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Уважеми читатели,
С отпечатването на втория брой на списание 

„Превантивна медицина” времето на нaпрегнат тре-
пет, очакване и вълнение отмина. Раждането на пър-
вото отроче винаги е съпроводено със силни емоции 
и чувства. След него остава само тревогата и при-
теснението от развитието му и от въпроса– ще си 
намери ли място в живота? Подобна е и съдбата на 
едно списание – първият брой е вълнение, следва-
щите са борба за оцеляване. Задачата на редактор-
ския колектив е да подбере теми и въпроси, доста-
тъчно щекотливи и поставящи онези въпроси, които 
вълнуват аудиторията, за да задържат списанието 
живо и жизнено и да му осигурят подобаващо място 
в научната литература.

Когато се обсъждат темите, на които да се 
обърне особено внимание в бъдещите броеве на 

списанието трябва да имаме предвид съвременното състояние на превантивните структури в страната, 
икономическото и демографско й състояние, психологичната настройка на населението и готовността 
му да следва здравословен начин на живот. В най-общи линии тематиката на списанието ще бъдат 
ваксините и ваксинопрофилактиката, медицината на пътуващите, логистичните и административните 
решения на основни проблеми при превантивните мероприятия, трудовата медицина, информационни 
модели на развитието на отделните инфекциозни заболявания и моделите на реакция. 

Задачата на това списание не е само да даде трибуна на специалистите от профилактичните 
медицински дисциплини да споделят своите разработки и да търсят информация за съвременните тен-
денции в превенцията на инфекциозните и неинфекциозни болести, но и да пропагандира здравосло-
вен начин на живот. Сериозни научни разработки ще бъдат публикувани редом с рекламни материали 
и програми за укрепване на здравето и предпазване от заболявания. Здравословното състояние на 
българина през последните години се влоши значително. Застаряването на населението, нередовния 
режим на хранене, стреса от напрегнатия живот сложиха своя отпечатък както върху здравето на от-
делния индивид, така и върху здравословното състояние на населението. Профилактиката на неин-
фекциозните заболявания се превръща в основен приоритет на превантивната медицина, като това 
не означава, че трябва да изоставим приоритетите, с които сме били закърмени. Просто тези стари и 
добре познати истини трябва да бъдат съчетани с новите тенденции.

На всеки сто мъдри съвета винаги ще се намери един остроумен контрапункт, на който няма да 
знаем как да отговорим. Въпросът не е да отговорим, а да продължим да работим в същата посока. Во-
дата е упорствала, пробивайки си път в гранитните масиви и днес се наслаждаваме на величествената 
осанка на Големия каньон. Казано с обикновени думи– основната ни задача е да не отстъпваме и ще 
постигнем целта си.

На добър час, колеги.
Андрей Галев, председател на БСПМ
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Уважаеми колеги,
За мен е удоволствие да приветствам всич-

ки с издадаването на първото в България списа-
ние по превантивна медицина.

Съвременната медицинска общност и све-
товните здравни организации обединяват усилия 
и ресурси, за да овладеят и ограничат тежестта, 
усложненията и социално-икономическите по-
следствия от заболяванията. Превенцията и над-
зора на заразните и социално-значимите незараз-
ни болести са превърнати в приоритет с първос-
тепенна важност в здравната политика на всяка 
една страна. 

Превантивната медицина представлява съ-
ществена част от дейностите, осъществявани от 
Министерство на здравеопазването на Република 
България. Заради икономическата криза немину-
емо има известен спад в средствата, отделяни за 

профилактика и превенция, но няма прекъсване на дейността по вече приетите програми. Това, което 
е характерно за профилактичните програми е обхватът им. Обхващат се сексуално здраве, тютюнопу-
шене, алкохол, опазване на работещи и пациенти, контролиране на радон в училища и детски градини, 
здравно образование в училищата. Най-широко обхватната програма е околна среда и здраве.

Издаването и поддържането на това списание, посветено на проблемите на превантивната ме-
дицина в България изисква влагането на много усилия, средства и не на последно място посветеност 
и вяра в значението на извършваната дейност. Разнообразието на теми, включването на национални 
консултанти в редакционния екип и пряката обвързаност с основните проблеми на реалния живот пре-
връщат списанието в интересно и търсено пособие за ежедневната дейност.

Пожелавам на редакционния екип и на всички автори ползотворна, интересна работа и успех на 
списанието.

Главен държавен здравен инспектор на Република България
Д-р Ангел Кунчев
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 РЕЗЮМЕ
В Европейския регион ракa на маточната шийка (РМШ) е втората по честота фор-

ма на раково заболяване при жените на 15-44 год., след рака на гърдата. Профилактич-
ните ваксини срещу РМШ са най-новото постижение на съвременната медицина в кон-
трола на раковите заболявания. Настоящата публикация се основава на Европейски и 
национални препоръки за въвеждане на HPV ваксините в имунизационната практика и 
обобщава публикуваните данни за основните характеристики на двете регистрирани в 
България HPV ваксини- Cervarix (GSK) и Silgard/Gardasil (MSD). Разгледани са публикувани-
те данни за ефикасност, имуногенност и безопасност на двете ваксини с цел по-добра 
информираност и повишаване на активността на практикуващите лекари за възможно 
максимално обхващане на подрастващите с профилактичната имунизация срещу РМШ.

Ключови думи: рак на маточната шийка, ваксини, профилактичната имунизация

Адрес за кореспонденция: Н. Гачева, Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните 
инфекции (БАПКНИ) „БулНозо”, E mail: nina.gacheva@gmail.com

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА 
ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКАТА СРЕЩУ РАК НА 
МАТОЧНАТА ШИЙКА
(Основаващи се на европейските и националните препоръки, както и на послед-

ните научни доказателства)

Гачева Н., Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции 
(БАПКНИ) „БулНозо”

PRACTICAL GUIDANCE ON IMPLEMENTATION OF PROPHYLACTIC VACCINATION AGAINST 
CERVICAL CANCER

(Based on European and national recommendations and the latest scientifi c evidence)

Gatcheva N., Bulgarian Association for Prevention and Control of Nosocomial Infections “BulNoso”

SUMMARY 
Cervical cancer is the second most frequent form of cancer, after breast carcinoma, in sexually active 

women in the European Region. Development of prophylactic HPV vaccines is the recently introduced major 
achievement of medical science in the control of cancer diseases. The current publication is based on Europe-
an and National guidance for implementation of HPV vaccination in immunization practice and summarizes the 
recent published data on major characteristics for the two licensed in Bulgaria HPV vaccines- Cervarix (GSK) 
and Silgard/Gardasil (MSD). The data on effi cacy, immunogenicity and safety of these vaccines are presented 
in order to raise the physicians’ awareness and to support their motivation in achievement of high immunization 
coverage with prophylactic vaccines against cervical cancer among Bulgarian young adolescent girls.

Key words: cervical cancer, prophylactic vaccination, prophylactic vaccines

Address for correspondence: N. Gatcheva, Bulgarian Association for Prevention and Control of Nosocomial 
Infections “BulNoso”, E mail: nina.gacheva@gmail.com

Актуалност на проблема. Профилак-
тичните ваксини срещу рак на маточната шийка 
(РМШ) са най-новото постижение на съвременна-
та медицина в контрола на раковите заболявания 
чрез средствата на имунопрофилактиката. Този 
забележителен прогрес стана възможен след до-
казване на вирусната етиология на заболяването 
(откритие, отбелязано неотдавна с Нобелова на-
града), последвано от разработване и въвеждане 
в практиката на безопасни и високо ефективни па-

пиломавирусни ваксини [3,6,7]. С приложението 
на тези ваксини се цели предпазване на младите 
момичета и жените от развитие на персистираща 
инфекция (над 6-12 месеца) с онкогенни типове на 
човешките папиломавируси (HPV), която се явява 
задължителен, етиологичен фактор за развитие 
на РМШ. Рискът от прогресиране на инфекцията, 
с развитие на преканцерозни лезии и РМШ вари-
ра според типа HPV: общо 15 са високорисковите, 
онкогенни типове HPV [6,7], като най-голям дял 
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имат HPV 16 и 18 (74-77% ), следвани от HPV 45, 
31 и 33; с тези 5 типа HPV са свързани над 80% от 
случаите на РМШ. В България те са отговорни за 
97% от предраковите и ракови цервикални лезии, 
резултат, който е от голямо значение при избора 
на ваксина и дава основание да се прогнозира ви-
сок ефект от бъдещата ваксинопрофилактика на 
РМШ в страната.

Медико-социална значимост на заболя-
ването[6,7,8]. Високата честота и неблагопри-
ятната прогноза на РМШ/цервикалния карцином 
определят неговото значение като тежък проблем 
на съвременното обществено здравеопазване. В 
Европейския регион на СЗО- РМШ е втората по 
честота форма на раково заболяване при жените 
във възрастта 15-44 год., след рака на гърдата. 
Най-голяма е тежестта на проблема в Източна 
Европа, където средната смъртност от РМШ е 
над два пъти по-висока, отколкото в останалите 
части на региона, в които от години успешно се 
провежда организиран гинекологичен скрининг 
на популационен принцип. У нас честотата на 
заболяването показва трайна възходяща тенден-
ция[10] – броят на новите случаи през последните 
години е от порядъка на 1100-1200 годишно, а на 
смъртните случаи– между 300 и 400. 

Това означава, че всеки ден в България се 
диагностицират три нови случая на заболяване-
то и умира по една жена от РМШ. В 11 области 
честотата на заболяването надвишава средната 
за страната, в границите 23 - 42/100 000 (2008 г.).

Риск от HPV- инфекция и РМШ[4,6] . Гени-
талната HPV инфекция се приема за най-честата 
полово-предавана вирусна инфекция. На практи-
ка, почти всяка жена прекарва една или повече 
HPV инфекции, обикновено, скоро след началото 
на полов живот, като рискът нараства при по-го-
лям брой партньори, общо и за конкретния пери-
од. Освен ефективното предаване, за широкото 
разпространение допринасят и особености на 
имунитета при HPV инфекциите, които протичат 
до голяма степен „скрито” от имунната система на 
макроорганизма (само при 50-60% се установяват 
серумни антитела), тъй като имат локален харак-
тер - остават ограничени на ниво кожен и лигави-
чен епител. Имунният отговор при естествената 
инфекция е типово специфичен, но не винаги има 
протективен характер, т.е. първичната инфекция 
с HPV не е последвана от изграждане на стаби-
лен имунитет и жената не е предпазена от пов-
торно заразяване със същия или други типове 
HPV[6,10].

По-голяма част от цервикалните HPV ин-
фекции са транзиторни, без цитологични промени 
и клинична симптоматика. В около 20% от случаи-
те, обаче инфекцията не завършва със спонтанно 
оздравяване, а персистира и напредва, бавно и 
стъпаловидно от ниско- и високо-степенна цер-
викална лезия към инвазивен карцином. При не-
лекувани жени периодът между инфектирането 
и развитието на РМШ се измерва с десетилетия, 
обикновено 20-30 години[7,8]. Тъй като, честотата 
на HPV инфекциите е най-висока във възрасто-

вата група 16-20 год., най засегнати от РМШ са 
жените над 40 години.

Въвеждане на HPV ваксините в имуни-
зационната практика[7]. За успеха на имуниза-
ционната програма е важно практикуващите ле-
кари да се съобразяват с няколко принципни по-
становки, специфични за тази ваксинация. Основ-
ната целева група за имунизация са момичетата, 
преди започване на полов живот[6,7,12]– целта 
е образуваните постваксинални антитела да ги 
предпазят от онкогенна HPV инфекция,  като пре-
дотвратят навлизането на вируса в клетките на 
цервикалния епител. Според Имунизационния ка-
лендар на България ваксинацията се препоръч-
ва за момичета на 12-18 год., с възможност да се 
прилага при жени до 25 години. HPV ваксините са 
профилактични ваксини[1,2], те нямат терапевти-
чен ефект върху вече настъпила инфекция или 
заболяване, ето защо при жените в по-горна въз-
раст (сексуално активни) се очаква по-ниска ефи-
касност на HPV ваксините; тази възрастова група 
остава на втори план при въвеждане на имуниза-
цията, но в много страни се предлага т.н. изчерп-
ваща имунизация (catch-up) при младите жени до 
25-годишна възраст. Предвид широкия спектър 
онкогенни типове HPV и продължителния рисков 
период за осъществяване на полово-предавана 
HPV инфекция, важно изискване към ваксините 
е да притежават широкообхватна ефикасност и 
да осигуряват дълготрайна защита - запазване на 
високо ниво на протективните антитела[5,6]. За 
постигане на оптимален ефект от приложението 
на васините е необходимо да се поддържа висок 
имунизационен обхват[6,7]. Въвеждането на HPV 
ваксините (първичната профилактика на РМШ) 
не отменя стандартната практика за предпазване 
от полово-предавани инфекции, както и необхо-
димостта от редовни гинекологични прегледи с 
цитонамазка (вторичната профилактика на РМШ) 
при жените в полово активна възраст[1,2,6].

Сравнителни данни за HPV ваксините. 
В България са разрешени за приложение и две-
те профилактични HPV ваксини: Cervarix (GSK) и 
Silgard/Gardasil (MSD). Те са субединични вакси-
ни, получени с рекомбинантна технология - съста-
вени са само от вирусния протеин L1 на HPV под 
формата на вирусоподобни частици и не съдър-
жат вирусен генетичен материал, следователно 
не са инфекциозни[1,2]. Прилагат се i.m. в три-
дозова схема, подобна на тази при при хепатит 
В имунизацията: 0,1,6 месеца (Cervarix)[1] и 0,2, 
6 месеца (Silgard/Gardasil)[2]. Главната прицелна 
точка на ваксините са двата най-чести онкогенни 
типове HPV16 и HPV18: Cervarix е двувалент-
на ваксина, а Silgard е четиривалентна ваксина, 
тъй като включва още два антигена - протеин L1 
на ниско-рисковите типове HPV 6 и HPV11, при-
чиняващи доброкачествени или нискостепенни 
лезии на цервикалния епител и аногенитални 
брадавици. Съществената разлика в състава 
на ваксините се отнася за вида на използвания 
адювант[1,2,4] - стандартен алуминий-съдър-
жащ адювант е използван във ваксината на MSD 
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(Silgard), докато адювантната система 04 (АS04) в 
състава на Cervarix представлява фирмена ино-
вация на GlaxoSmithKline с доказан мощен потен-
циращ ефект, водещ до по-силно изразен и траен 
имунен отговор.

От особена важност на този етап на въвеж-
дане на HPV ваксините в широката практика, е 
доброто познаване на техните основни характе-
ристики: ефикасност, имуногенност и безопасност 
[9]. Според регистрационните данни, описани в 
Кратката характеристика на продукта (КХП) [1,2], 
и двете ваксини притежават над 90% ефикасност 
по отношение превенцията на предракови лезии и 
цервикален рак, причинно свързани с ваксиналните 
онкогенни типове HPV16 и HPV18. Същевременно, 
неотдавна публикуваните заключителни анализи на 
резултатите от контролирани проучвания (вкл. от 
директни сравнителни изследвания) [3,11,14]  по-
казват определени различия между ваксините по 
отношение на няколко важни показатели и по този 
начин характеризират предимствата на двувалент-
ната ваксина при осигуряване на ефикасна защита 
срещу всякакви предракови промени и РМШ [8] при 
основната целева група – момичетата преди започ-
ване на полов живот. 

