят на Т лимфоцитите. По този
начин те активират голям брой Т лимфоцити да
продуцират масивни количества проинфламаторни СК.
Стафилококовите ентеротоксини, токсин-1 на токсичния
шоков синдром и стрептококовите пирогенни токсини са
бактериални суперантигени.
(2) Gr(+) микроорганизми, както и структури от
тяхната
клетъчна
стена
(пептидогликан,
липотейхолева киселина, липопротеини) активират
TLR-2. Активацията на клетъчните рецептори е
отговорна за продукция на TNF-a, който е един от
най-мощните индуктори на възпаление.
TNF-a стимулира Мф, които секретират IL-1. TNF-a
и IL-1 действат синергично върху Мф, PMN и ендотелни
клетки. Индуцират промяна в тяхната повърхност чрез
експресия на повърхностни протеини и продукция на
секундерни медиатори – IL-6, IL-8, активиращ
тромбоцитен фактор (PAF). Проинфламаторният отговор
след началото на въздействието включва
освобождаване на СК, на прокалцитонин, синтез на
азотен оксид (NO), активиране системата на
комплемента, на коагулационната к аск ада, на
фосфолипаза А 2 , което се последва и от
антивъзпалителен отговор. Балансът между тях се
променя непрекъснато при конкретния болен и определя
крайния изход. Системата има много механизми за
саморегулация и контрол, които обаче при пациентите
със сепсис бързо се изчерпват или изобщо не се
задействат поради освобождаването на екстремни
количества медиатори.
Главните увреждания, които възникват при сепсис
са:

¨ широко разпространено освобождаване на СК и
цитотоксични ензими, увреждащи ендотела на съдовете.
Загубата на ендотелния интегритет довежда до
екстравазация на богата на белтък течност,
интраваскуларна дехидратация и отоци “capillary leak
syndrome”.
¨ Коагулопатия. Тромбози с последващи съдови
увреждания и кървене, модулирани от активираният
протеин С.
¨ Мултиорганна недостатъчност, която е резултат
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Фиг. 1. Патогенеза на сепсис и токсиинфекциозен шок
от микроциркулаторни увреждания и митохондриална
дисфункция, с дизоксия.
При започване на сепсиса ендотелните клетки са
ключови – като таргети и като ефектори. Почти всички
медиатори (ЕТ, TNF, IL-1, PAF, левкотриени, тромбоксан)
имат пряк ефект върху съдовия ендотел. Активираните
ендотелните клетки, к акто и Мф, и хепатоцити
освобождават азотен оксид (NO) познат като най-мощния
ендогенен вазодилататор и отговорен до голяма степен
за хипотенсията. Съдовите увреждания при сепсис
включват: патологична вазодилатация (вазоплегия),

повишена съдова проницаемост, редуциран ударен
обем и дисфункция на микроциркулацията.
Клинична картина.
Началото на сепсиса винаги е остро, внезапно с
изразен ТИС – втрисане, фебрилитет, артралгии,
миалгии, главоболие, отпадналост, безапетитие до
пълна анорексия.
Температурата е един от кардиналните симптоми
(>90%). За септичната температура са обичайни

И звестия
на Съюза на учените - Сливен
Том 16, 2010 г.