Имунизацията с Cervarix (GSK) на момичета и 
жени без данни за предхождаща онкогенна HPV ин-
фекция (т.е. групата, която е представителна за мо-
мичета преди началото на сексуалната активност) 
осигурява 93,2% ефикасност срещу Са in situ (CIN 
3+) и 64,9% защита срещу умерена по степен дисп-
лазия (CIN 2+), независимо от причинителя [3,11]; за 
сравнение, нивото на протекция срещу CIN 2/3 при 
аналогична група ваксинирани със Silgard/Gardasil 
(MSD) е значително по-ниско – 42,7 %. Съществе-
ните различия между двете ваксини по отношение 
на защитния ефект срещу цервикални предракови 
и ракови промени се отразяват и върху тяхната спо-
собност да предотвратяват всякакви бъдещи локал-
ни процедури с терапевтична цел : Cervarix (GSK) 
осигурява  70,2%  редукция на всички дефинитивни 
терапевтични процедури на маточната шийка,а за 
Silgard/Gardasil (MSD) този показател е 41,9%[1,2,5]. 

Друг важен показател за оценка на профи-
лактичните HPV ваксини представлява кръстоса-
ната протективна ефикасност, т.е. наличието на 
профилактичен ефект спрямо РМШ и преканцеро-
зи, причинени от неваксиналните онкогенни HPV. 
Чрез този показател, може да се сравни очакваната 
широта на ваксиналната защита срещу РМШ[11]. 
За Cervarix (GSK) защитният ефект срещу 12-те 
останали онкогенни типове (без HPV16 и HPV18) е 
56,2%[11]  по отношение на умерена по степен дис-
плазия и 91,4%- за Са in situ. При Silgard/Gardasil 
(MSD)[2] аналогичният показател за кръстосана за-
щита спрямо умерена и високостепенна дисплазия 
(CIN 2/3),  причинена от 10 неваксинални онкогенни 
HPV е 23,0%[3,11] . 

Различия между ваксините се установяват не 
само по отношение на обхватността на защитата, 
но и в основните характеристики на постваксинал-
ния имунен отговор – сила и продължителност. Този 
факт е от съществено значение за тяхната оценка, 

като се има предвид, че ваксиналната защита се 
основава на изградения хуморален имунен отговор. 
В директно сравнително проучване на имуноген-
ността на двете ваксини при жени на 18-45 год[14]  
Cervarix (GSK) показва неколкократно по-високи 
титри на анти-HPV16 (3,7 пъти) и анти-HPV18 (7,3 
пъти) антителата в сравнение със Silgard/Gardasil 
(MSD) във възрастовата подгрупа до 26 год., като 
разликата се запазва и в останалите сравнявани 
възрасти[4]. Установеното предимство на Cervarix 
(GSK) по отношение на специфичния В-клетъчен 
отговор отразява стабилността на изградената в 
отговор на ваксината имунна памет, като гаранция 
за дълготрайна защита[11].  В подкрепа на този из-
вод са публикуваните само за Cervarix (GSK)  ре-
зултати от клинични проучвания, които потвържда-
ват трайността на постваксиналния имунен отговор 
в продължение на над 9 години, като наблюденията 
продължават. 

Данните от целенасочени клинични проуч-
вания показват, че и двете профилактични HPV 
ваксини се характеризират с добра поносимост и 
безвредност, като най-честите странични реакции, 
описани в КХП[1,2] са предимно локални (в мястото 
на инжектиране) и бързопреходни. Постмаркетин-
говите наблюдения върху приложените вече мили-
они дози ваксини в страните от Северна Америка 
и Европа, въвели планова имунизация, също по-
твърждават добрия профил на безопасност на тези 
ваксини в кратко- и дългосрочен план.

В заключение, тежестта на заболяването 
като медицински и социален проблем и възмож-
ностите, които предлага ваксинопрофилактиката 
за безопасна и високо ефективна защита на след-
ващите поколения момичета и млади жени са без-
спорни и същевременно задължаващи, тъй като 
успехът на ваксиналната програма ще зависи най-
вече от активността и професионализма на прак-
тикуващите лекари за компетентно информиране и 
възможно максимално обхващане на подрастващи-
те с профилактичната имунизация срещу РМШ. 
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 РЕЗЮМЕ
Специфичната имунопрофилактика на туберкулозата в цял свят се провежда с 

ваксина BCG. България заедно с Хонг Конг въвеждат първи в света задължителната 
имунизация против туберкулоза през 1951г. За периода от 39 години (1951-1990г.) след 
въвеждането на BCG имунизацията заболеваемостта от туберкулоза в България нама-
лява от 90/100 00 детско население на 8/100 00.

След 1990г. поради нормативни несъвършенства намалява относителният дял на 
обхващане на децата подлежащи на реимунизация. Това налага въвеждането на образо-
вателни програми за ОПЛ, НПО и родители с цел подобряване обхвата и качеството на 
провеждана BCG имунизация.

Ключови думи: инунопрофилактика, туберкулоза, BCG ваксина

Адрес за кореспонденция: Проф. д- р Петко Минчев д.м.н. Университетска детска клиника по белодробни 
болести, СБАЛББ “Света София”- гр. София, е-mail: p_minchev@mail.bg

СПЕЦИФИЧНА ИМУНОПРОФИЛАКТИКА И
КЛИНИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ВАКСИНАТА 
BCG

Минчев П.
Университетска детска клиника по Белодробни Болести

BCG VACCINE- SPECIFIC IMMUNOPROPHYLAXIS AND CLINICAL ETIOLOGY.

Minchev, P, University Children Lung Diseases Ward

SUMMARY
Specifi c immunoprophylaxis for tuberculosis worldwide is carried out with BCG vaccine. Bulgaria and 

Hong Kong are fi rst in the world that introduced obligatory BCG vaccination for child population.
For the period of 39 years (1951-1990), after introduction of BCG vaccination, incidence of tuberculosis 

decreased from 90/100 00 to 8/100 00 for child population. Since 1990 by reason of normative imperfections 
the relative part of children with reimmunisations decreased. It is necessary that implementation of education 
programs is obligatory for GP, NGOs and parents with the sole purpose- increasing effi cacy of BCG immunisat-
tion and reimmunisation.

Key words: Ключови думи: immunoprophylaxis, tuberculosis, BCG vaccine

Address for correspondence: Minchev, P, University Children Lung Diseases Ward, St Sofi a hospital,
 е-mail: p_minchev@mail.bg
Специфичната инунопрофилактика на ту-

беркулозата в цял свят се провежда с BCG вакси-
на. След създаването ѝ от Albert Calmette Camille 
Guerin и въвеждането ѝ в клиничната практика 
през 1921 г., BCG ваксината остава единственото 
профилактично средство в борбата с туберкулоз-
ното заболяване. България е първата страна в 
Европа и втора в света с Хонг Конг, които въвеж-
дат задължителна BCG имунизация на детското 
население след края на Втората световна война 
през 1951 г. 

 През 1951г. България започва приложе-
нието на перорална ваксина, производство на ин-
ститута Louis Pasteur в Париж. Приложението на 
тази ваксина продължава до края на 1956 година. 
През този период от време д-р Сребра Родопска 

специализира в Института Louis Pasteur и създава 
BCG лаборатория за производство на българска 
BCG ваксина в рамките на НЦЗПБ. През 1957 г. 
България започва да произвежда собствена вак-
сина. За производството ѝ се използва московски 
ваксинален субщам 374 А‘.

През 1984 лабораторията се оборудва съ-
временно и българската BCG ваксина е тестирана 
в референтните лаборатории на СЗО в Женева, 
САЩ и Канада. След получаване сертификат за 
качество българската BCG ваксина се прилага в 
Южна Америка, Северна Африка и Югоизточна 
Азия.

Българската BCG ваксина притежава добра 
имуногенност, безвредност и ниска остатъчна ви-
рулентност. Относителният дял на усложненията 
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след BCG имунизация с българска ваксина при 
новородени деца е в рамките на 0,48 % от вакси-
нираните.

 Дълголетният опит по отношение прило-
жението на BCG ваксината в цял свят доказват 
нейната клинична ефективност и превенция на 
хематогенно дисеминиране и поява на полисеро-
зити и туберкулозни менингоенцефалити.

 Съобразно изискванията на СЗО BCG 
ваксината се прилага на ляво рамо на ваксини-
раното дете. Количеството BCG ваксина е в доза 
0,1 мл от приготвената суспензия за инжекционно 
приложение. BCG ваксината, която се произвеж-
да в България вече е позната като ваксинален 
щам BCG Sofi a SL 222.

Основните характеристика на M. bovis BCG 
Sofi a SL 222 включват:

- наличие на RD2 регион
- DU2 дупликации / в региона Rv3299 до Rv 

3316/
- 1,6-кв делеция в участъка Rv 3697 и Rv 

3698
Данните за основните генетични особено-

сти на ваксиналния BCG щам са резултат от про-
учвания на Ц. Стефанова, А. Михайлов, М. Чучко-
ва и S.V. Gordon

 Въз основа на генетичния анализ на бъл-
гарския ваксинален БЦЖ щам авторите обобща-
ват, че:

• M. Bovis BCG Sofi a SL 222 притежава 
характеристика на ранните BCG щамове, най- 
близки до оригиналния щам на Albert Calmette и 
Camille Guerin.

• Генетичната характеристика на Sofi a SL 
222 доказва генетичното постоянство на българ-
ската BCG ваксина.

• Мониторирането на генетичната стабил-
ност обуславя качествата и имунизиращата сила 
на българската BCG ваксина.

Клиничната ефективност на всяка ваксина 
се определя от нейната превантивност по отно-
шение заболяването, което профилактира.

Имунитета при туберкулозата е клетъчно 
обусловен, предимно и за сметка на сенсибили-
зираните Тh1 хелпери. Хуморалният имунитет 
има относително по-слабо проявление с повишен 
титър на антитела от IgG и IgA тип.

Имунологичните феномени при туберкуло-
зата са изключително сложни и много специфич-
ни. Поради това BCG имунизацията не предпаз-
ва от заболяване всички имунизирани деца. Тук 
обективно се намесват и генетични особености на 
рецепторна възприемчивост на макроорганизма 
по отношение на M. Tuberculosis.

За Европейския регион ефективността на 
BCG имунизацията е в границите на 80% от вак-
синираните контингенти. Независимо от това вся-
ко правилно имунизирано дете, което се разболя-
ва от туберкулоза има шанса да оздравее, прео-
долявайки специфичното възпаление по-бързо и 
по-успешно.

Това безспорно е обусловено от наличие-
то на паметови клетки сенсибилизирани към M. 

Tuberculosis. Много по-изразен е възпалителният 
процес при деца, които не са имунизирани и обек-
тивно са „имунологично девствени” по отношение 
етиологичния причинител – туберкулозния бакте-
рий. Динамиката на заболяемостта от туберкуло-
за е обективен показател за превантивната роля 
на BCG имунизацията. На Фиг.1 е показана дина-
миката на заболяемостта за периода 1945-1990 г.

Фигура 1. Клинична ефективност на 
имунизацията с ваксината BCG. Заболяе-
мост от туберкулоза при деца за периода 
1945 – 1990 г.

Източници: Годишни отчети на противоту-
беркулозните заведения 1954-1970, “Здравеопаз-
ване”– ЦСУ 1971-1977, НИЗИ– 1978-1990;

Прави впечатление, че в началния период 
заболяемостта сред детското население в Бълга-
ри е много висока 90/100 000 детско население. 
За период от 10 години през 1955 г. заболяемост-
та намалява средно с 10 пункта. След въвеждане-
то на БЦЖ имунизацията заболяемостта започва 
да намалява осезаемо и през 1990 година е само 
8/100 000 детско население.

За периода от 45 години заболяемостта от 
туберкулоза сред детското население в България 
е намалена повече от 8 пъти. Отбелязва се рязко 
снижаване на хематогенно-дисеминираните фор-
ми и туберкулозен менингит.

Една от основните причини за благоприят-
ните промени в заболяемостта от туберкулоза е 
системната ваксинация на детското население. 
На Фиг.2 е показана заболяемостта за периода 
2000-2009 година. 

Фигура 2. Заболяемост и болестност 
от туберкулоза в България при деца за пе-
риода 2000– 2009г. 

Източник: НЦЗИ

Прави впечатление проявите на темп на 
повишение от 16,2/100 000 детско население на 
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21/100 000. Причините за това са комплексно 
обусловени. Независимо от това един анализ за 
провежданата BCG имунизация в периода 2005-
2009г. показва различен относителен дял на об-
хващане на подлежащите контингенти за имуни-
зация и реимунизация с BCG ваксина /Фиг.3/

Фигура 3. Относителен дял на обхва-
щане с реимунизация с ваксината БЦЖ при 
деца на 7 г., 11 г., 17 г.

   Източник: НЦЗИ
Видно е, че при 7 годишните деца относи-

телният дял на обхващане се задържа в граници-
те на 92%. При юношите на 17 години също се 
наблюдава понижаване на обхвата- 91%.

Тревожен е фактът, че при децата на 11 го-
дини относителния дял на обхващане с реимуни-
зация е спаднал от 93,4% на 74,5%. Това е най-
ранимата и податлива на инфекция възрастова 
група, което е свързано с цялостната ендокринна 
пренастройка на детския организъм, свързано с 
пубертета. Още по-тревожен е фактът, че през 
периода 2005- 2009г. приблизително 11% от ново-
родените деца при първична имунизация са без 
белег от проведена имунизация. Това дава осно-
вание да се приеме лоша техника на приложение 
на първична имунизация с БЦЖ ваксина.

В резултат от тези наши проучвания е ви-
дно, че при 7 годишните деца 8% остават неза-
щитени, при 11 годишните 25% през 2009г. и 9% 
от 17 годишните. Значителният абсолютен брой 
неваксинирани деца е израз на липсата на крите-
рии за обхват и качество на провежданата BCG 
имунизация от ОПЛ.