ежедневните пристъпи с втрисане, бързо повишение до
40 о С, последвано от рязко спадане с обилно
изпотяване. Тези пристъпи могат да се повтарят няколко
пъти в денонощието и довеждат до пълно изтощение и
колаптоидни прояви. Температурата може да бъде
ремитентна или континуа. При старци, пациенти с ХБН,
получаващи
кортикостероиди
или
други
противовъзпалителни средства фебрилната реакция
може да бъде незначителна или дори да липсва. При
някои болни още от началото има хипотермия; по-честа
при Gr ( - ) сепсис, в терминалните възрастови групи и е
лош прогностичен белег (леталитет 80%).
Тахипнея е един от ранните симптоми. Повече от
90% от пациентите със сепсис имат хипоксия, която
налага О2 терапия. Липсата на тахипнея или нарушен
газообмен прави малко вероятна диагнозата сепсис.
Тахикардията също е ранен и важен симптом, който
почти винаги е налице.
Хепатоспленомегалията е синдром, който никога
не липсва. Черният дроб е умерено увеличен, слезката
е с меко-еластична консистенция.
Миалгиите са генерализирани, но най-силни в
кръста, врата и крайниците. Засилват се при палпация
и движение. Артралгиите са най-силни в средно
големите стави – глезенна, коленна, лакетна.
Състоянието прогресивно се влошава. Болните са
бледи, интоксикирани с анорексия, тежка адинамия до
пълна прострация, потиснати, апатични с изразено
безсъние, танатофобия или еуфорични и некритични към
състоянието си.
От страна на кожата и видимите лигавици. Може
да има различни екзантеми (енантеми), макулозни,
макуло-папулозни, полиморфни и хеморагични. Обривът
има специфична характеристика при някои видове
сепсис: петна на Janeway (стафилококов сепсис),
възлите на Ossler (стрептококов), хеморагични ектими
(псевдомонас, аеромонас), хеморагично-некротичен
обрив
с
неправилна
звездовидна
форма
(менингококцемия).
Налице са симптоми от първичното огнище на
инфекцията: пневмония, уроинфекция, отит, артрит,
синуит, остеомиелит, менингит, абсцес, перитонит и др.
Прогресиращото влошаване се демонстрира с
полиорганна недостатъчност (MODS), като има ясна
корелация между броя на засегнатите от сепсиса
системи, тежестта на уврежданията и леталитета.
Болшинството от проявите на MODS се развиват
бързо. Белодробна дисфункция, хипотенсия и олигурия
най-често са сред началните прояви, докато проявите
от страна на ЦНС се явяват малко по-късно.
Белодробната недостатъчност с нарушена оксигенация
обикновено се проявява първа. Болните имат задух,
тахипнея, прогресираща хипоксия, много често
резистентна на О2-терапия. При 35-45% от болните със
сепсис се развива остър респираторен дистрес
синдром (ARDS) в рамките на 48h-96h от началото на
заболяването. Рентгенограмата на белия дроб в ранните
етапи може да бъде негативна, но скоро се явяват
петнисти уплътнения тип „матово стъкло” двустранно, с
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тенденция към нарастване и конфлуиране. При
болшинството от болните се налага интубация и
изкуствена вентилация.
Хипотонията е важен и ранен симптом. Тя е налице
в 50% от пациентите още при поставяне на диагнозата
сепсис и се развива при останалите в следващите 4-5
дни. Лош прогностичен белег е трудното й повлияване
или резистентност на обичайната вазопресорна и
флуидотерапия. Може да има ниско ЦВН – с
дехидратация и хиповалемия, поради обичайните
фебрилитет, изпотявания, повръщания, тахипнея и
повишена съдова проницаемост. В началото болните
имат нормално или дори повишено сърдечно
изтласкване и рязко понижено съдово съпротивление.
Септичният процес може да повлияе миок арда
(депресия) и да доведе до понижено сърдечно
изтласкване, което да наложи DD с кардиогенен шок.
Могат да се развият миокардит, ендокардит, перикардит,
панкардит (24).
Остра бъбречна недостатъчност е един от
постоянните компоненти. Олигурия (диуреза<0,5 ml/kg/
h) възниква много често още в ранните стадии на сепсис.
80% от пациентите със сепсис имат ОБН с олигоанурия
и серумен креатинин>200 mmol/l, а при пациенти с ХБН
– два пъти по-висок от обичайните стойности. ОБН е
преходна, хемодиализа се налага в около 5% (Кассиля
ВЛ, Гальперина ЮС, 2002).
Нарушенията от страна на ЦНС се представят с
главоболие, безсъние, неспокойствие, дискретен МРС,
танатофобия, гърчове в ранната детска възраст.
Свързват се с енцефалопатия и мозъчен оток. По-късно
болните стават объркани с делир, ступор или кома. Дори
незначителното влошаване в дейността на ЦНС
предвещава лоша прогноза.
Нарушена е функцията на стомашночревния
тракт. Червата са ранна жертва на септичната реакция
поради необходимостта от централизация на
кръвообращението и преразпределение на кръвта към
жизнено важните органи и системи. Исхемията на
червата, както и токсемията довеждат до паретичен
илеус и до известна степен са отговорни за високата
честота на стомашно-чревните кръвоизливи.
Исхемичните некрози на лигавицата могат да доведат
до масивни хеморагии, с хематемеза и мелена.
Тежката и продължителна хипотенсия може да
доведе до чернодробна недостатъчност „шоков черен
дроб” с рязко повишение на аминотрансферазна
активност (>1000 UI), хипербилирубинемия, нарушена
белтъкосинтезираща и дезинтоксикираща функции на
черния дроб.
Нарушения в коагулацията - тромбоцитопения
(<100000/mm3), понижени стойности на фибриноген,
протромбинов индекс и антитромбин III.
Метаболитните отклонения включват метаболитна
ацидоза (лактатна), хипоксия, хипоксемия, промени
свързани с полиорганната дисфункция и недостатъчност.
Могат да възникнат „септични метастази” бронхопневмонии, плевропневмонии, белодробни
абсцеси; ендокардит, миокардит; гнойни артрити,
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миозити; нефрит, пиелонефрит; гноен холецистит,
холангит, панкреатит; тромбофлебити, мозъчни абсцеси
и др.
Клиничната характеристик а на сепсис е
изключително пъстра. Тя се определя от вирулентността,
инфектиращата доза на причинителя, входната врата,
чувствителността на макроорганизма, еволюцията на
състоянието във времето. Симптомите са
неспецифични, но предполагат системно заболяване.
Органната симптоматика може да показва входната
врата, или първичното огнище, но много често това е
трудно да се определи. Наличието на клинични данни
за органна дисфункция или шок предлага информация
за тежестта, въпреки че не допринася за изясняване на
причината. Неоходима е внимателна оценк а на
дискретните симптоми за органна хипоперфузия като
обърканост, олигурия, лактатна ацидоза, или централна
венозна сатурация >70%. При повечето септични
пациенти диагнозата се поставя при клинично
подозрение за наличие на системен възпалителен
процес и инфекция (21, 28).
Лабораторни промени: Левкоцитозата (15 – 40 G/
l) е ранен симптом, а в хода на заболяването са описани
и левкемоидни реакции (80 - 100 G/l). При Gr(-) сепсис
често се наблюдава нормоцитоза или дори левкопения
(особено Pseudomonas aeruginosa). Характерни за
сепсис са неутрофилия и олевяване до миелоцит, дори
промиелоцит, токсични промени в PMN, гранулации,
разкъсвания, вакуолизация на ядрото). Неутрофилия и
олевяване се установяват и при нормоцитоза, или
левкопения. Анеозинофилия , относителна , или
абсолютна лимфопения ускорена СУЕ, повишени
стойности на фибриноген и CRP, анемия,
тромбоцитопения, жълтеница. Повишени стойности на
кръвна захар, лактат, повишен негативен ВЕ, понижен
албумин, коагулографски нарушения: спад на
фибриногена, повишени фибрин разградни продукти,
понижен INR, повишено APTT (26, 29, 30, 31).
Микробиологични изследвания: хемокултури
(поне две), урокултури, гърлен и носен секрет, храчка,
раневи секрет, посявка от извадени катетри, ликвор;
серологични тестове. Сепсисът е клинична диагноза,
микробиологичните изследвания могат да са негативни.
Инструментални изследвания: рентгенография на
бели дробове (пневмония, респираторен дистрес),
синуси и панорамна снимка на зъби, ехография на
коремни органи, ехок ардиография, при нужда
експлоративна лапаротомия, компютърна томография,
ядрено магнитен резонанс за откриване фокуса на
инфекция; ECG, инвазивни процедури (аспирация на
телесни течности суспектни за инфекция с последващо
микробиологично изследване - торакоцентеза,
перитонеоцентеза, перикардиоцентеза), инцизия,
биопсия и дрениране.
Диференциална диагноза: системни инфекции
(бактериални, вирусни, рикетсиози, спирохетози,
гъбични, протозойни) колагенози, васкулити, миокарден
инфаркт, белодробна емболия, тромботична
тробмоцитопенична пурпура и хемолитико уремичен