И днес специфичната профилактика с BCG 
остава основно средство по отношение на тубер-
кулозното заболяване. С цел повишаване ефек-
тивността на провежданата BCG имунизация в 
България е необходимо:

• непрекъснат контрол на първичната 
имунизация и реимунизация

• Повишаване на здравната култура на 
населението по отношение превенция-
та на туберкулозно заболяване

• Образователни програми за ОПЛ и НПО 
с цел подобряване обхвата на подле-
жащите  контингенти и повишаване ка-
чеството на приложение на BCG имуни-
зацията в страната.
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 РЕЗЮМЕ
Целта ни е да споделим опита си за тежестта на протичане и актуалната епи-

демиологична характеристика на лептоспирозата в Плевенски регион, и набелязване 
на профилактични мерки. Направен е клинико-лабораторен и епидемиологичен анализ 
на 100 болни от лептоспироза, лекувани в Клиника по инфекциозни болести на УМБАЛ 
„Д-р Георги Странски”, Плевен (1976-2010 г.), 50 от които серологично потвърдени чрез 
микроаглутинационен тест (МАТ). Средната годишна заболяемост от лептоспироза в 
Плевенски регион през проучвания период е 0,37 %ооо; еднаква със средната за страна-
та. Преобладава средно тежко (39%) и тежко (34%) протичане. Леталитетът е 13% и 
се дължи на тежки мултиорганни увреждания. Налице е лятна сезонност. Преобладават 
болни в активна възраст (18– 59 г.)– 72%; мъже (90%); с градско местоживеене (61%). 
Специфични за заболяването епидемиологични фактори са налице при 88% от болните, 
с водещо значение на водния фактор (в 57%). С професионален риск са 14% от болни-
те. Многократни експозиции са установени в 66%. При 22% от болните заболяването 
е свързано с наличие на гризачи в дома, стопански постройки или на работното място. 
В заключение заболяемостта от лептоспироза в Плевенски регион през проучвания пе-
риод е ниска, но преобладава средно тежкото и тежко протичане. Като профилактични 
мерки могат да се набележат активни разяснителни мероприятия сред населението 
относно начините на заразяване и активна дератизация.

Ключови думи: лептоспироза, леталитет, епидемиологични фактори, профилак-
тика

Адрес за кореспонденция: доц. д-р Галя Иванова Ганчева, д.м., Клиника по инфекциозни болести – 
УМБАЛ “Д-р Г. Странски”, ул. “Георги Кочев” 8а, гр. Плевен, п.к. 5800; е-mail: galya_gancheva@abv.bg

ЛЕПТОСПИРОЗАТА – ТЕЖКО, НО 
ПРЕДОТВРАТИМО ЗАБОЛЯВАНЕ

Ганчева Г.1, М. Карчева1, И. Макавеев2

1-Катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина”,
 МУ-Плевен; 2 -ВМА – НПЦВЕХ, ОПМ – Плевен

LEPTOSPIROSIS – SEVERE BUT PREVENTABLE DISEASE

Gancheva G.1, М. Karcheva1, I. Makaveev2

1-Department of Infectious Diseases, Epidemiology, Parasitology 

and Tropical Medicine, Medical University – Pleven, 

 2-Department of Preventive Medicine, Military Hospital – Pleven 

SUMMARY

The aim of this study was to assess severity and new epidemiological aspects of leptospirosis in the 
region of Pleven. Retrospective cohort study was carried out of 100 consecutive patients with leptospirosis, 
which were treated in Clinic of Infectious Diseases at University Hospital “Dr Georgi Stranski”– Pleven within 
35 years (1976-2010). Fifty of cases were serologically confi rmed by microaglutination test (MAT). The inci-
dence of leptospirosis in the region was low (mean 0,37 %ооо– the same was for Bulgaria), but signifi cantly 
variable during the years. Seventy three of patients were with severe and moderate course of leptospirosis. 
Thirteen of cases were with fatal outcome because of severe multiorgan disorders. The highest number of cas-
es was registered during the summer and male were prevalent (90%) (р<0,001). Urban cases were 61% and 
the prevalent age group was eighteen to fi fty nine years old (72%). Information for risk factors was presented in 
88% and the importance of water as source of infection was signifi cant (in 57% of the cases). In conclusion the 
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incidence of leptospirosis in the region of Pleven was low but severity was high. Epidemiological knowledge 
about this reemerging disease with protean clinical manifestations could be facilitating diagnosis. An active 
epidemiologic education of the human population would be helpful for decreasing the impact of the risk factors. 

Key words: leptospirosis, severity, risk factor, incidence 
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5800 Pleven, e-mail: milena_karcheva@abv.bg

Лептоспирозата е повсеместно разпростра-
нена зооантропоноза, причинявана от патогенни 
спирохети (лептоспири) от вид L. interrogans. Ха-
рактеризира се с широк спектър от клинични про-
яви и полиорганно увреждане. Засягат се отдели-
телната система, черния дроб, сърдечно-съдова-
та, дихателната, нервната система и хемостазата, 
напречно-набраздената мускулатура. По-рядко се 
засяга панкреаса с развитие на хеморагично-не-
кротичен панкреатит[2]. При увреждане на зри-
телния анализатор възниква панофталмит и е 
възможна слепота. Клиничното протичане варира 
от безсимптомно до тежко с водещо увреждане 
на бъбреците и черния дроб (болест на Weil)[3]. 
През последните години по-често се описват теж-
ки случаи със засягане на дихателната система с 
алвеоларни хеморагии, хеморагични пневмонити, 
включително и остър респираторен дистрес синд-
ром (ARDS). Поради разнообразието в клинична-
та изява и тежестта, заболяването нерядко пред-
ставлява диагностичен проблем. Леките форми 
могат да останат недиагностицирани, а забавяне-
то на точната диагноза и лечението при тежките 
да повиши риска от летален изход. Леталитетът 
при тежко протичане варира от 5 до 50%[7]. 

Цел: Проучване тежестта на протичане и 
актуалната епидемиологична характеристика на 
лептоспирозата в Плевенски регион, и набелязва-
не на профилактични мерки.  

Материал и методи: Направен е клинико-
лабораторен и епидемиологичен анализ на 100 
болни от лептоспироза, лекувани в Клиника по ин-
фекциозни болести на УМБАЛ „Д-р Георги Стран-
ски”, Плевен за 35 годишен период (1976-2010г.), 
50 от които серологично потвърдени чрез микро-
аглутинационен тест (МАТ). Създаването на ба-
зата данни от проучването и статистическата им 
обработка са извършени в среда MS Excel v. 2007.

Резултати: Средната годишна заболяемост 
от лептоспироза в Плевенска област през проуч-
вания период е 0,37%ооо, еднаква със средната 
за страната. Заболяемостта от лептоспироза за 
страната е със сравнително устойчива тенден-
ция, докато тази в Плевенска област надвишава 
съществено средната за страната през някои от 
годините (фиг. 1). 

След комплексно проучване на клинични 
синдроми и органни локализации са уточнени 
формите по тежест на протичане. Преоблада-
ва средно тежко (39%) и тежко (34%) протичане 
(р>0,1). С водещо значение за тежестта са остра-
та бъбречна недостатъчност(ОБН), засягането на 
миокарда и хеморагичният синдром (фиг. 2). Лета-
литетът при проучените болни е 13% и се дължи 

на тежки мултиорганни увреждания. Направеният 
корелационен анализ показва значителна коре-
лационна зависимост на леталния изход от нали-
чието на белодробен едем (odds ratio/ OR 25,00); 
мозъчен едем (OR 17,29); тежки електролитни на-
рушения (метаболитна ацидоза) (OR 8,80); уме-
рена зависимост е отчетена при наличието на ми-
окардит (OR 11,00); остра бъбречна недостатъч-
ност (OR 2,20) и висцерални хеморагии (OR 1,43). 
Слаба е корелационната зависимост на леталния 
изход от иктера (OR 1,15). Установена е умерена 
корелационна зависимост от възрастта на болни-
те (над 40 г.) (OR 11,00).

Eпидемиологичната характеристика на 
лептоспирозата в Плевенски регион е следната: 
налице е лятна сезонност. Преобладават болни 
на възраст от 18 до 59 г. (72%), извършващи раз-
влекателни и професионални дейности (р<0,001). 
Преобладават мъжете (90%) (p<0,001), с градско 
местоживеене 61% (p<0,05). 

Епидемиологичната анамнеза има важно 
диагностично значение (фиг.3). Специфични епи-
демиологични фактори са налице при 88% от бо-
лните, с водещо значение на водния фактор (в 
57%). С професионален риск са 14% от болните. 
Многократни експозиции са установени в 66%. 
При 22% от болните заболяването е свързано с 
наличие на гризачи в дома или на работното мяс-
то.

Фиг.1. Заболяемост от лептоспироза 
в Плевенска област и Република България 
(1976-2010 г.) 
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Фиг.2. Органни лока-
лизации на уврежданията 
при тежки форми на ле-
птоспироза в Плевенски 
регион– относителни дя-
лове (1976-2010г.)
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Фиг.3. Епидемиологич-
на анамнеза при болни от 
лептоспироза в Плевенски 
регион (1976 – 2010 г.)

Обсъждане: Лептоспирозата е повсеместна 
зооантропоноза. По данни на СЗО (2000 г.) най-
ниска е годишната заболяемост в Япония – 0,003 
%ооо, а най-висока – в Индия (Андамантски ос-
трови) – 50,0 %ооо и Тайланд – 23,0 %ооо[10]. В 
България средната годишна заболяемост от ле-
птоспироза в Плевенска област (1976 – 2010г.) е 
0,37%ооо, аналогична с тази в Плевенски регион. 
Болните от региона са неравномерно разпреде-
лени по години, което контрастира на сравнител-
но устойчивата тенденция за страната.

Преобладава средно тежко и тежкото про-
тичане при проучените болни – общо 73%. От тях 
13% са завършили летално с водещо танатоген-
но значение на белодробния и мозъчния едем 
вследствие неовладяната остра бъбречна недос-
татъчност. Данните корелират с тези от други про-
учвания[6,7]. 

 Важно значение за намаляване на лета-
литета има ранната клинична диагноза, подкрепе-
на от изчерпателната епидемиологична анамне-
за[9]. Въпреки, че рисковите от епидемиологична 
гледна точка групи варират, във всички страни се 
среща ендемична лептоспироза, по-рядко – епи-

демична. В градски региони епидемиите са свър-
зани с високи валежи, докато селските епидемии 
са главно през месеците, в които се прибира ре-
колтата[5,8]. В Латинска Америка двете основ-
ни рискови групи са обитатели на бедни градски 
квартали и дребни земеделци. В Африка нивото 
на болестта е постоянно поради инфектирани ре-
зервоари (гризачи, домашен добитък и кучета). В 
Азия заболяването най-често е свързано с взри-
вове след наводнения. Професионалната експо-
зиция също е много честа. В Европа се наблюдава 
„изместване” на лептоспирозата от професионал-
но към заболяване, при което развлекателни дей-
ности са главните рискови фактори[10,11]. Това е 
налице и в нашето проучване– с професионален 
риск са 14% от болните, а в 57% е налице контакт 
с естествен водоизточник по време на риболов, 
къпане, инцидентно падане.

Надзорът и обявяването на лептоспироза 
по света значително варират в зависимост от това 
дали страната има задължително регистриране 
на заболяването, има ли лабораторна инфра-
структура за стандартни диагностични методи и 
ефективен надзор за съобщаване на случаите 
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на здравните власти[10]. Заболяването се ре-
гистрира в Европа, Австралия, Китай, в повечето 
страни на Западния Тихоокеански регион, дока-
то в повечето африкански, някои азиатски и ла-
тиноамерикански страни не се регистрира въоб-
ще[11]. В България лептоспирозата се регистрира 
официално от 1953г.[2,4]. В световен мащаб уве-
личаването на броя на съобщенията за взриво-
ве показва, че лептоспирозата се завръща като 
обществен здравен проблем. В Австралия има 
ефективен надзор и на здравните власти се пода-
ва навременна информация относно заболяване-
то[11]. Съществува продължително кохортно про-
учване в бразилския град Салвадор, според което 
5% от обитателите на бедните квартали ежегодно 
се инфектират с лептоспироза[6]. Данни от над-
зора на Китай показват стръмно намаляване на 
заболяемостта от лептоспироза през последните 
15 години. Вероятно това се дължи на подобрена-
та земеделска механизация[11].

За да може да се определи социалното 
значение на лептоспирозата, е необходимо да се 
определи преваленса ù сред човешката и живо-
тинските популации. Това ще определи размера 
на разходите за здравната система и обществото 
и ще помогне при определяне на приоритети за 
превенция и контрол. В Австралия и Европа на-
маление на заболяемостта при хората е постиг-
нато чрез образователни кампании, насочени към 
рискови групи, и контрол на заболяването при жи-
вотните (включително ваксинации)[11].

Епидемиологичните мероприятия при ле-
птоспироза включват прилагането на редица 
мерки. Застрашените контингенти могат да бъ-
дат имунизирани с убита ваксина, съдържаща 
сероварите L. icterohaemorrhagiae, L. pomona, L. 
grippotyphosa и L. hebdomadis (В.И. Покровский, 
1993). При експозиция на рискови фактори се 
препоръчва профилактика с доксициклин 200 мг 
еднократно на седмица. Задължително е използ-
ването на подходящо работно облекло и лични 
предпазни средства– ръкавици, ботуши. Необхо-
дими са системна борба за ограничаване и ликви-
диране на природните огнища на лептоспироза, 
системна дератизация и ликвидиране на огнища-
та сред домашните животни[1]. 

Заключение: Заболяемостта от лептоспи-
роза в Плевенска област през проучвания период 
е ниска, но преобладава средно тежкото и тежко 
протичане. Профилактиката има важно значение 
и включва активни разяснителни мероприятия 
сред населението относно начините на заразява-
не, повишено внимание към завърнали се от чуж-
бина поради възможен „внос” на лептоспироза и 
активна дератизация. 

БИБЛИОГРАФИЯ:
1. Ангелов, Л., П. Георгиев, П. Драганов, В. Монев, В. 

Новкиришки, Хр. Радева, Н. Рибарова. Епидемиоло-
гия на инфекциозните болести. Под ред. на В. Монев. 
Стара Загора, “Знание, 1999.

2. Ганчева, Г. Комплексни проучвания при лептоспироза. 
Дис. труд за н. и обр. ст. „доктор”. Медицински универ-
ситет – Плевен, 2006:62, 66-71.

3. Генев, Г., Х. Бояджиян. Лептоспирози. В “Ръковод-
ство по инфекциозни болести за общопрактикуващи 

лекари”, І изд., “Литера принт” АД, Стара Загора”, 
2001:232-238. 

4. Christova, I., E. Tasseva, H. Manev. Human leptospirosis 
in Bulgaria, 1989-2001: epidemiological, clinical, and 
serological features. Scand J Infect Dis, 2003, 35(11-
12):869-872.  

5. Hartskeerl R. A. Leptospirosis: Current status and future 
trends. Indian J Med Microbiol, 2006, 24(4):309-309.

6. Ko AI., Galvao R., Ribeiro D., et al. Urban epidemic 
of severe leptospirosis in Brazil. Lancet, 1999, 354 
(9181):820-825.

7. Levett P. N. Leptospirosis. In: Mandel GL, Bennett JE, 
Dolin R, editors. Principles and Practice of Infectious 
Diseases. 6th edn. Philadelphia: Elsevier Churcill 
Livingstone; 2005, 2789-2795.

8. Sehgal S. C. Epidemiological patterns of leptospirosis. 
Indian J Med Microbiol, 2006, No 24(4):310-311.

9. Spichler A. S., Vilaça P. J., Athanazio D. A., et al. 
Predictors of Lethality in Severe Leptospirosis in Urban 
Brazil. Am J Trop Med Hyg, 2008; 79(6):911–914. 

10. WHO. Human Leptospirosis: Guidance for Diagnosis, 
Surveillance and Control, 2003.

11. WHO. Informal Consultation on Global Burden of 
Leptospirosis: Methods of Assessment. Geneva, 25-27 
October 2006. 



15

ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

 РЕЗЮМЕ
 В настоящия обзор се дискутират съвременните тенденции в епидемиологията на 

туберкулозата в света, нашето място, спецификата на разпространение в армейските 
подразделения, превенцията. Обръщаме внимание на особеното в клиничната изява на 
заболяването в последните години и новостите в лечението и профилактиката й. 

Ключови думи: туберкулоза, епидемиология, профилактика, армия.

Адрес за кореспонденция: Ат Янев, Клиника по пневмология и фтизиатрия– ВМА, бул. ”Св. Г. Софийски” 
№ 3, 1606, София, тел: 02-922 5930, е-mail: atanas61@yahoo.com

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ЕПИДЕМИОЛО-
ГИЯТА, КЛИНИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА 
ТУБЕРКУЛОЗАТА В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

Янев Ат. 1, Н. Янев2

1-ВМА – Клиника по пневмология и фтизиатрия – София, 2-Университетска болница за ак-
тивно лечение – Клиника по нпевмология и фтизиатрия, Плевен

RECENT TRENDS IN EPIDEMIOLOGY, CLINICAL MANIFESTATION AND TREATMENT OF 
TUBERCULOSIS IN BULGARIAN ARMY

Yanev At.1, N. Yanev2

1-MMA – Clinic for Pneumonology and Phthisiatry – Sofi a, 2 -Univrsity Medical Hospital for Active Treatment - 
Clinic for Pneumonology and Phthisiatry – Pleven

SUMMARY: 

In this survey the recent trends in tuberculosis epidemiology worldwide, our place and the specifi c ways of 
the agent transmission in the army as well as prevention are discussed. We pay specifi c attention to the tuber-
culosis clinical manifestation peculiarities during the last years and to the treatment and prophylaxis novelties.
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Епидемиология. Stop TB Department на СЗО 
в предвижданията за разпрoстранение на туберку-
лозата до 2015 година, очаква редукция на заболе-
ваемостта и смъртността от това все още трудно 
диагностицируемо и трудно лечимо заболяване, 
като проблемите и предизвикателствата ще се ло-
кализират предимно в Източна Европа, Югоизточна 
Азия и Африка. На дневен ред се поставят въпро-
сите за реинфекция след преболедуване и лечение, 
комбинирането му с HIV – инфектирани на висока 
доза ретровирални препарати, зачестяване на ин-
фекцията със смесени щамове на Micobacterium 
tuberculosis, мултирезистентността при лечение, 
както и проблемът тютюнопушене и туберкулоза, 
наркомания и туберкулоза. Актуален е проблемът 
в комбинация с други имунодефицитни състояния, 
при диабетно болни, алкохолици, при наличие на 
хронични белодробни, чернодробни и бъбречни 
заболявания, ятрогенни състояния при лечение на 
неоплазми, както и при трансплантация на органи 
с последващата имуносупресивна терапия, предо-

твратяваща реакцията на отхвърляне на органа[4]. 
За Българската армия, тези проблеми стоят 

на заден план, тъй като инфекцията е предимно 
монощамова, класически предавана при контакт, 
най-често по въздушно капков път и не съществува 
опастност от комбинирана със СПИН инфекция, по-
ради предхождащите изследвания при постъпване 
на служба, както и извършването на годишни про-
филактични мероприятия, за недопускане въобще 
на тежки инфекциозни заболявания като СПИН, си-
филис и др. При провеждане на терапия на болни 
военнослужещи не е установена резистентност, 
лечението в 100% е било успешно с излекуване в 
максимално кратки срокове в повече от случаите.

Табл.1 Заболеваемостта на цивилното 
население и в БА по години
*   заболеваемостта на цивилното население 
е на 100 000 човека
** заболеваемостта в БА е в абсолютни 
стойности
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(Табл.1)

Както е видно от горната таблица, отбеляз-
ваме значително намаляване на заболеваемостта 
в БА, като за 2006 г. е установен само един слу-
чай, а лекото повишаване през 2005 г. се обясня-
ва с провеждане на профилактични прегледи в 
т.ч. и флуорографиране с обхващане на голяма 
част от личния състав, стриктните предварителни 
медицински прегледи на постъпващите в БА и ме-
дицинските прегледи при провеждане на междуна-
родни мисии. Значителни са усилията и мащабни 
действията при откриване на случай на отворена 
форма на туберкулоза, включващи активно, ран-
но откриване и изолация на пациента, задълбо-
чено епидемиологично проучване на контактните, 
двойно независимо лабораторно и инструментално 
изследване на контактния контингент, диспансери-
зацията им, провеждане на химиопрофилактика 
при показаните и ефективно и окончателно лече-
ние на болния[2]. При активното функциониране 
на структурите отговарящи за профилактичната и 
противоепидемичена дейност в БА, НПЦВЕХ / На-
учно-приложен център по военна епидемиология и 
хигиена/, НПЦВМЕАММ / Научно-приложен център 
по военно-медицинска експертиза, авиационна и 
морска медицина/ с участие на лекарите от Меди-
цинската служба на БА и специалисти от болнични-
те заведения на ВМА са изследвани 6000 военно-
служещи, контактни на туберкулоза за последните 
петнадесет години, в същия период се регистрират 
само три рецидива на заболяването, без смъртни 
изходи след провеждане на лечение, като само в 
три случая се открива епидемична връзка в самия 
войскови колектив.

Клинична изява: В клинико-диагностичен 
план остава трудността в поставяне на етиологич-
на диагноза, микробиологична или хистологична, 
като има тенденция за засилване на олигобаци-
ларността. Проблем остава безсимптомното про-
тичане 0- 23% и субклиничната манифестация на 
заболяването и откриване в напреднала фаза, на 
разпад  и разсейване, зачестяване на извънбело-
дробните форми и клинични маски 18,6%. Харак-
терно e и честото засягане на други органи с разви-
тие на перикардит, перитонит и менингит. Открива 
се честа връзка с имуносупресивните състояния. 
Туберкулозата е индикаторно заболяване при на-
личието на СПИН, като 70– 75% от HIV носителите 
боледуват. Повишаване до 50 пъти риска от забо-
ляване от туберкулоза при хора приемащи по 40 гр. 
чист алкохол и повече ежедневно. Намалявяне на 
имунитета, чрез пряко токсично въздействие функ-
цията на макрофагите, инхибиране TNF-отговора и 
производството на CD4, макро- и микронутришън 
дефицит, и други свързани с алкохола заболява-
ния, неоплазми и депресивни състояния. При про-
учване в Тайван 2001г. са участвали 17 000 лица 

  
 

2001 2003 2005 2007 2009 

 * 48.8 41.7 40.1 37.1 33.6 
** 27 11 13 8 4 

и е установено, че вероятността активните пушачи 
да се разболеят от туберкулоза е с 2,73 пъти по-ви-
сока в сравнение с непушачите. Заболеваемостта 
при наркотично зависимите е до 50%[5].

Лечение: В специализирано отделение към 
ВМА се провежда директно наблюдавано, активно 
лечение на нашите пациенти и след обезбациля-
ване се подават към диспансерната мрежа за про-
веждане на продължителната фаза на лечението. 
Трудностите, съпътстващи лечението в световен 
мащаб, като резистентност, HIV-свързана инфекция 
и др. все още не е проблем сред лекувания от нас 
контигент. Задължително изследване за HIV при 
установено туберкулозно заболяване, ни дава въз-
можност за своевременна диагностика и съответно 
адекватна комбинирана терапия на двете заболя-
вания. Използването на стратегически туберкуло-
статици, както и лечението на мултирезистентните 
форми е централизирано за България и се извърш-
ва в специализирана клиника. Лечeнието изисквa 
неконвенционални туберкулостатици, внасяни от-
вън, обикновено с висока токсичност, засилващи 
се и от продължително лечение до осемнадесет 
месеца след овладяване на бацилотделянето. При 
по- тежки форми на заболяването, при неповли-
яване от стандартните схеми активно се включват 
и респираторните квинолони, като нова надежда в 
туберкулостатичната терапия[1]. Решен беше про-
блема с дефиницията, тълкуването и съответната 
медикация при латентните форми на заболяване-
то, като отношениeто и лечението е както при ак-
тивно заболяване, което коренно промени нашата 
профилактична, епидемична и лечебна тактика.

 Националната програма за профилакти-
ка, ранна диагностика и лечение на туберкуло-
зата дефинира основните задачи за изпълнение в 
последващия период:
 - своевременна диагностика на заболяването
 - постигане на оптимални лечебни резултати и на-
маляване честотата на рецидивите
 - подобряване на контрола и намаляване на случа-
ите с мултирезистентен причинител
 - провеждане на специфична профилактика и хи-
миопрофилактика
 - контрол и мониториране на дейността
 - здравно образование на населението 
 - намаляване риска от разпространение на тубер-
кулозата[3].

Целите на Световната здравна асамблея 
за 2005 г.- 70% разкрити случаи и 85% излекувани 
стационирани и с тенденция към подобряване са 
резултати, които в мащабите на армейските под-
разделения са постигнати.
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 РЕЗЮМЕ
Тютюнопушенето е основен рисков поведенчески фактор за заболяване и прежде-

временна смърт от водещи хронични неинфекциозни болести. Целта на настоящото 
проучване е да се определи нивото на разпространение на фактора на риска– тютю-
нопушене, тенденциите на развитие и промените в здравното поведение на населени-
ето от град Кърджали. Проучването е извършено по програма CINDI Health Monitoring 
за периода 1997-2010 обхваща 3200 лица, разпределени в четири групи във възрастовия 
интервал 25- 64 години. Извадката е гнездова, двустепенна. За получаване на необходи-
мата информация е проведено индивидуално интервю по стандартизиран за страните 
в мрежата на СИНДИ въпросник. Обработката на данните е извършена в Национален 
център по обществено здраве и анализи с помощта на специализирания пакет SPSS for 
Windows. В сравнение с изследването през 1997г. се установява намаляване на тютюно-
пушенето сред населението (46.0% - 33.3% при мъжете и 61.4% - 24.3% при жените). С 
около 7 пункта е намалял делът на редовните пушачи, по-изразено при мъжете (42.2% 
- 31.8%), отколкото при жените (25.7% - 22.4%). Положителна промяна се отбелязва 
и в интензивността на тютюнопушенето. Намалял е делът на мъжете - интензивни 
пушачи (63.1% - 57.0%), при жените намалението е по-слабо изразено (28.5%  - 26.3%). 
Получените резултати налагат активиране на дейностите по програмата с фокус пре-
кратяване употребата на тютюн и тютюневи изделия, профилактика на болестите и 
здравословни промени в средата на живот на населението.

Ключови думи: поведенчески фактор на риска, тютюнопушене, отказ от тютю-
нопушене

Адрес за контакти: Жени Стайкова Николова, дм, РЗИ-Кърджали, 6600, гр.Кърджали, ул.”Генерал Влади-
мир Стойчев”№2, тел.: 0361/6-02-97, e-mail: rzi.kardjali@gmail.com

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ОТ 
CINDI HEALTH MONITORING 1997-2010 ЗОНА 
КЪРДЖАЛИ ПО ПОВЕДЕНЧЕСКИ ФАКТОР НА 
РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО - ТЮТЮНОПУШЕНЕ 

доц.Стайкова Ж., дм, Регионална Здравна Инспекция - Кърджали

COMPARATIVE ANALYSIS OF DATA FROM CINDI HEALTH MONITORING 1997-2010 FOR ZONE 
KURDZHALI IN BEHAVIORAL RISK FACTOR FOR THE HEALTH – TOBACCO SMOKING 

Assoc. Prof. Staykova J., PhD, DM, Regional Health Inspectorate - Kardzhali

SUMMARY

The smoking is a major behavioural risk factor for illness and premature death resulting from lead 
chronic non-communicable diseases. The objective of this study was to determine the level of the distribution 
of risk factor - smoking, trends of the development and changes in behavior for health of the population of 
Kardzhali. The study was carried out on CINDI Health Monitoring Programme for the period 1997-2010 includ-
ing 3200 individuals, divided into four groups in age range 25-64 years. The sample is two-stage, nesting. To 
obtain the necessary information was conducted a personal interview by a standardized questionnaire within 
the CINDI network countries. The data processing was performed in the National Centre for Public Health 
and Analyses using specialized package SPSS for Windows. Compared with the 1997 survey, it establishes 
reduction of smoking among the population (46.0% - 33.3% in men and 61.4% - 24.3% in women). With about 
7 points decreased the proportion of regular smokers, more obvious in men (42.2% - 31.8%) than in women 
(25.7% - 22.4%). A positive change is noted in the intensity of smoking. It is decreased the proportion of men 
-intense smokers (63.1% - 57.0%), the reduction in women is less expressed (28.5% - 26.3%). The obtained 
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results require activation of programme activities with a focus on cessation of tobacco and tobacco products 
use, disease prophylaxis and healthcare changes in the living environment of the population.

Key words: behavioral risk factor, smoking, smoking rejection 
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 Цел на настоящото проучване е да се оп-
редели нивото на разпространение на рисковия  
фактор – тютюнопушене, тенденциите на разви-
тие и промените в поведението за здраве на на-
селението от град Кърджали.

Материали и методи: Проучването е из-
вършено по програма CINDI Health Monitoring за 
периода 1997-2010 година[2]. Обхваща 3200 лица, 
разпределени в четири групи във възрастовия 
интервал 25- 64 години. Извадката е гнездова, 
двустепенна. В настоящата работа се представят 
сравнителни резултати за нивото на поведенче-
ския фактор на риска за здравето- тютюнопушене 
сред населението от проучванията през базовата 
1997 година и през 2010 година. За получаване на 
необходимата информация е проведено индиви-
дуално интервю по стандартизиран за мрежата 
на СИНДИ/Европа въпросник[1,2]. Анкетирането и 
въвеждането на данните е осъществено от подгот-
вени и обучени екипи, под контрола на РЗИ - Кър-
джали. Обработката на информацията е извърше-
на в Национален център по обществено здраве и 
анализи- София със пакет SPSS for Windows.