Announcements
of Union of Scientists - Sliven
Vol. 16, 2010

синдром спешни ендокринопатии (тиреотоксикоза,
Адисонова болест, надбъбречна недостатъчност),
аневризма на аортата, SIRS предизвикан от травма,
изгаряния, панкреатит.
Лечение
Основните моменти в терапията са антибиотиците,
поддържане на сърдечната дейност и дишането (23, 27).
Антибактериална терапия. Всички антибиотици се
въвеждат венозно! Емпиричната антибактериална
терапия може да включва:
Piperacillin-tazobactam 3.375-4.5 iv всеки 6h +
Vancomycin 15mg/kg всеки 12h + Tobramycin 5-7mg/kg/
24h.
Алтернативни аминогликозиди: Gentamicin/
Tobramycin 5mg/kg Amikacin 15mg/kg/24h.
Алтернативни бета-лактами (iv): Cefotaxim 2g всеки
6h, Ceftriaxon 1g всеки 12h, Cefepim 2g всеки 12h,
Ceftazidim 2g всеки 8h, Imipenem 0.5-1.0g всеки 6h,
Meropenem 1g всеки 8h.
Vancomycin 15mg/kg всеки 12h при нормална
бъбречна функция.
При неутропения
Кардиоваскуларното поддържане включва
флуидотерапия, хемотрансфузии и катехоламини.
Необходимо е лечение на дихателната
дисфункция и съответно хранене успоредно с оценка
на първичното огнище и антибактериална терапия.
Клиничните проучвания на компоненти, които повлияват
възпалението и каскадата на кръвосъсирване са
показали добър ефект при пациенти с тежък сепсис.
Непосредствени терапевтични задачи:
1. Обезпечаване на дишането с подаване на
кислород, при нужда интубиране и трахеостомия.
2. Осигуряване на адекватен пулс и кръвно налягане
чрез интравенозно канюлиране, възстановяване на
обема, инотропни препарати (17, 23, 32).
3. Уточняване на първичното огнище.
4. Антибактериална терапия според презумпцията
за най-вероятното първично огнище и най-вероятният
етиологичен агент.
5. Ентерално хранене за да се препятства
бактериалната транслокация.
6. Внимателно мониториране за ранно откриване на
вторични септични огнища.
7. В процес на проучване е приложението на
стероиди, моноклонални антитела, хемофилтрация,
антагонисти на PAF, N-ацетилцистеин, пентоксифилин,
инхибитори на NO.
Важни моменти са мониториране и поддържане на
хомеостазата с оценка на ЦВН, транспулмонална
дилуционна техника, ехокардиография. Механизмите за
оценка на тъканната перфузия включват оценка на
сатурацията на смесена венозна кръв, лактат, стомашна
тонометрия и вено-артериален градиент на парциалното
налягане на СО2 (3, 7, 10, 12, 14).
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ШЕСТДЕСЕТ ГОДИНИ У Н Г ОТДЕЛЕНИЕ
МБАЛ „Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ”
СЛИВЕН
д-р И. Стайков
УНГ отделение
МБАЛ “Д-р Ив. Селимински”
Сливен

През 2009 г. се навършват 60 години от разкриване
на отделение по ушни, носни и гърлени болести към
МБАЛ “Д-р Иван Селимински” гр. Сливен. Този юбилей
е повод да хвърлим поглед назад във времето, да
анализираме досегашната дейност, да отчетем какво е
сегашното ниво на оториноларингологичната помощ в
Сливен и региона и на тази база да планираме бъдещото
развитие.
На всички досегашни юбилейни конференции на
болницата е имало самостоятелни секции по УНГ
болести, които са преминали много успешно. Докладите
за историята на отделението са изобилствали с цифри
и факти от дейността на отделението, особено за
годините след съответната предходна конференция. За
цепите на историята и статистик ата подобна
информация има в съответната отчетно-учетна
документация. По повод този тържествен юбилей, ми
се иска да се отклоним от тривиалните доклади
изпълнени с цифри и да отдадем заслужена почит преди
всичко на хората, които са работили в отделението от
разкриването му до наши дни.
Отделението е разкрито през 1949 година от д-р
Стефан Пумпалов. Младият д-р Пумпалов, с току-що
оформена специалност пристига в Сливен по
разпределение, с един куфар пълен с инструменти,
дадени му от военните запаси. В сградата на бившата
околийска, сега Болница за белодробни болести, той
разкрива отделение с 15 легла, двама лекари - той и
ординатор д-р Дишлиев, две медицински сестри със
старша сестра Нинова и двама санитари. По онова
време патологията е била изключително богата.
Вътречерепните усложнения от отогенен и риногенен
произход не са били рядкост, а туберкулозата все още
била широко разпространена. Антибиотиците едва
навлизат в широката практика. В тази обстановка
младият и амбициозен завеждащ отделение развива
енергична оперативна дейност. Липсата на неврохирурзи
го принуждава да се справя при вътречерепни
усложнения не само с първичното огнище, но и със
самите усложнения. Д-р Пумпалов напуска Сливен през
1951 г. Преминава впоследствие през различни здравни
заведения и населени места, а след пенсионирането си