Резултати и обсъждане: Разпространение 
на тютюнопушенето: Приблизително около една 
трета от анкетираните лица са редовни пушачи – 
27.1% (31.8 от мъжете и 22.4% от жените) (Табл.1). 
При мъжете най-висок е относителният дял на 
пушачите във възрастовата група 25-34 години– 
40.0%, а най-нисък - в групата 55-64 г.– 23.0%. При 
жените тютюнопушенето е най-разпространено в 
групата 35-44 години– 28.0%, в следващите въз-
растови групи намалява, като във възрастта 55-64 
години достига 10.5%. Разпространението на тю-
тюнопушенето по пол в групите от 25 до 34 е по-
изразено при мъжете спрямо жените (съответно 
40.0% срещу 26.5%). В групата от 35 до 44 години 
разликата е незначителна (29.5% при мъжете сре-
щу 28.0% при жените). В следващите две възрас-
тови групи отново мъжете преобладават спрямо 
жените– съответно за 45– 54 години (34.5% срещу 
24.5%) и за 55– 64 години (23.0% срещу 10.5%). 
В сравнение с изследването през 1997г. се ус-
тановява намаляване на тютюнопушенето сред 
населението (от 46.0% на 33.3% при мъжете и от 

61.4% на 24.3% при жените). С около 7 пункта е 
намалял делът на редовните пушачи, по-изразе-
но при мъжете (от 42.2% на 31.8%), отколкото при 
жените (от 25.7% на 22.4%) (фиг.1,2).
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Таблица 1. Разпространение на тютюнопушенето по пол и възрастови групи (%)

Фиг. 1. Разпространение на тютюно-
пушенето (%)

Фиг. 2. Относителен дял на лицата, 
които пушат редовно

Пасивно тютюнопушене: Повече от поло-
вината от анкетираните лица 56.9% са изложени 
на тютюнев дим в къщи (Табл.2). Повече от 5 часа 
дневно прекарват на място, където се пуши 6.0% 
от анкетираните; между 1 и 5 часа и по-малко от 
един час, съответно 18.2% и 24.4% от запитаните; 
никога не се пуши около 51.4% от изследваните 
лица. Почти няма разлика в разпределението по 

Пушите ли 
понастоящем?

Пол

ВсичкоМъже Жени
Възрастови групи Общо Възрастови групи Общо25-34 35-44 45-54 55-64 25-34 35-44 45-54 55-64

да, ежедневно 40.0 29.5 34.5 23.0 31.8 26.5 28.0 24.5 10.5 22.4 27.1
понякога 1.0 0.5 1.5 3.0 1.5 2.0 2.5 1.5 1.5 1.9 1.7

не 59.0 70.0 64.0 74.0 66.8 71.5 69.5 74.0 88.0 75.8 71.3
всичко 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0



21

ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

3.Интензивност на тютюнопушене: Сред 
редовните пушачи с най-висок относителен дял– 
49.0% са тези, които пушат от 1 до 10 цигари днев-
но, т. е. умерените пушачи, следвани от интензив-
ните пушачи (11 до 20 цигари дневно)– 44.4% и 
свръхинтензивните (над 20 цигари дневно)– 7.0% 
(Табл.4). Интензивността на пушене при двата 
пола е различна. Почти две трети от жените са 
умерени пушачки– 71.6%; интензивни са 26.3% 
и свръхинтензивни– 2.1%. При мъжете преобла-
дават интензивните пушачи (57.0%), следвани от 
умерените (32.5%) и свръхинтензивните (10.6%). 
В сравнение с изследването през 1997 г. се уста-
новява положителна промяна в интензивността 
на тютюнопушенето. Намалял е делът на мъжете 
- интензивни пушачи (от 63.1% на 57.0%), при же-
ните намалението е по-слабо изразено (от 28.5% 
на 26.3%). През последната година се отбелязва 
увеличение при епизодично пушещите (от 12.4% 
на 49.0%) (фиг.3,4).

Таблица 2. Разпространение на тютюнопушенето в домашни условия по пол и въз-
растови групи (%)

Пуши ли в 
къщи член от 
семейството?

Пол

ВсичкоМъже Жени
Възрастови групи Общо Възрастови групи Общо25-34 35-44 45-54 55-64 25-34 35-44 45-54 55-64

да 49.5 61.5 59.5 65.0 58.9 48.5 51.5 55.0 65.0 55.0 56.9
не 50.5 38.5 40.5 35.0 41.1 51.5 48.5 45.0 35.0 45.0 43.1
всичко 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

пол, а разпределението по възраст показва, че 
най-малко време прекарват в среда, замърсе-
на от тютюнев дим най-възрастните изследвани 

лица (от 55 до 64 години), като почти половината 
(51.4%) от тях– 59.5% от мъжете и 61.5% от жени-
те - никога не са на такова място (Табл.3).

Таблица 3. Дневен престой на места, където се пуши по пол и възрастови групи (%)

Колко часа дневно 
прекарвате на 
място, където 
някой пуши?

Пол

Всичко
Мъже Жени

Възрастови групи
Общо

Възрастови групи
Общо

25-34 35-44 45-54 55-64 25-34 35-44 45-54 55-64
повече от 5 часа 6.5 7.5 6.5 6.0 6.6 8.5 2.5 8.5 2.0 5.4 6.0
между 1 и 5 часа 27.0 17.0 22.0 15.5 20.4 17.5 17.0 16.0 13.5 16.0 18.2
по-малко от 1 час 
дневно 26.5 25.5 22.0 19.0 23.3 24.0 32.5 22.5 23.0 25.5 24.4

почти никога не се 
пуши 40.0 50.0 49.5 59.5 49.8 50.0 48.0 53.0 61.5 53.1 51.4

всичко 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Колко пушите 
среднодневно - 
готови цигари 
с филтър?

Пол

ВсичкоМъже Жени
Възрастови групи Общо Възрастови групи Общо25-34 35-44 45-54 55-64 25-34 35-44 45-54 55-64

1-10 39.0 33.3 23.9 32.7 32.5 75.4 73.8 65.4 70.8 71.6 49.0
11-20 53.7 55.0 64.8 53.8 57.0 21.1 23.0 34.6 29.2 26.3 44.0
> 21 7.3 11.7 11.3 13.5 10.6 3.5 3.3 0.0 0.0 2.1 7.0

Всичко 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Таблица 4. Брой на изпушените цигари дневно по пол и възрастови групи (%)
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Фиг. 3. Относителен дял на лицата, 
които изпушват по 11-20 цигари средно-
дневно
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4.Стаж на пушене: С най-голям стаж на пу-
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Фиг. 4. Относителен дял на лицата, 
които пушат епизодично

Пушили ли сте 
почти всеки ден 
1 година или 
повече?

Пол

ВсичкоМъже Жени
Възрастови групи Общо Възрастови групи Общо25-34 35-44 45-54 55-64 25-34 35-44 45-54 55-64

1-5 12.2 1.7 0.0 2.0 4.6 12.3 1.7 2.0 4.2 5.2 4.9
6-10 31.7 1.7 4.2 0.0 11.5 36.8 3.4 7.8 4.2 14.7 12.8
11-15 37.8 6.7 1.4 2.0 14.1 40.4 27.1 7.8 0.0 22.5 17.7
16-20 18.3 38.3 0.0 0.0 14.5 10.5 42.4 13.7 8.3 20.9 17.2
21-25 0.0 36.7 15.5 2.0 13.0 0.0 23.7 11.8 4.2 11.0 12.1
>26 0.0 15.0 78.9 93.9 42.4 0.0 1.7 56.9 79.2 25.7 35.3

Всичко 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Бихте ли желали 
да спрете да 
пушите?

Пол

ВсичкоМъже Жени
Възрастови групи Общо Възрастови групи Общо25-34 35-44 45-54 55-64 25-34 35-44 45-54 55-64

да 9.8 8.3 12.5 15.4 11.3 7.0 11.5 1.9 8.3 7.2 9.6
не 74.4 73.3 70.8 67.3 71.8 82.5 73.8 78.8 75.0 77.8 74.3

не съм сигурен 15.9 18.3 16.7 17.3 16.9 10.5 14.8 19.2 16.7 14.9 16.1
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Таблица 5. Стаж на пушене по пол и възрастови групи (%)

Таблица 6. Желание за отказване на пушенето по пол и възрастови групи (%)

шене (над 26 години) са 35.3% от пушачите, като 
делът на мъжете е приблизително 2 пъти по-ви-
сок от този на жените (42.4% срещу 25.7%). И при 
двата пола този показател е най-висок във въз-
растовата група 55-64 години, съответно 93.9% 
за мъжете, които пушат и 79.2% за жените, които 
пушат (Табл.5).

Всеки десети от анкетираните пушачи (9.6%) 
е изявил желание да спре пушенето (Табл.6). 
Преобладава делът на мъжете (11.3%), като най-
активни са във възрастовата група 55-64 години 
(15.4%). Относителният дял на жените, желаещи 
да се откажат от вредния навик е 7.2%. За разлика 
от мъжете, по-загрижени да спрат употребата на 
тютюневи изделия са жените от по-младата въз-
растова група 35-44 години.

Повече от половината (62.0%) от запитани-
те пушачи са много загрижени за вредните после-
дици от тютюнопушенето (Табл.7). Следват загри-
жените до известна степен– 25.0%. Не много заг-

рижени са 7.6%. Един от всеки пети пушач (5.4%) 
не се интересува от здравния риск от употребата 
на тютюн и тютюневи изделия.

Таблица 7. Загриженост за вредните последици от тютюнопушенето по пол и въз-
растови групи (%)
Загрижени ли сте за 
вредните последици 
от тютюнопушенето 
върху здравето ви?

Пол

ВсичкоМъже Жени
Възрастови групи Общо Възрастови групи Общо25-34 35-44 45-54 55-64 25-34 35-44 45-54 55-64

много загрижен 57.3 61.7 62.5 57.7 59.8 68.4 63.9 57.7 75.0 64.9 62.0
загрижен до известна 
степен 30.5 23.3 27.8 25.0 27.1 17.5 24.6 25.0 20.8 22.2 25.0
не много загрижен 3.7 10.0 5.6 9.6 6.8 3.5 8.2 17.3 4.2 8.8 7.6
не съм загрижен 8.5 5.0 4.2 7.7 6.4 10.5 3.3  0.0 0.0 4.1 5.4
всичко 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Данните за промяна на навиците през по-
следната година показват, че 5.6% от анкетира-
ните са намалили броя на изпушваните цигари, а 

едва 0.5% от тях са ги отказали трайно (Табл.8,9). 
Макар и минимално по-голям е делът на мъжете 
(0.8%), които са спрели тютюнопушенето спрямо 
този на жените (0.3%).
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ИЗВОДИ:
1. Сравнителният анализ на резултатите от 

CINDI Health Monitoring 1997-2010 година в зона 
Кърджали показва, че са на лице положителни 
промени във връзка с разпространението на тю-
тюнопушенето и при двата пола. С около 7 пункта 
е намалял делът на редовните пушачи, по изразе-
но при мъжете (от 42.2% на 31.8%), отколкото при 
жените (от 25.7% на 22.4%). 

2. Положителна промяна се отбелязва и в 
интензивността на тютюнопушенето. Намалял е 
делът на мъжете- интензивни пушачи (от 63.1% 
на 57.0%), при жените намалението е по-слабо 
изразено (от 28.5% на 26.3%). 

3. През последната година 5.6% от анкети-
раните са намалили броя на изпушваните цигари, 
а 0.5% от тях са ги отказали трайно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Получените резултати налагат активиране 

на дейностите по програмата с фокус прекратява-
не употребата на тютюн и тютюневи изделия, про-
филактика на болестите и здравословни промени 
в начина на живот на населението.
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Таблица 8. Намаляване на пушенето през последната година по пол и възрастови 
групи (%)
През последната 
година намалили 
ли сте пушенето на 
цигари?

Пол

ВсичкоМъже Жени
Възрастови групи Общо Възрастови групи Общо25-34 35-44 45-54 55-64 25-34 35-44 45-54 55-64

да 7 4 7.5 5 5.9 6.5 7.5 6 1.5 5.4 5.6
не 93 96 92.5 95 94.1 93.5 92.5 94 98.5 94.6 94.4

общо 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Таблица 9. Спиране на пушенето през последната година по пол и възрастови групи (%)

През последната 
година спряхте ли 
да пушите?

Пол

ВсичкоМъже Жени
Възрастови групи Общо Възрастови групи Общо25-34 35-44 45-54 55-64 25-34 35-44 45-54 55-64

да 0.5 1.0 0.5 1.0 0.8 0.0 0.5 0.5 0.0 0.3 0.5
не 99.5 99.0 99.5 99.0 99.3 100.0 99.5 99.5 100.0 99.8 99.5

общо 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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 РЕЗЮМЕ
Специфичната профилактика с живи паротитни ваксини е единственото ефикас-

но средство в борбата със заболяването. Тяхното приложение доведе до значителни 
промени в епидемиологията на заболяването. Целта на представеното съобщение е да 
се проучат епидемиологични характеристики в протичането на епидемичния паротит 
в условия на масова специфична имунопрофилактика в област Плевен за периода 2000-
2008 г. Материали и методи: Използвани са данни от отчети и анализи на РЗИ-Плевен. 
Резултати: За периода 2000-2008 г. в област Плевен се наблюдава тенденция към на-
маляване на заболяемостта от епидемичен паротит. Клинично проявена инфекция се 
наблюдава по-често при лица от мъжки пол– 66%. Заболяват лица от всички възрасти. 
Най-засегнатите възрастови групи са 10-14 г. – 53%, 15-19 г.– 29% и 20-24 г.– 6%. Ре-
гистрирани са случаи през всички календарни месеци, но пик се наблюдава през м. юни– 
175 заболели. Боледуват имунизирани и неимунизирани лица. Имунизационният обхват 
в област Плевен с триваксина е над 90%. Заключение: Епидемичният процес протича 
циклично с редуване на периоди на подем и кратки междуепидемични периоди с ниска 
заболяемост. Ваксиналният обхват отговаря на изискуемия за предотвратяване на епи-
демично разпространение.

Ключови думи: епидемичен паротит, епидемичен процес, ваксинопрофилактика

Адрес за кореспонденция: М. Карчева, д.м., МУ-Плевен, сектор „Епидемиология, паразитология и тропи-
ческа медицина”, ул. „Св. Кл. Охридски”-1, 5800 гр. Плевен, e-mail:  milena_karcheva@abv.bg

EПИДЕМИОЛОГИЯ И 
ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКА НА ЕПИДЕМИЧНИЯ 
ПАРОТИТ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Карчева М.1, Г. Ганчева 1, И. Макавеев 2; 1- Катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, парази-
тология и тропическа медицина”, МУ-Плевен; 2- ВМА-НПЦВЕХ, ОПМ-Плевен

EPIDEMIOLOGY AND VACCINE PROPHYLACTICS OF MUMPS IN PLEVEN DISTRICT

Karcheva M. 1, G. Gancheva 1, I. Makaveev 2

1- Department of Infectious diseases, epidemiology, parasitology and tropical medicine, Medical university – 
Pleven ;2- Department of preventive medicine, Military hospital – Pleven 

SUMMARY

A specifi c prophilaxys with live attenuated vaccines is the single effi cient means to fi ght the disease. 
Their implementation led to considerable changes in the epidemiology of the disease; the purpose of presented 
notice is to investigate the epidemiological characteristics of the course of epidemic mumps in the conditions 
of mass specifi c immune prophylactics of Pleven district for period 2000-2008. Materials and methods: Report 
data and analyses of Regional Health Authorities– Pleven have been used. Results: for the period 2000-2008 
in Pleven district a trend of decrease of the rate incidence has been observed, regarding epidemic mumps. 
Clinically demonstrated infection was recorded more frequently with males– 60%. Generally all age groups 
used to fall ill. The most infl icted age groups are 10-14 years old – 53%, 15-19 years old– 29% and 20-24 years 
old– 6%. Cases have been recorded during all months of the year but peak was registered in June– 175 per-
sons, including immunized and non immunized. The immunization range in Pleven district with triple vaccine is 
over 90%. Conclusion: The course of the epidemic process is cyclic, with consecutive periods of the rise and 
short intermediate epidemic periods of insignifi cant incidence. The vaccine ranges respond to the required to 
prevent epidemic outbreak.