живее в София на бул. Дондуков.
От 1951 г. до пролетта на 1955 г. завеждащ отделение
е д-р Стамо Пашовски, със старша сестра Жекова. Д-р
Пашовски едновременно е и главен лекар на болницата.
Той успешно продължава започнатото от д-р Пумпалов.
По негово време и под негово ръководство започва
строежа на новата болница. След напускането на
Сливен работи като завеждащ отделение в гр. Перник,
а впоследствие като началник УНГ отделение в МВР
болница София, където се пенсионира. Като пенсионер
живее на бул. “Св. Наум” в столицата.
През есента на 1954 год. д-р Дишлиев заминава на
курс за специалност /тогава курсовете са били
шестмесечни/ и е назначен втори ординатор д-р Михаил
Бобев.
През пролетта на 1955 г. д-р Пашовски напуска
Сливен, а току-що оформилият специалността си д- р
Дишлиев оглавява отделението. Като втори ординатор
е назначен д-р Белчев. Д-р Дишлиев също едновременно
е и главен лекар на болницата. Под негово ръководство
завършва строежа на болницата, в която се работи и до
сега. Въпреки значително по-големите пространствени
възможности, за някои отделения, в това число и за
УНГО няма достатъчно територия и те биват разкрити в
по-големите отделения. Ушно е разкрито в две стаи на
хирургическо отделение - мъжк а и женск а, а
манипулационната на съвсем друго място.
Пролетта на 1957 год. д-р Дишлиев се отдава само
на административна работа като главен лекар, а
отделението се оглавява от д-р Бобев. На овакантената
длъжност е назначен д-р Димитър Василев. До края на
годината д-р Белчев напуска, за да стане завеждащ
отделение в гр. Нова Загора, а на негово място е
назначена д-р Михайлова. Старша сестра е вече Лалка
Гелева. Дейността на отделението значително се
разраства. През 1959 г. леглата се увеличават на 20, а
през 1968 г. на 25. Лекарските длъжности нарастват през
1968 г. на 4, а за периода 1969 - 1978 г. - на 8, като две
от тях са в стационара и шест в поликлиничните
кабинети. Разкрити са градски, селски, детски и
аудиологичен кабинети към l-ва поликлиника и по един
кабинет във II-ра и Ill-та поликлиники.
През 1971 г. отделението е признато за база за
специализация.
От 1957 г. до 1981 г. през УНГ отделение и
поликлиничните УНГ кабинети са преминали
последователно д-р Михайлова, д-р Кършев, д-р Павлов
- оглавил по-късно УНГ отделение на МВР болница гр.
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София, д-р Кирова, д-р Стайков, д-р Занев, д-р Георгиев
- след пенсионирането му като началник отделение във
Военна болница Сливен, д-р Комитов, д-р Драгнев, д-р
Енчев и д-р Беленска.
От разкриването на отделението до 1970 година, то
е премествано четири пъти, два от които извън основния
болничен стационар, в непригодни за целта помещения.
До 1981 г. отделението значително изоставаше от
водещите УНГ отделения в страната, при въвеждането
на съвременни оперативни техники, главно поради
липсата на операционен микроскоп, специализиран
микроинструментариум и възможности за обща наркоза.
Освен класическия инструментариум, с който се
работеше
от
десетилетия,
имаше
един
бронхоезофагоскоп на Хаслингер и аудиометър за
прагова аудиометрия. Всичко това не позволяваше да
се разгърнат истинските възможности на наличните
здравни кадри.
След пенсионирането на д-р Бобев, от 01.06.1981 г.
завеждащ отделение става д-р Иван Стайков. До 1993 г.
старша сестра е Мария Матева, а след това Теодора
Георгиева. Постепенно в течение на десетина години
бяха осигурени три операционни микроскопи, клиничен
аудиометър с възможности за надпрагова аудиометрия,
стол за отоневрологични изследвания, набор
ларингоскопи, усторазтворители по Дейвис и МакАйвъри, синузон, набор за микроларингохирургия по
Клайнзасер, електронож, набор за микрохирургия на
ухото.
Успоредно с това се осъществяваше и
квалификацията на лекарите, чрез участие курсове
организирани от УНГ клиниките на медицинските
институти в София, Пловдив и Плевен.
Значителен принос за повишаване на
квалификацията и разширяване обема на оперативната
дейност през периода 1981-1990 г. имаше методичният
ръководител за нашия регион доц. Любомир Петков от
МИ - Пловдив, филиал гр. Пазарджик, а по отношение
на аудиологията и отоневрологията - проф. Д-р Атанас
Кехайов - създател и ръководител на Клиниката по
отоневрология към МА - гр. София.
През последното десетилетие на миналия век голяма
заслуга за разширяване обема и повишаване качеството
на оперативната дейност има проф. Д-р Иван Ценев ръководител на Катедрата по УНГ болести на МБАЛ
“Царица Йоанна” - гр. София, както като консултант, така
и в практическото обучение в общата ЛОР хирургия и
особено в областта на отохирургията.
За отбелязване е устойчивата тенденция за увеличаване
броя на по-сложните и по-съвременни операции.
Успоредно с набавяне на необходимия инструментариум
и апаратура се въвеждаха и нови интервенции и
оперативни техники. През 1981 г. се въведе бужирането
на хранопровода, екстракцията на чужди тела от
хранопровода за всички възрасти и отомикроскопията в
лечебно-диагностичната практика.
През 1982 год. е направена първата
ларинготрахеобронхоскопия и екстракция на чуждо тяло
от долните дихателни пътища, първата мирингопластика
и надпрагова аудиометрия. През 1983 г. - инжекторно
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обдишване при трахеобронхоскопия под обща наркоза,
работа с бормашина при ушни операции, директна
ларингоскопия
в
рутинната
практик а
и
аденотонзилектомия под обща наркоза: 1984 г. тимпанопластика при средно големи дефекти на
тъпанчето, с ламбо от темпорална фасция: 1985 год. приложение на “синузон” в диагностичната дейност и
въвеждане на “затворени” техники при атико-адитоантротомия:
1986
год.
внедряване
на
микроларингохирургията по Клайнзасер: 1987 год. тимпанопластика при големи и тотални дефекти на
тъпанчето с хрущял от трагуса: 1988 год. - внедряване
на ендауралните техники при ушни операции.
Последното десетилетие на миналия век се работи
предимно върху усъвършенстване на оперативните
техники, особено в областта на отохирургията.
През периода 1979 - 1999 год. представители на
отделението са участвали във всички национални
конгреси и конференции, както и в много регионални
такива в градовете София, Варна, Бургас, Стара Загора,
Ямбол, Пазарджик, Добрич, Разград, Търговище, Велико
Търново, Русе, Ловеч, Плевен, Лом. Организирани и
проведени бяха три юбилейни конференции в гр. Сливен
- през 1984,1989 и 1999 год., които преминаха на високо
ниво и с много голямо участие от клиниките към
медицинските институти и УНГ отделенията в другите
окръжни градове. Изнесени са голям брой доклади
включително и от Сливенските оториноларинголози.
През целия период УНГ отделение е признато за база
за специализация. Последователно през отделението са
преминали за набиране на стаж в база и полагане на
съответните колоквиуми д-р Беленска, д-р Кръстев, д-р
Евгени Бобев, д-р Маркова, д-р Вълк анова, д-р
Бояджиев, д-р Семков, д-р Михайлова и д-р Котов от
Сливен, д-р Мендев, д-р Медарска, д-р Богданов, д-р
Драгиева и д-р Атанасова от гр. Нова Загора, д-р Танков
и д-р Славов от гр. Котел, д-р Терзиев и д-р Илиев от
Военна болница - Сливен.
До 1989 год. все още имаше тенденция към
екстензивно развитие - нарастване броя на леглата за
стационарно болни и увеличаване щатните бройки за
здравен персонал. След това успоредно с промяната
на
обществено-политическ ата
система
и
икономическите промени, се изяви обратната тенденция
- периодично, поетапно намаляване броя на леглата и
на персонала. За кратък период от време отделението
беше сведено до сектор към обединеното отделение по
неврохирургия и оториноларингология, след което
отново стана самостоятелно отделение с 10 легла. Това
беше един труден етап на съвместяване с очно
отделение на територията на същото, т. к. базата на
УНГО се използваше като оборотна при текущите
ремонти на останалите болнични отделения. Все пак и
през тези години имаше развитие. Отделението се сдоби
със съвременна, добре оборудвана операционна зала.
След пенсионирането на д-р Стайков през 2003 год.,
за няколко месеца УНГ сектор беше оглавен от д-р
Драгнев, а впоследствие от д-р Котов, със старша сестра
Мартина Василева. С голяма работоспособност и пиетет
към операционната зала, д-р Котов разгърна значителна