Keywords: mumps, epidemic process, immunization
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Въведение: СЗО в своята стратегия „Здраве 
за всички” стартира Разширена програма за имуни-
зация (Expanded Programme on Immunization-EPI), 
съгласно която на задължителна ваксинация под-
лежат редица заболявания, включително и епи-
демичен паротит. Специфичната профилактика с 
живи паротитни ваксини е единственото ефикасно 
средство в борбата със заболяването[2]. Основите 
за въвеждане на имунопрофилактиката са поста-
вени през 60-70-те години на ХХ век, когато са про-
изведени първите ваксини. Използваните в насто-
ящия момент противопаротитни ваксини са „живи” 
(атенюирани) според биологичната и химичната 
характеристика на имуногена[3,4]. Като се изхожда 
от особеностите на естествения имунитет (нали-
чие на вроден имунитет), както и от кинетиката на 
постваксиналния имунен отговор, СЗО препоръч-
ва имунизация срещу паротит да се извършва при 
лица над 12 месечна възраст. Реимунизацията се 
извършва съгласно националните имунизационни 
календари на отделните страни[7,9]. През послед-
ните две десетилетия в практиката се наложи ком-
бинираната ваксина морбили-паротит-рубеола, 
която в България се въвежда от 1992 г. за имуниза-
ция на деца на 13 месеца и реимунизация от 2000г. 
на навършилите 12 години[1,3,4].

В условията на масова специфична имуноп-
рофилактика при епидемичния паротит се наблю-
дават редица промени в разпространението на за-
боляването. Най-важната от тях е тенденцията към 
намаляване на заболяемостта, което дава основа-
ние да се смята, че заболяването може да бъде 
елиминирано и в по-далечен план – ликвидирано. 
Наблюдаваните през последните години взривове 
от епидемичен паротит в много страни, включител-
но и в нашата област, показват висок процент на 
заболели имунизирани лица[5,10]. Запазва се ци-
кличността в протичането на епидемичния процес. 
Тези данни показват, че епидемичният паротит е 
заболяване, което продължава да вълнува здрав-
ната общественост като въпросите, които се диску-
тират, са свързани с имуногенността на ваксината, 
ваксиналното покритие, имунния отговор от страна 
на макроорганизма.

Целта на настоящото проучване е да се оп-
ишат епидемиологични характеристики в протича-
нето на епидемичния паротит в условия на масова 
специфична имунопрофилактика в област Плевен 
за периода 2000-2008г.

Материали и методи: Използвани са данни 
от отчети и анализи на РЗИ-Плевен. Приложени са 
епидемиологичен метод, епидемиологично наблю-
дение, епидемиологичен анализ и дескриптивен 
метод. Създаването на базата данни от наблюде-
нието, статистическата им обработка и онагледя-
ването на резултатите са извършени в среда MS 
Excel v. 2003.

Резултати: За периода 2000-2008г. в област 
Плевен се наблюдава тенденция към намаляване 
на заболяемостта от епидемичен паротит. Наблю-
давани са два епидемични подема– през 2001г. 
със заболяемост 142,47%000  и през 2005г. със за-
боляемост 54,11%000 (Фиг.1).

Фиг.1 Заболяемост (%000) от епидеми-
чен паротит в област Плевен и в България 
за периода 2000-2008 г.

Клинично проявена инфекция се наблюда-
ва по-често при лица от мъжки пол – 66% от ре-
гистрираните случаи. Заболяват лица от всички 
възрасти. Най-засегнатите възрастови групи са 
10-14 г.– 53%, 15-19 г.– 29% и 20-24 г.– 6% 

Регистрирани са случаи целогодишно, но 
пик се наблюдава през м. юни– 175 заболели 
(Фиг.2).

Фиг.2 Месечно разпределение на забо-
лелите от епидемичен паротит в област 
Плевен за периода 2000-2008 г.

Боледуват имунизирани и неимунизирани 
лица, съответно 51% и 49%. Това са лица, родени 
в периода на прекратена имунизация и/или полу-
чили един прием ваксина. Имунизационният об-
хват в област Плевен с триваксина е представен 
на табл.1. Както се вижда от данните, имуниза-
ционният обхват в областта е над 90%.

Табл.1 Имунизационен обхват с три-
ваксина МПР в област Плевен за периода 
2000-2008 г.

Обсъждане: Кривата на заболяемостта от 
епидемичен паротит в област Плевен, предста-
вена на фиг.1, показва тенденция към намалява-
не в края на проучвания период. Наблюдава се 

 

y = -10,844x + 86,429
R2 = 0,3718

y = 5,8627x - 5,3044
R2 = 0,3248
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2008 2366 2201 93.03 2330 2216 95.11 
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характерната за заболяването цикличност в про-
тичането на епидемичния процес. Забелязват се 
малки цикли от 3- 4 години, характеризиращи се 
с периоди на подем– през 2001г. и през 2005г. със 
заболяемост, съответно- 142,47%000 и 54,11%000. 
Междуепидемичните периоди се характеризи-
рат с ниска, спорадична заболяемост. За същия 
период в страната се наблюдава тенденция към 
повишаване на заболяемостта от епидемичен па-
ротит. Регистриран е епидемичен подем с интен-
зитет по-нисък от предходния в страната. Прави 
впечатление, че няма прекъсване на епидемич-
ния процес, което говори че последният все още 
не е напълно контролиран. 

 От анализа на регистрираните случаи на 
епидемичен паротит в област Плевен  се устано-
вява, че клинично провена инфекция се регистри-
ра по-често при лица от мъжки пол. Тази характе-
ристика не се е променила през имунизационният 
период. По отношение на възрастовото разпреде-
ление на заболелите се установява изместване 
на заболяемостта в по-големи възрастови групи. 
Възрастовата структура на заболелите от епиде-
мичен паротит за проучвания период отговаря на 
възрастовото разпределение в страната за същия 
период[6]. Тази особеност се наблюдава и в дру-
ги страни, в които през последните години въз-
никнаха взривове от епидемичен паротит[8,10]. 
Наблюдаваната тенденция се дължи на факта, 
че боледуват лица, които са неимунизирани или 
имунизирани еднократно, при които имунитетът е 
отслабнал през годините. 

 Сезонността е друга характерна особе-
ност на епидемичния паротит. При естествена ин-
фекция подемът на заболяемостта започва през 
есента и е с максимум през пролетта. За проу-
чения период установихме, че се регистрират 
случаи от епидемичен паротит целогодишно. От 
фиг.3 е видно, че в област Плевен се наблюда-
ва завишаване на случаите през месеците март 
и юни, съответно 139 и 175. Това най-вероятно се 
дължи на протрахирания ход на разпространение 
на инфекцията в резултат на по-дългия инкуба-
ционен период и естеството на предаване на ви-
руса. 

 Проучване имунизационния статус на за-
болелите установи, че от тях неимунизирани са 
49% и имунизирани срещу епидемичен паротит 
са 51%. Към първата група се отнасят лица, ро-
дени в периода 1982-1992г. През първата полови-
на на периода имунизацията е спряна временно 
(1982-1986 г.), а през втората половина поетапно 
се въвежда руска ваксина– еднократен прием. 
Тези промени доведоха до натрупване на възпри-
емчиво население, увеличена заболяемост, което 
наложи въвеждането на добилата широка при-
ложимост триваксина морбили-паротит-рубеола, 
съдържаща ваксинален щам Джерил-Лийн срещу 
паротит. Заболелите имунизирани лица са с едно-
кратен прием на ваксина на 13 месечна възраст. 
Вероятно имунитетът при тях е намалял с време-
то[1]. Важен момент в проучването на една вак-
синопредотврaтима инфекция е изясняването на 

ваксиналното покритие на възприемчивото насе-
ление. При епидемичния паротит в област Плевен 
както показват данните от таблицата се вижда, че 
ваксиналното покритие отговаря на изискуемото 
ниво за преустановяване на епидемичното раз-
пространение. Въпреки това се наблюдават епи-
демични взривове. Това позволява да се насочи 
вниманието на здравната общественост към про-
учване върху колективния имунитет на населени-
ето и евентуално преосмисляне на ваксиналната 
стратегия. В редица страни е установено, че под-
ходящи за реимунизация са децата на 6-7 годи-
ни, когато ваксиналният имунитет намалява, а в 
някои страни се обмисля прилагането на втора 
доза реимунизация. Имайки предвид тези факти 
става ясно, че заболяването епидемичен паротит 
продължава да вълнува медицинската обществе-
ност и усилията са насочени към подобряване на 
имунизационният обхват и усъвършенстване на 
имунизационните схеми.

Изводи. Борбата с ваксинопредотврати-
мите инфекции се нуждае от усъвършенстване 
в страната на епидемиологичния контрол и над-
зор посредством системен анализ и прогноза. В 
частност при епидемичния паротит е необходимо 
активно имунизиране на възприемчивите групи от 
населението с цел редуциране на възприемчиво-
то население, постигане на елиминация и ликви-
дация на заболяването.
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 РЕЗЮМЕ
Подготовката на медицинските сестри за въвеждане на почиващи на доказател-

ства констатации в практическата им работа е важно от гледна точка на потребно-
стите на пациентите и техните семейства при съвременното здравеопазване. Обу-
чението e една от основните функции на сестрата. Целта на проведеното изследва-
не е да докаже необходимостта и практическата полза от сестринска документация, 
като инструмент за оказване на качествени и безопасни грижи. Проведено е клинично 
наблюдение на 113 пациенти с ХОББ през м. септември 2009- м. април 2011г.в Клиника по 
пневмология и фтизиатрия на МБАЛ-ВМА, гр.София. Получените резултати показват, 
че ползата от подобно обучение е при 71% от тях. По-малка трудност в обучението 
изпитват сестрите с по-висока образователна степен. 

Ключови думи: сестринска документация, пациент, обучителен процес, качество 
на здравните грижи.
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ЗНАЧЕНИЕ НА СЕСТРИНСКАТА 
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРИ ОБУЧЕНИЕ НА
ХРОНИЧНО БЕЛОДРОБНО БОЛНИ

Дойновска Р., С. Кръстева, Д. Антова, Клиника по пневмология и фтизиатрия, ВМА 

IMPORTANCE OF NURSE DOCUMENTATION IN TRAINING PATIENTS WITH CHRONIC 
PULMONARY DISEASE

Doynovska R., S. Krusteva, D. Antova, Department of Pneumology and phthisiatrics, ММА

SUMMARY

Preparation of nurses for the introduction of evidence-based fi ndings in their practical work is important 
in terms of the needs of patients and their families in modern healthcare. Learning is one of the main func-
tions of the nurse. The purpose of the survey is to demonstrate the need and the practical benefi t from nursing 
documentation as a tool to provide qualitative and safe health care. A clinical observation on 113 patients with 
COPD has been conducted in the Clinic of Pneumology and phthisiatrics of the Military Medical Academy, So-
fi a since September 2009 to April 2011. The results show that the benefi ts of such training for the patients is in 
71% of them. Nurses with higher educational degree suffer less diffi culties in the training.

Keywords: nursing documentation, patient, learning process, quality of health care
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Въведение: Хроничната обструктивна бе-
лодробна болест (ХОББ) е сериозен социален и 
медицински проблем. Тя е четвъртата причина за 
смърт в света и причинява 2.75 милиона смъртни 
случаи годишно[9]. Поради тежката физическа ин-
валидизация и свързаните с нея отражения вър-
ху самочувствието и психиката на болните много 
често се наблюдава самоизолация и влошаване 
на социалната и професионалната адаптация[3]. 
Значението на психотерапевтичното въздейст-
вие, което е възможно при ефективно общуване 
е много важно при една от основните функции на 

медицинската сестра– обучението на пациента, 
според СЗО. Комуникацията между медицинска-
та сестра и пациента е важен момент в процеса 
по оказване на здравни грижи. Според български 
автори[2] за 48.5% от медицинските сестри разго-
ворите с пациента имат важно значение, като те 
считат обучението на болните за важна част от 
здравните грижи (88%) и го провеждат в ежеднев-
ната си работа. Според тях определящ фактор за 
успеха на здравното обучение има мотивацията 
на пациентите (43%)[7]. Всеки пациент има пра-
во на информация за своето заболяване, хода 
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на протичането му и неговата прогноза[4]. По-
информираният и мотивиран за сътрудничество 
пациент трябва да се приема като част от тера-
певтичния екип.

Целта е да се покаже необходимостта от 
въвеждане на сестринска документация в орга-
низирането и провеждането на здравно обучение 
при пациенти с ХОББ.

Материали и методи: Документален метод 
- анализ на проучената литература за сестринска 
документация, лист история на болестта (протоко-
ли по здравни грижи и технически фишове за обу-
чение на болни с ХОББ). Социологически метод– 
пряка индивидуална анонимна анкета (септември 
2009- м. април 2011г.) Графичен и статистически 
методи за представяне на получените резултати.

Резултати: В клиниката по Пневмология 
и фтизиатрия на МБАЛ-ВМА гр.София са раз-
работени протоколи по здравни грижи и техни-
чески фишове за обучение на болни с ХОББ- за 
различни изследвания, прилагане на инхалатор-
но лечение и психологическа подкрепа на паци-
ентите, техните близки и семейства. Основната 
цел на протоколите за здравни грижи е да оказ-
ват висококачествени, безопасни и оптимални 
грижи за пациентите и същевременно като част 
от сестринската документация да съдействат за 
персонализиране на положените здравни грижи. 
Процесът на обучение се подпомага и от клини-
чен психолог. За анализирания период в клиника-
та са изразили готовност да участват в анкетното 
проучване 113 пациенти с ХОББ. Разпределени-
ето по пол е 78.6% (n=89) мъже и 21.3% (n=24) 
жени. Възрастта при мъжете варира от 49г. до 
88г. (средна възраст- 68.1г.), а при жените от 50г. 
до 79г. (средна възраст- 64.3г.). Според тежестта 
на заболяването формите са: с тежка 61.9%, със 
средно тежка 17.7% и 20.4% с лека.

Резултатите за необходимостта от обуче-
ние в клиниката са представени на фиг.1. 

Фиг. 1. Разпределение на изследвани-
те лица според необходимостта от обуче-
ние (в %)

Вижда се, че почти 90% имат в определена 
степен нужда от обучение, като 61,9% от пациен-
тите биха искали да бъдат обучавани от медицин-
ски сестри и 38,1% от лекари.