188

И звестия
на Съюза на учените - Сливен
Том 16, 2010 г.

оперативна дейност. Съществена роля за израстването
му к ато високо квалифициран специалист имат
редовните участия в ежегодните квалификационни
семинари по невроотология, организирани от МУ гр.
Стара Загора, сътрудничеството с д-р Руев от същия
университет и участие в международни конгреси в
Турция и Египет.
От края на м. май т. г. д-р Котов е Управител на
болницата, а отделението е оглавено от д-р Михайлова.
Същата е преминала почти всички курсове за
следдипломна квалификация, което позволява в
отделението да се работи по максимален брой клинични
пътеки. Двамата с д-р Котов са членове и на Българското
ринологично дружество и редовно посещават
организираните от дружеството квалификационни
курсове.
След шест десетилетия несгоди, най-после се
сбъдна
мечтата
на
няколко
поколения
оториноларинголози. Вчера беше открита новата
стационарна база на УНГО. Тя отговаря на всички
съвременни изисквания. С разположената в съседство
добре оборудвана операционна зала и новозакупената
апаратура за изследване на евокирани потенциали,
тимпанометрия, нистагмография и стабилография,
персоналът на отделението е в състояние да извършва
специализирана дейност на високо ниво във всички
аспекти на специалността оториноларингология.
В днешно време много се говори за възможността
за оцеляване, работа и просперитет в условията на
конкурентна среда. В тази връзка трябва да се изтъкне,
че УНГО работи в такава среда почти от началото на
своето съществуване. Само три години по-късно е
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открито УНГО към Военна болница гр. Сливен, оглавено
от д-р Паталов. Освен конкуренцията между двете
отделения, определено имаше и сътрудничество. Преди
години военните лекари се пенсионираха много млади.
По традиция те довършваха своя професионален път в
цивилната здравна мрежа. Освен това младите колеги
от Военна болница набираха стаж в база за специалност
при нас.
Вече втора година в Сливен работи трето УНГО,
разкрито в Частна болница „Хаджи Димитър”, оглавявано
от д-р Кръстев. Много се надявам, че в тези трудни
времена, в условията на световна икономическа криза
и жестока конкуренция, младите колеги ще намират
добрия тон, ще имат мъдрост и търпение да разрешават
спорните въпроси в дух на колегиалност и взаимно
зачитане. Нека всички се обединим под егидата на
Българското оториноларингологично дружество и да не
забравяме, че тежестта и влиянието на нашата
специалност ще зависи от това, до колко сме единни и
сплотени.
И накрая искам да пожелая на юбиляря – УНГ на
МБАЛ „Д-р Иван Селимински”:
На добър път! Към нови успехи!

Адрес за кореспонденция:
д-р Иван Стайков
ДКЦ – ІІ
МБАЛ “Д-р Ив. Селимински”
гр. Сливен
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СТРАТЕГИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ
СЕРОЗЕН ОТИТ
доц. д-р Диляна Вичева
Катедра по Оториноларингология
Медицински Университет
Пловдив

РЕЗЮМЕ
Серозният отит представлява излив на
течност в средното ухо без симптоматика
н а о с т р а у ш н а и н ф е к ц и я. О с н о в н и т е
оплаквания са: загу ба на слу х, промяна в
говора, затруднено обучение, качеството на
жи во т. П од хо д ъ т н а леч е н ие е важен з а
преодоляване на тези проблеми и добрата
комуникация.
Ключови думи: серозен отит, лечение
ABSTRACT
Otiti s medi a w ith e ffusion i s define d a s the
presence of fluid i n the middle e a r w i t h o u t
s ymptoms of a c u te ea r infec t i on. The basic
complaints are: hearing loss, effects on speech
and language, difficult learning, quality of life.
Treament method of approach in otitis media with
e f f u s i o n i s i m p o r t a n t for replough of t h e s e
problems and good cmmunication.
Въведение:
Серозният отит (СО) е доста срещано заболяване,
но тъй като не винаги дава оплаквания, често се
неглижира от страна на клиницисти. Ранното му
откриване в детската възраст е от съществено значение.
Внимателно изчакване и проследяване:
Оториноларинголозите трябва внимателно да
изчакат 3 месеца от датата на началния излив или ако
той е неизвестен: от датата на поставяне на диагнозата.
Тази препоръка се базира на самоограничената природа
на повечето СО, която е документирана в различни
изследвания и контролни групи при рандомизирани
проучвания [2]. Вероятността за спонтанно
самоизлекуване на СО се определя от причината и
продължителността на излива в средното ухо [4]. Напр.
приблизително 75-90% от остатъчния СО след прекаран
остър среден отит (ОСО) се самоизлекува спонтанно до
3-я месец [4]. Друга благоприятна ситуация е
подобрението на новооткрит СО, определен чрез