Разпределението на отговорите на въпроса 
за ползата от обучение са показани на фиг.2. 
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Фиг. 2. Разпределение на изследвани-
те лица според ползата от обучение (в %)

Обсъждане: В много европейски държави 
сестринската документация– сестринско досие, 
протоколи по здравни грижи и технически фи-
шове, се прилага в професионалната практика 
като стандарт и гаранция за качествени грижи[6]. 
Тя допринася за създаване на общ професиона-
лен език, развива сестринските компетенции и 
позволява тяхната еволюция, допринася за про-
фесионалното признание на сестринството[1]. 
Значението на сестринската документация може 
да се търси в няколко посоки– професионално, 
философско, научно, юридическо[8]. Поради по-
голямата информираност на пациентите по от-
ношение на грижи, рискови ситуации и възможни 
усложнения, от една страна, и развитието и ут-
върждаването на университетската специалност 
„Здравни грижи” се налага въвеждане и регламен-
тация на такива стандарти и у нас. Сестринската 
документация е един от основните и валидизира-
ни методи за оказване на качествени и безопасни 
здравни грижи. Тя е необходимо да бъде дораз-
вивана под влияние на фактори като промяна на 
информационните потребности, повишаване от-
говорността на сестринската професия и опреде-
ляне на автономната ѝ  дейност[5], точно и пълно 
документиране на здравните грижи, потребност 
от съблюдаване на стандарти за добра сестрин-
ска практика. 

В процеса на преодоляване на личните и 
социални проблеми при пациентите ролята на 
семейството става съществена. Нашият опит по-
казва, че в бъдеще трябва да се търси по-актив-
но помощта на близките им. Може да се допусне, 
че пациентите имат желание да получат от про-
фесионално подготвени и квалифицирани лица 
различни съвети, препоръки, начини и средства 
за адаптиране, за справяне с тяхното хронично 
страдание, за да запазят максимално възможното 
ниво за тях на комфорт. Може да се предположи, 
че между пациентите и медицинските сестри има 
по-малко бариери в общуването, което да обяс-
ни и получените резултати. В стационара общу-
ването е единственото средство, с помощта на 
което пациентът получава информация за своето 
състояние, разказва на персонала за проблемите 
си, общува с роднини и другите пациенти. Тради-
ционно пациентите по-лесно общуват и споделят 
своите проблеми с медицинските сестри. Усилия-
та на терапевтичните екипи трябва да се насочат 
към намиране на начини и средства за мотивира-
не на пациентите за участие, чрез разнообразява-
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не на формите и методите за обучение.
Протоколите и техническите фишове, кои-

то сме използвали при реализацията на обучи-
телния процес, описват цялостното обслужване 
на група пациенти с определено заболяване (в 
случая с ХОББ). Те дават възможност за въвеж-
дане на стандарти за добра сестринска практи-
ка, недопускане на грешки при обслужването на 
пациентите и позволяват актуализация в облас-
тта на здравните грижи според постиженията на 
медицинската наука. Приложимостта на сестрин-
ската документация се изразява в достъпния за 
пациента език на обясненията и съветите, изцяло 
в правомощията на медицинските сестри. Много 
точно и ясно, под формата на алгоритъм, се обяс-
нява кога, какво и как трябва да се направи преди, 
по време и след изследването, употребата на ин-
халатор или манипулацията.

Практиката и нашият опит показват, че ме-
дицинските сестри също е необходимо да бъдат 
подготвени за провеждане на адекватно и ефек-
тивно обучение на пациентите. Най-лесно се 
справят медицинските сестри с образователно-
квалификационни степени бакалавър и магистър 
по здравни грижи придобити в медицинските уни-
верситети. Те имат нужната педагогическа под-
готовка придобита в програмите на съответните 
специалности. Изучавали са теоретичните осно-
ви на здравните грижи, придобили са специфични 
знания и умения необходими в процеса на обуче-
ние. Умеят да планират, организират и провеждат 
здравно обучение чрез съответна сестринска до-
кументация. 

В заключение бихме могли да кажем, че 
проведеното изследване представлява опит да 
докаже необходимостта от въвеждането на сес-
тринска документация, която да гарантира някол-
ко важни аспекта в областта на здравните грижи. 
При голямата заетост и натовареност на медицин-
ските сестри тази документация спестява време, 
гарантира по-високо качество на предлаганата 
услуга, ангажира пациента по-активно в лечебния 
процес и му предоставя избор да поеме или не 
отговорност за своето здраве. 

 Конкуренцията за качество между болнич-
ните заведения изисква освен задължителната 
медицинска документация, попълвана от лекари-
те, унифицирани сестрински документи, като част 
от технологията на болничното обслужване. 
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 РЕЗЮМЕ
Организационната култура е изградена от основни споделени ценности, характер-

ни за всяка организация. Тя е различна по сила, проникване, насоченост и съдържание. 
Конфликта трябва да се възприема като съвършено нормално явление, което съпът-
ства вътрешния живот на хората и техните взаимодействия помежду им. Той е сигнал 
за промяна,  източник на развитие. Целта на настоящото изложение е да се изясни зна-
чението на организационната култура за развитието на  организациите и в частност 
при решаването на възникващите конфликти в работната среда. В анкетно проучване 
бяха обхванати работещите в НПЦВЕХ с различен стаж и специалности. Методи, из-
ползвани в хода на изследването - социологически  и психологически. От анкетираните 
52 човека 73,08% смятат, че конфликти в работната среда съществуват, като 57,69% 
посочват честота на конфликтните ситуации 5-10 годишно, а 46,58%  ги определят 
като междуличностни, което се дължи на различната индивидуалност на членовете на 
колектива. В 59,60% смятат, че провеждането на открит диалог със страните в кон-
фликта е ключът за тяхното разрешаване. 

Ключови думи: Организационна култура, конфликти,”здрава организация”, пове-
денчески тактики, организационен живот .
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ВЛИЯНИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА 
КУЛТУРА ПРИ РЕШАВАНЕТО НА КОНФЛИКТИ В 
РАБОТНАТА СРЕДА 
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ORGANIZATIONAL KNOWLEDGE INFLUENCE IN SOLVING WORK PLACE CONFLICT

Sertenieva Y., I. Ognyanova, S. Bogdanova SCMEH- MMA

SUMMARY:

Organizational culture is based upon shared values, peculiar for each organization. It is different in 
strength, depth, purpose and meaning. A confl ict should be accepted as completely normal event, going along 
with human life and interactions between individuals. The goal of this study is to clarify the organizational cul-
ture signifi cance for the organization development as well as emerging workplace confl icts solving. Workers 
from Applied Science Center for military epidemiology and Hygiene with different experience and specialties 
were included. Sociological and psychological methods were used. 52 people were briefed. 73,08% of them 
believed that workplace confl icts exist with frequency of 5-10 cases per year. 46,58% defi ne them as interper-
sonal, because of different individual mindset and attitude. An open dialogue of all parts involved is a key to 
solve problems for 59,60%.

Key words: organizational culture, confl icts, imperative tactics, organizational life
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Организационната култура е изградена от 
основни споделени ценности, характерни за вся-
ка организация. Силата на ценостната система 
показва до каква  степен членовете на дадена 
организация приемат и споделят като свои ней-
ните убеждения и ценности, а секторите приемат 
и споделят като свои собствени общите за орга-

низацията ценности. Хората са онези, които на-
лагат модели на поведение в организациите, а 
езикът е главният им посредник за провеждане 
на такова поведение. Организационният свят се 
възпроизвежда чрез мрежа от символи, значения, 
действия и думи. Смисълът им прави възможни 
повтарящите се съвместни действия извършвани 
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от тях в организационното всекидневие. Насо-
чеността показва колко културата въплъщава в 
себе си онова поведение, което съвпада или се 
разминава с посоката на декларираните и след-
ваните стратегии и политика. Така културата е  
позитивна, ако поражда поведение в съгласие с 
изразената стратегия от висшестоящите в орга-
низацията и ако съдържа ценности, които са при-
емани от хората на всяко ниво в организацията. 
Тя е негативна, ако е насочена против целите и 
стратегията на организацията. Конфликта трябва 
да се възприема като съвършено нормално явле-
ние, което съпътства вътрешния живот на хората 
и техните взаимодействия помежду им. Той е сиг-
нал за промяна,  източник на развитие[3].

Чрез комуникативната функция се предават 
знания и опит и така се намалява хаоса в орга-
низационния живот. Затова всяка организация 
формира и поддържа определен стил на общу-
ване между членовете си. Интегриращата функ-
ция подпомага разрешаването на конфликтите да 
става в кратки срокове. Съгласуват се възгледи 
и оценки, осъществява се контрол и координация 
за постигане на целите, а при осмислящата функ-
ция целта е всеки член от организацията да се 
чувства като нужна част от нея. При насочващата 
функция водещ е стремежа силните емоции да се 
приведат към по – ниските нива, с което е възмож-
но промяната на конфликтното взаимодействие в 
желаната от нас посока.

Изграждането и поддържането на “здрава” 
организация от една страна изисква управление 
на стреса и запазване на здравето на служите-
лите, а от друга страна- усилия за увеличаване 
на техния личностен и здравен потенциал. Това 
отговаря и на съвременните възгледи за упра-
влението на човешките ресурси и за прилагането 
на хуманистични подходи в организациите. Един-
ствено наличието на здравен потенциал в орга-
низацията и реализирането на личностния потен-
циал създава предпоставки за удовлетвореност 
на служителите и позволява здравето наистина 
да бъде не само отсъствие на болест, а състоя-
ние на пълно физическо, духовно и социално бла-
гополучие, както то се определя от Световната 
здравна организация.

Целта на настоящото изложение е да се 
изясни значението на организационната култура 
за развитието на организациите и в частност при 
решаването на възникващите конфликти в работ-
ната среда .

Методите използвани в хода на изследва-
нето са социологически- използване на анонимна 
анкета при изследване на видовете конфликти, 
тяхната честота и  тактики за разрешаването им 
и психологически- за откриване моделите на по-
ведение в конфликтна ситуация. В анкетното про-
учване бяха обхванати работещите в НПЦВЕХ- 
ВМА, с различен стаж и специалности.

Резултати: От анкетираните 52 човека 
73,08% смятат, че конфликти в работната среда 
съществуват, като 57,69% посочват честота на 
конфликтните ситуации 5-10 годишно, а 46,58% ги 

определят като междуличностни, което се дължи 
на различната индивидуалност на членовете на 
колектива. В 59,6% смятат, че провеждането на 
открит диалог със страните в конфликта е ключът 
за тяхното разрешаване. Вниманието и емоциите 
на анкетираните служители са заети с извърш-
вана работа–88%, възнаграждение-78%, свобод-
ното време–62%, работно време и място-38%, 
взаимоотношения с колеги и началника-24%, ор-
ганизацията на работа-18%, изпълнявана длъж-
ност–9%, вътрешен ред–8%.

Дискусия: Моделът за организационно 
здраве включва на първо място взаимодействие 
между индивидуалните характеристики като мо-
тиви, способности, компетентност, личностни осо-
бености, от една страна, и организационните ха-
рактеристики като например структура, условия 
на труд, системи на възнаграждения, политика на 
организацията, от друга страна. От психологиче-
ска гледна точка е важно не толкова наличието на 
определени фактори на средата, колкото тяхното 
възприемане и интерпретиране от страна на ра-
ботниците и служителите. В резултат на взаимо-
действието на индивидуалните и организацион-
ните характеристики се очаква да се създадат 
условия за благополучие на служителите[1]. 

Най-често вниманието и емоциите на хора-
та в организацията са заети с работното време, 
място, взаимоотношения с началника и с колеги-
те, организацията на работа, възнаграждението, 
изпълняваната длъжност, реда в организацията, 
свободното време, извършваната работа. Това са 
проблемите, чиято интерпретация в най-висока 
степен влияе върху мотивирането за добри тру-
дови постижения. Всяко от посочените явления 
може да се разглежда като потенциален източник 
на конфликти– в зависимост от обективните си 
характеристики и начина, по който се възприема 
от сътрудниците. Вижда се, че в организацията е 
необходимо да се разпределят равномерно за-
дачите, а не да се стига до прекомерното нато-
варване на едни служители с мотива, че „те ще 
свършат най– добре зададената задача”, докато 
другите ще бездействат, което води до конфлик-
тни сблъсъци[2].

Усвояването на техниките на трансформи-
ращия диалог е от полза при разрешаването на 
възникващите всеки ден конфликти. Слушането, 
говоренето и разбирането представляват основно 
средство, с което човек разполага за трансфор-
мирането на деструктивните конфликти, които 
в голяма степен разрушават доверието между 
членовете на организацията, нанасят вреда вър-
ху имиджа ѝ в обществото. В организацията, къ-
дето има различни специалисти конфликтите се 
пораждат от  различните по характер трудови за-
дачи, изпълнявани от тях. Тези конфликти, класи-
фицирани като междугрупови при разрешаването 
си ще доведат до по-висока степен на вътрешно 
груповата солидарност, когато взетото решение 
удовлетворява в голяма степен голяма част от 
участващите в различните групи. Този проблем 
може да бъде разрешен чрез провеждане на ин-
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дивидуална работа с членовете на организацията 
и въвеждането на единни норми на организацион-
но поведение за цялата организация.

Най-важното условие, за да не възникват 
конфликти е  отвореността на членовете на ор-
ганизацията към критика, защото само тогава 
може да се получи един открит диалог, в които 
всеки може да изложи своята позиция по спорния 
въпрос, да го обсъди с другата страна и да бъде 
постигнато компромисно решение, което да удо-
влетворява и двете страни. Друго важно условие 
е наличието на честност, което е необходимо за 
предотвратяване на разрушителното действие 
на конфликтите. Положителното отношение към 
другите членове на групата или на целия колектив 
също подпомага разрешаването им, като това се 
основава на взаимното уважение, зачитане раз-
личната индивидуалност на хората [4]. Наличието 
на Етичен кодекс намалява броя на възникващите 
конфликти. Той включва утвърдени и традиционни 
професионални норми, както и такива, които често 
се нарушават, но въпреки това са морално дължи-
ми, защото са идеал на желано поведение. Етич-
ният кодекс консолидира хората в организацията, 
регламентира връзките им с обществеността. Той 
няма силата на нормативен документ и неспазва-
нето му от отделни членове на колектива не може 
да доведе до санкции от страна на ръководството, 
но може да играе ролята на морален регулатор на 
отношенията в колектива, но както и на колекти-
ва с обществото. Служителите предпочитат про-
веждането на открит диалог между конфликтните 
страни при участието на трета неутрална страна. 
Симптомите за съзряването на конфликта са ня-
колко: криза в отношенията, напрежение, недора-
зумения, инциденти, дискомфорт. 

Да работиш в екип означава да си в състоя-
ние да осъзнаеш своите собствени ограничения 
и силата на другите. За добро функциониране на 
екипа е необходимо членовете да са в състояние 
да работят заедно, за да знаят силата на всеки 
и неговите слабости, да споделят проблемите, а 
това ще доведе и до избягване на конфликтите 
или за тяхното разрешаване[5]. Във всяка една 
дейност има и съперничество. Съперничейки си 
с другите, човек разкрива по-добре собствените 
си способности. Опитвайки се да се поставиш над 
другия, ти показваш не само по-добрата си стра-
на, но и кои са ти отрицателните качества. 