промени в тимпанограмата от тип “В” (плоска крива) в
тип не”В” (всичко останало, изключващо плоската крива).
Приблизително 55% от децата с тази характеристика се
подобряват до 3-я месец, но 1/3 от тях имат повторни
изяви през следващите 3 месеца. Въпреки, че
тимпанограмата тип “В” е неточна мярка за СО (81%
чувствителност и 74% специфичност на фона на
миринготомията), тя е най-широко докладваното
измерване подходящо за извличане на резултати [2].
Приблизително 25% от новооткритите СО с
неизвестна предварителна продължителност при децата
от 2 до 4 годишна възраст се самоизлекуват до 3-я
месец, като излекуването се определя чрез промяната
в тимпанограмата от тип “В” към тип “А/С1” (пиково
налягане >200 dPa) [5]. Процентът на самоизлекуване
може да бъде по-висок за кърмачета и малки деца, при
които предшестващата продължителност на излива е
била по-кратка. Документираният двустранен СО с 3
месечна или по-дълга продължителност се самоизлекува
спонтанно след 6 до 12 месеца при приблизително 30%
от децата на 2 или повече годишна възраст [4].
Всяка една интервенция при СО (медицинска или
хирургична) освен наблюдението води и до неизбежна
вреда. При определен период на наблюдение, вредата
е незначителна при дете, което не е рисково по
отношение на говорни, езикови или учебни проблеми.
Клиницистите трябва да информират родителя, че
слухът на детето може да бъде понижен, особено ако
има билатерално засягане. Оториноларинголозите може
да дискутират стратегии за оптимизиране на слуховата
и учебната среда до изчезване на излива. Тези стратегии
включват: говор в тясна близост до детето с лице към
него и ясно членоразделяне, повтаряне на фразите,
които не са разбрани с осигуряване на преференциални
места в класните стаи.
Препоръките за 3-я месечен период на наблюдение
се базират на ясно доминиране на ползата над вредата
и съответстват на основните препоръки, свързани с
лечението на СО като се избегне ненужната хирургия
[1]. За по-голяма сигурност, този 3 месечен период на
внимателно изчакване може да включва посещения, при
които СО се мониторира чрез пневматична отоскопия,
тимпанометрия или и двете заедно. Факторите,
определящи оптималните интервали за проследяване
включват клиничната преценка, интелигентността на
родителите, индивидуалните характеристики на детето
и околната среда, достъпът до здравната система, както
и слуховите нива.
След доказано самоизлекуване на СО в засегнатите
уши, не е необходимо допълнително проследяване на
детето.
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Медикаментозно лечение:
Антихистамините (H1 блокери) и деконгестантите са
неефективни за СО и не се препоръчват за лечението
му. Антибиотиците (АБ) и кортикостероидите (КС) нямат
дълготраен ефект и не се препоръчват в рутинната
практика.
Терапията за СО е показана само тогава, когато има
на лице клинично сигнификантни ползи от нея. Въпреки,
че такива ползи са доказани за някои лекарства, те са
краткотрайни и с неособено голяма значимост. Още
повече – възможно е да се проявят сигнификантни
странични реакции при всяка една лекарствена терапия.
Предишните насоки за лечението на СО не откриха
данни в подкрепа на антихистамин – деконгестантните
комбинации. От 1994г. до сега не са публикувани
изследвания, които да променят тези препоръки.
Страничните реакции на антихистамини и деконгестанти
включват: безсъние, хиперреактивност, световъртеж,
промени в поведението и нестабилност в кръвното
налягане.
Антимикробната терапия при СО, не е убедително
доказана, като се изключи умереното кратковременно
повлияване за 2-8 седмици при рандомизираните
проучвания [1]. Положителният ефект може да се окаже
несъществен: 2 седмици след спирането на
медикамента [6]. Доказано е, че приблизително 7 деца
би трябвало да бъдат третирани с АБ, за да бъде
постигнат поне един кратковременен отговор [1].
Страничните реакции са сигнификантни и включват:
обриви, повръщане, диария, алергии, промени в
назофарингеалната флора на детето, развитие на
бактериална
резистентност,
икономическ а
неефективност. Социалните последствия включват
директно пренасяне на резистентни бактериални
патогени по домовете и детските центрове [6].
Предишните препоръки за СО не включват орални
стероиди за лечението му при деца. Мета-анализът [7]
не показал полза от оралните КС сравнени с плацебо
за 2 седмици, но показал кратковременна полза от
комбинацията на КС с АБ срещу монотерапията с АБ за
едно от общо 3 третирани деца. Оралните КС могат да
предизвикат промени в поведението, повишен апетит и
наддаване на тегло [1]. Страничните ефекти включват:
адреналинова супресия, фатални инфекции от варицела
и аваскуларна некроза на бедрената глава [3]. Въпреки,
че интраназалните КС са с малко странични ефекти,
едно рандомизирано проучване [8] пок азало
статистически еднакви резултати след 1 годишно
лечение с интраназален беклометазон + АБ срещу
монотерапията с АБ за СО.
АБ терапия с или без КС не е ефективна по
отношение на дълготрайните резултати от лечението на
СО, но при някои случаи тези терапия може да бъде
използвана заради кратковременната полза и особено
при родители, които са отрицателно настроени към
предстояща хирургична намеса. При тези обстоятелства,
може да се приложи еднократен курс на лечение за 1014 дни. Вероятността СО да бъде излекуван в
дългосрочен план по този начин е малк а и
продължителните или повторни курсове на АБ или КС
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лечение са противопоказани.
В литературата се дискутират и други нехирургични
терапии за СО като: автоинфлация на Евтахиевата
тръба; орално приложение на муколитици; системна
употреба на фармакологични агенти, различни от АБ
препарати; КС и Н1/деконгестанти. За сега не
съществуват убедителни доказателства в подкрепа на
тези лечения по отношение на СО [3].
Слух и говор:
Тестуването на слуха се препоръчва, когато СО
персистира 3 или повече месеца и по всяко едно време,
когато има забавяне в говора, при наличие на учебни
проблеми или сигнификантна загуба на слуха.
Паралелно с това трябва да се провежда и изследване
на говора при деца със СО.
Тестуване на слуха: Звукопроводната загуба на
слуха често съпътствува СО [1] и може да повлияе на
биауларното чуване, лок ализацията на слуха и
говорната перцепция в условията на шум [9]. Загубата
на слух причинена от СО може да увреди ранното
проговаряне, но околната среда в дома на детето има
по-голямо значение по отношение на резултатите [10].
Изследванията,
обследващи
слуховата
чувствителност при деца със СО докладват за средна
тонова загуба на слуха за 4 честоти (500, 1000, 2000 и
4000Hz), варираща от нормален слух до умерена загуба
на слуха (0-55dB). При 50% от децата загубата на слух
е приблизително 25dB и при приблизително 25% от
случаите тя надвишава 35dB [11]. Събрани са
доказателства, че децата с най-голяма звукопроводна
загуба на слуха за дълги периоди от време са попредразположени към забавено развитие с академични
последствия [1].
Първичното изследване на слуха за деца на 4 и
повече годишна възраст може да бъде извършено от
доболничната помощ [12]. Тестуването трябва да бъде
извършено в тиха обстановка, за предпочитане в
отделено звукоизолирано помещение предназначено
специално за тази цел. Конвенционална аудиометрия
със слушалки се извършва при звукозагуба по-голяма
от 20dB за една или повече от честотите: 500, 1000, 2000
и 4000 Hz и за двете уши [12]. Методите, които не се
препоръчват като алтернатива включват: тимпанометрия
и пневматична отоскопия [11], звукова аудиометрия,
камертонално изследване, акустична рефлектометрия
и промени в поведението.
Препоръчва се комплексна аудиологична оценка при
деца, които са на <4 години и не са били тестувани.
Аудиологичната оценка включва: оценка на въздушна и
костна проводимост за чисти тонове, праговете за
откриване и разпознаване на реч, както и измерване на
разбирането на речта, ако това е възможно. Методите
за оценка зависят от възрастта на детето и могат да
включват визуална или обстоятелствено ориентирана
аудиометрия за кърмачета от 6 до 24 месечна възраст,
“play” аудиометрия за деца от 24-48 месечна възраст
или конвенционална скрининг аудиометрия за деца на
4 или повече годишна възраст (12). Аудиторният отговор
на мозъчния ствол и отоакустичните емисии са тестове
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за структорния интегритет на звуковия път и не би
трябвало да подменят чисто тоновата аудиометрия [12].
Tестуване на говора: трябва да се провежда при
деца със загуба на слуха >20dB. Тестуването при
“забавено проговаряне” е важно, понеже комуникацията
е неделима част на човешката функция. Малките деца
със забавяне в говора и езикови проблеми в
предучилищна възраст са рискови по отношение на
продължителната комуникация и по-късно забавяне в
четенето и писането [13]. В едно проучване 6-8% от
децата на 3 годишна възраст и 2-13 % от всички деца в
детската градина са имали езикови проблеми [14].
Езиковото обогатяване може да подобри комуникацията
и всички останали показатели при деца със СО [14].
Децата, които проявяват повторни и персистиращи
епизоди на СО и свързаната с това загуба на слух, по
време на ранното детство, са застрашени по отношение
на речевата и езикова подготовка [15].
Клиничната сигнификантност от ефектите, влияещи
на езика и обучението е неясна по отношение на децата,
които не са рискови. Напр. в едно рандомизирано
проучване [10] поставянето на тимпаностомни тръби за
СО не е подобрило резултатите при развитието на 3
годишните, а в друго - се наблюдавало подобрение на
слуха при деца с двустранен СО [16].
Клиницистите трябва да разпитват родителите
относно езиковото развитие на детето. Речта и езика
могат да бъдат тестувани на възраст от 6 до 36месеца
като се използва ранната езикова скала на Mile Stone
[17].
Наблюдение:
Децата с персистиращ СО трябва да бъдат повторно
изследвани от 3 до 6месечни интервали до изчезване
на излива; да се идентифицира загубата на слуха или
структурните аномалии на тъпанчето и/или средното ухо.
Ако СО е асимптоматичен и е склонен да се
самоизлекува спонтанно, интервенцията е ненужна,
дори и да персистира >3 месеца. Клиницистът трябва
да определи дали съществуват рискови фактори, които
предразполагат детето към нежелани последствия или
предричат персистиране на излива. Докато СО е налице,
детето е рисково и трябва да бъде периодично
изследвано. Насоките за лечение от 1974г. [1]
препоръчват хирургична намеса при СО, персистиращ
от 4-6 месеца и загуба на слуха, но те подлежат на
повторна оценка заради нежеланите последствия от
дългото носене на тръби [18]. Напр. при селекцията на
хирургични кандидати на фона на продължителността
на заболяването (>3месеца) не води до по-добри
резултати при кърмачета и малки деца, които не са
рискови [10]. Насоките от 1974г. не адресират
специфично лечението на излива без сигнификатна
загуба на слух >6 месеца.
Асимптоматичният СО обикновено изчезва
спонтанно, но не по-рано от изчезване на излива [5], като
рецидивите са чести. Рисковите фактори, които влияят
отрицателно на спонтанното самоизлекуване [19] са:

• Начало на СО през лятото или есента;
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• Загуба на слух >30dB за по-добре чуващото ухо;
• Анамнеза за предшестващи тимпаностомни тръби;
• Не е имало аденотомия.
Децата с хроничен СО са рискови за структурна
увреда на тъпанчевата мембрана [20], понеже излива
съдържа левкотриени, простагландини, метаболити на
архидоновата киселина, които предизвикват локален
възпалителен отговор [20]. Реактивните промени могат
да се появят и в срещуположната тъпанчева мембрана,
относителната повишена вентилация на средното ухо
води до отрицателно налягане, което предразполага
формирането на локални ретракционни джобове,
генерализирани ателектази на тъпанчевата мембрана
и холестеатом.
Структурният интегритет се оценява чрез
внимателен преглед на цялата тъпанчева мембрана,
който се извършва с пневматичен отоскоп. Трябва да се
търсят ретракционни джобове, осикуларни ерозии, както
зони на ателектази и атрофия. Ако има несигурност, че
всички наблюдавани структури са нормални, пациентът
трябва да се изследва с отомикроскоп. Всички деца с
подобни промени в тъпанчевата мембрана независимо
от продължителността на СО, трябва да се подложат на
задълбочена аудиологична оценка.
Условията на тъпанчевата мембрана, които
определят поставянето на тимпаностомна тръба са
постеросупериорно разположени ретракционни
джобове, осикуларни ерозии, адхезивни ателектази и
ретракционни джобове, съдържащи кератинов дебриз.
Последващото наблюдение е важно, понеже
вероятността от структурна увреда се увеличава с
продължителния застой на излива [21]. Децата със СО,
персистиращ за 3 или повече месеца трябва да се
тестуват за слух. По отношение на резултатите,
клиницистите могат да обособят 3 нива на действие на
основа на загубата на слух за по-добре чуващото ухо
като се използват слушалки или звуково поле с
високоговорители, ако детето е прекалено малко за
специфично слухово тестуване:
1. Загуба на слух 40dB (умерена загуба на слух).
Препоръчва се задълбочена аудиологична оценка,
особено ако не е извършвана преди това. Препоръчва
се хирургична намеса, тъй като персистираща загуба
на слух от такава величина повлиява на речта, езиковата
подготовка и академичните изяви [22].
2. Загуба на слух 21-30dB (лека загуба на слух). В
тези случаи се препоръчва аудиологично изследване,
особено, ако не е извършвано преди това.
Лекостепенната сензоневрална загуба на слух се
свързва със затруднение на речта, езиковата подготовка
и академични прояви в училище [22]. Пресистираща
лекостепенна проводна загуба на слух, причинена от СО
може да има подобни последствия. По-нататъшното
третиране трябва да бъда индивидуализирано на основа
на продължителността на излива, остротата на
слуховата загуба, предпочитанията на родителите и
може да включи стратегии за оптимизиране на слуховата
и учебна среда. Повторно слухово тестуване трябва да
се извърши от 3-я до 6-я месец, ако СО персистрира
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при повторен преглед и не са поставени тимпаностомни
тръби.
3. Загуба на слух 20dB (нормален слух). Уместно е
да се извършват повторни слухови тестове на 3-я до 6я месец, ако СО персистира при повторния преглед.
Други фактори, различни от забавянето в речта и
говорната подготовка, могат да повлияят на решението
за интервенция поради персистиращ СО. Някои автори
[10] показват, че околната среда има по-голямо влияние
по отношение на загубата на слух, отколкото СО.
Рисковите фактори за забавяне в речта и езиковата
подготовка включват: ниско образователно ниво на
майката, неподходяща околна среда на детето и нисък
социо-икономически статус. В тези случаи,
допълнително се задълбочава загубата на слух, има полоша изява в училище, както и поведенчески проблеми.
Персистриращият СО може да бъде свързан с
физикални или поведенчески симптоми, включващи
хиперреактивност, разсеяност, поведенчески проблеми
и по-ниско качество на живот на детето [14]. Децата с
хроничен СО имат значително по-слаба вестибуларна
функция [14]. Вестибуларната функция, поведението и
качеството на живот могат да се подобрят след
поставяне на тимпаностомна тръба [23]. Други
физикални симптоми, които могат да доведат до
хирургична намеса са: оталгия, необяснимо растройство
на съня или съпътстващ ОСО. Тръбите понижават
честотата на СО с приблизително един епизод при дете
за година. Но относителното понижение на риска е 56%
[23].
Рисковете при продължително наблюдение на деца
със СО трябва да бъдат балансирани срещу рисковете
от хирургична интервенция. Децата с персистиращ СО,
изследвани редовно на 3 до 6 месечни интервали, при
развитието на симптоми на СО са с по-малък риск за
развитието на физикални или поведенчески последствия
от СО. Противно на това, продължителното изчакване
при СО не е подходящо, когато детето е рисково по
отношение на неговото развитие. При тези деца
рисковете от анастезия и хирургична намеса са помалко, отколкото тези при продължителното
наблюдение.
Заключение:
С така направеният литературен обзор целим да
внесем яснота на клиницистите остносно не малкия
проблем: серозен отит в детската възраст. Много често
това заболяване се неглижира и от всичко това следва
намаление на слуха при децата и затруднен говор, който
на по-късен етап от развитието на детето е почти
необратим. Ранното проследване на слуха и говора,
както и провеждането на профилактика в тази насока
са от съществено значение за оториноларинголози,
педиатри и общопрактикуващи лекари.
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