Съществуват някои правила за справяне с 
конфликти– да бъде определен проблема и при-
чините за възникването му, както и намирането на 
пътища за разрешаването му, чрез споразумение 
и приемането на решение. Конфликта трябва да 
се възприема като съвършено нормално явле-
ние, което съпътства вътрешния живот на хората 
и техните взаимодействия помежду им. Заедно с 
отрицателните си страни, конфликта има и след-
ните положителни функции: Конфликтът е сигнал 
за промяна, източник на развитие и може да дове-
де до преодоляване на напрежението в личността 
и в отношенията между хората. Една организация 
работи добре, когато тя е “добре свързана” – това 

означава, че е налице добре работеща система 
за обратна връзка, която свързва всички нива в 
йерархията и е двупосочна - от директора към 
персонала и обратно. Липсата на обратна връз-
ка и произтичащите от това негативни ефекти за 
служителя и за организацията са един от най-се-
риозните стресови фактори.

Можем да направим няколко извода за на-
шия колектив:

1. В 59,60% смятат, че провеждането на от-
крит диалог със страните в конфликта е ключът 
за тяхното разрешаване. Прилагането на двойни 
стандарти за оценка, поляризираното мислене и 
липсата на емпатия са характерни за психология-
та на поведението в конфликтна ситуация.

2. Честотата на конфликтите в НПЦВЕХ ни 
дава основание да изкажем твърдението, че орга-
низационният живот е динамичен, разнообразен, 
но трябва да се наблюдава задълбочено от ръко-
водството и да се долавят и скритите нюанси във 
всеки зараждащ се конфликт.

3. За разрешаването на конфликтите между 
медицинския и не медицинския персонал водеща 
роля ще има отвореността към критика, като най– 
важната морална ценност. 
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 РЕЗЮМЕ
Стресът е проблем, който оказва силно влияние върху работния процес и е от 

съществено значение, както за здравето на персонала, така и за ефективността и ка-
чеството на здравните грижи и услуги. Целта на проучването е да се идентифицира и 
анализира нивото на професионалния стрес в работата на рентгеновия лаборант и да 
се предложат техники за намаляването и превенцията му. Проведено е анкетно проучва-
не сред 30 рентгенови лаборанти от ВМА, УМБАЛ ”Александровска” и І МБАЛ. Изследва 
се как рентгеновите лаборанти възприемат характеристиките на работната среда и 
професионалната си натовареност чрез личностовите въпросници на Цунг за тревож-
ност, на Купър за професионален стрес и въпросник за Бърн-аут на Потър. Извършени-
те анализи са: описателна статистика и корелационен анализ по Spearmen. Данните 
са обработени с SPSS v.15. Получените резултати сочат различни източници на стрес 
и напрежение в ежедневната работа. Установи се зависимост между напрежението по 
време на работа и многообразните психосоматични оплаквания от страна на рентге-
новите лаборанти. Водещи фактори за тревожност в професията на рентгеновия ла-
борант са условията на работната среда /йонизиращи лъчения и високоспециализирана 
апаратура/, материални затруднения, бързо и адекватно вземане на решения, сложни 
междуличностни отношения.

Ключови думи: Стрес, тревожност, рентгенов лаборант, техники за намаляване 
и превенция на стреса.
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ПРОБЛЕМЪТ ПРОФЕСИОНАЛЕН СТРЕС В 
ПРОФЕСИЯТА НА РЕНТГЕНОВИЯ ЛАБОРАНТ

Лалова Д., Н. Бонинска, В. Ковачева, Б. Русева, Б. Бончев, ВМА- София

THE PROBLEM PROFESSIONAL STRESS IN THE WORK OF RADIOGRAPHERS

Lalova D., N. Boninska, V. Kovacheva, B. Ruseva, B. Boncheva, MMA- Sofi a
SUMMARY
 The stress is an issue that strongly infl uences the work process and is essential for the health of the 

personnel and for the effectiveness and quality of health care and services. The aim of this study is to identify 
and analyze the level of occupational stress in the work of the radiographer and to propose techniques to 
reduce and prevent it. A questionnaire survey was carried out among 30 radiographers from Military Medical 
Academy, University Multiprofi le Hospital for Active Treatment “Alexandrovska” and I Multiprofi le Hospital for 
Active Treatment. It was examined how the radiographers accept the characteristics of their work conditions 
and professional work load by: Zung’s personality questionnaire for anxiety, Cooper’s test for professional 
stress and Potter’s burnout questionnaire. The studies carried out are: descriptive statistics and correlation 
analysis by Spearmen. Data were processed by SPSS v.15. The results indicate different sources of stress 
and tension in everyday work. A relationship was found between the stress at work and diverse psychosomatic 
complaints from the radiographers. Leading factors for anxiety in the profession of radiographers are: working 
environment conditions /ionizing radiations and highly specialized equipment/, fi nancial hardship, prompt and 
adequate decision- making and complex interpersonal relationships.

Key words: Stress, anxiety, radiographer, techniques to reduce and prevent stress
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Въведение: Живеем във време, в което 
скоростта е все по-висока, а правото на грешка, 
все по-малко. Стресът е проблем, който оказва 
силно влияние върху работния процес и е от съ-
ществено значение, както за здравето на персо-
нала, така и за ефективността и качеството на 
здравните грижи и услуги. В дългите години на 
реформи в здравеопазването и условия на тежка 
икономическа криза много от професионалистите 
по здравни грижи, в това число и рентгеновите 
лаборанти не намират възможност да се справят 
със стреса. Докато позитивният /краткосрочен/ 
стрес е нормален и необходим за изпълнение на 
служебните задължения, то негативният– силен, 
непрекъснат и ескалиращ, може да доведе до 
увреждане на физическото и психическо здраве, 
както и до намаляване ефективността на здрав-
ните услуги. Рентгеновият лаборант работи в ус-
ловия на емоционална натовареност, интелекту-
ално напрежение, с голямо разнообразие на меж-
дуличностните контакти. Той е особено уязвим в 
напрегнати работни ситуации, при недостиг на 
персонал, ниско заплащане, работа на смени и 
директен контакт с хора в беда. За да изпълнява 
всички задачи професионално е необходимо да 
се съхранява здравето на рентгеновия лаборант 
и да се развиват умения за откриване, управле-
ние и овладяване стреса на работното място. 
Професионалното изгаряне е неблагоприятна 
реакция спрямо стреса на работното място, коя-
то включва психологични, психофизиологични и 
поведенчески компоненти. Причини за това явле-
ние могат да бъдат голямото количество работа 
или честите фрустрации в организацията. 

Цел: Да се идентифицира и анализира ни-
вото на професионалния стрес чрез индикатора 
тревожност  в работата на рентгеновия лаборант 
и при наличие на такъв да се предложат техники 
за намаляването и превенцията му.

Материал и методи: Проведено е анкет-
но проучване, в което участваха 30 рентгенови 
лаборанти от ВМА, УМБАЛ ”Александровска” и І 
МБАЛ– София. Изследва се как рентгеновите ла-
боранти възприемат характеристиките на работ-
ната среда и професионалната си натовареност, 
като всеки един от тях попълни 3 психологични 
въпросника: скалата на Потър, изследваща про-
явите на бърн-аут в труда; скала на Цунг за тре-
вожност, съдържаща 20 пункта; скала „Източници 
на напрежение във Вашата работата” на Купър, 
адаптирана за български условия от ст.н.с.д-р Л. 
Василева и спец. С. Жильова. Скалата съдържа 
8 субскали– Тежест на труда, Взаимоотношения, 
Взаимодействие между работата и личния живот, 
Стил на ръководство, Лична отговорност, При-
знание, Организация на работата, Възможност 
за професионално развитие; Данните са обрабо-
тени в SPSS v.15. Извършените анализи са: опи-
сателна статистика и рангова корелация /корела-
ционен анализ/ по Spearman.  

Обсъждане и резултати: По въпросника 
на Бевърли Потър, изследващ именно проявите 
на бърн-аут, при изследваните лица не се наблю-

дават признаци на емоционално изгаряне. Тоест, 
след обработката на събраните данни, всички 
участници имат под 48 точки по скалата за бърн-
аут. По въпросника на Цунг за тревожност са на-
лице данни за повишено ниво на тревожност при 
3-ма от изследваните лица. Един от участниците 
в изследването се нуждае от консултация със 
специалист (Табл. 1).

Таблица 1. Честотен анализ – скала 
за тревожност на Цунг

При фактора „Източници на напрежение в 
работата” (по Купър), се наблюдават завишени 
стойности, доближаващи се до критичния брой 
точки на оценъчната скала „Стил на ръковод-
ство”. Стойностите доближаващи максималния 
бал по тази скалата говорят за това, че стилът на 
ръководство създава напрежение у служителите. 
В същата скала са включени такива твърдения 
като: „Начинът на оценяване на Вашата работа”, 
„Необходимостта да вършите работата под ниво-
то на Вашата компетентност”, „Несъответствието 
между задачите, които Ви възлагат и изисквани-
ята на работата” и др. При фактора „Лична отго-
ворност” също се наблюдават екстремни високи 
стойности. Тази субскала включва следните точ-
ки: „Справяне с неясни, двусмислени и неясни 
ситуации”, „Необходимостта да вземате важни 
решения”, „Негативни последствия от възможни 
грешки” и др. При субскалата „Организация на 
работата”, където максимумът е 30 точки, също 
са налице екстремни стойности. Тези данни сочат, 
че някой от изследваните лица изпитват напреже-
ние в голяма степен поради начинът на организа-
ция на работата си. Тази субскала включва такива 
въпроси като: «Необходимостта да бъдете в крак 
с новите технологии, техники, идеи и т.н.», «Усло-
вията на работната среда /работа с ЙЛ/», «Липса 
на стабилност и сигурност на работа»” и др. 

След обработката на получените дан-
ни се наблюдават някои значими корелации по 
Spearman. Чрез тях е извършен анализ по скали 
и субскали, включени във въпросника на Купър. 
Факторите сигнификантно корелиращи /зависими/ 
с тревожността са: бърн-аут (rs=0.529, p=0.003), 
стил на ръководство (rs=539, , p=0.002), тежест 
на труда (rs=0.465, p=0.01), организация на рабо-
тата (rs=0.432, p=0.017). Установи се зависимост 
между напрежението по време на работа, мно-
гообразните психосоматични оплаквания и забо-
ляванията от страна на рентгеновите лаборанти. 
Резултатът е виден от въпроса „Диагностициран 
ли сте с някакво заболяване? Какво? Дванаде-
сет лаборанта /40%/ от анкетираните не посочват 
отговор. Четиринадесет /46.6%/ от тях посочват, 
че са диагностицирани с някакво заболяване, 
като 30%- са с две заболявания / повишено ар-

    %  %  % 
    27  90.0          90.0           90.0 

    
 

    2    6.7            6.7          96.7 

   
 /  

     1    3.3             3.3        100 

    30  100         100  
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териално налягане и дискова херния/, останали-
те– 16.6% страдат от язва /3– 10%/; остеопоро-
за– 1; тиреотоксикоза– 1. Съществуват доказани 
техники и методи за управление на тревожността 
и стреса, някои от които ще предложим в проуч-
ването ни[1,4]. Важно направление в сферата на 
психологичната помощ е обучението за изгражда-
не на навици в поведението при стресови ситу-
ации, както и повишаването на самоувереността 
и информираността на рентгеновите лаборанти. 
Сред методите за управление на стреса могат да 
бъдат изброени: регулация на възприятието; ми-
нимизиране на вредните стресори в работната 
среда; управление на времето; разширяване на 
мрежата от социална подкрепа; автогенна трени-
ровка и визуализация; прогресивна релаксация; 
биологична обратна връзка и други релаксацион-
ни техники. 

Факторите, които намаляват стресогенност-
та на средата и отрицателното й влияние върху 
организма са: предсказуемостта на събитията, 
възможността за предварителна подготовка и 
контрол над тях. Друг аспект на нашето изслед-
ване е психоемоционалното напрежение, което 
се характеризира с различни степени на проява 
и понякога може да доведе до нарушение на вни-
манието, затруднения в извличането на инфор-
мация от паметта, до понижаване на скоростта и 
точността на реагиране, до намаляване на ефек-
тивността в работата [3].

Изводи: Получените резултати сочат за 
наличие на взаимозависимост между група от 
фактори, които биха могли да намалят ефек-
тивността на работата, и оказват влияние върху 
здравословното състояние на рентгеновия лабо-
рант. Последиците от стреса са сериозни и колко-
то по-рано се вземат мерки за овладяването му, 
толкова по-удовлетворени ще се чувстваме в еже-
дневието си. Проучването на проблема за стреса 
и идентифицирането му ще доведат до основни 
стъпки за неговото разрешаване. Водещи факто-
ри за тревожност в професията на рентгеновия 
лаборант са условията на работната среда /йони-
зиращи лъчения и високоспециализирана апара-
тура/, материални затруднения, бързо и адекват-
но вземане на решения, сложни междуличностни 
отношения. От предложените методи и техники на 
този етап би могло да се приложи управление на 
времето, автогенна тренировка и визуализация.
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 РЕЗЮМЕ
Фирмата е вносител на продукти за защита от змии и птици, които не съдър-

жат биоциди. Представяме нашите нови продукти: Стоп на змиите- 2 продукта: Екс-
пел снейк течност за опръскване и Експел снейк съчки обработени с масло с аромат на 
изгоряла гора. Контрол на птици: Калиф-течност с неприятен за птиците аромат за 
опръскване на местата, където кацат и Екс бер-гранули в пластмасова кошничка за 
поставяне на стрехи и места, където птиците пребивават. „Виброуеър” ЕООД е спе-
циализирана в обработката на открити площи срещу летящи и пълзящи членестоноги. 
Използваме нова технология и техника за обработките- Генератор за студен аерозол 
„CITIZEN DL26 - K300”. Капацитет на генератора за извършване на дезакаризация- 400 
дка за 8 часа в градски условия, ниска концентрация на биоцида, щадящ околната среда 
и пълно управление с дистанционно от кабината на автомобила.

Ключови думи: дезинфекция, дезинсекция, дератизация, биоциди, защита, студен 
аерозол

Адрес за кореспонденция: М. Иванова,ВИБРОУЕЪР ЕООД, Тел. 042 630932, e-mail: vibroware@abv.bg, гр. 
Стара Загора, ул. Г. Михайловски 62, ет.2

РЕДУЦИРАНЕ НА ВЪЗМОЖНИТЕ РИСКОВЕ НА 
ОТКРИТО СРЕЩУ ЛЕТЯЩИ И ПЪЛЗЯЩИ ЧЛЕ-
НЕСТОНОГИ. НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ФИР-
МА „ВИБРОУЕЪР” В ДДД-ДЕЙНОСТИТЕ

Иванова М., И. Политов, И. Иванов, „Виброуеър” ЕООД 

PROBABLE OUTDOOR RISKS REDUCTION AGAINST FLYING AND CRAWLING ARTHROPODS. NEW 
POTENTIALITIES OF “VIBROWARE” LTD COMPANY IN DDD (DESINFECTION, DESINSECTION AND 

DERATISATION) ACTIVITIES

Ivanova М., I. Politov, I. Ivanov, „Vibroware” Ltd 

SUMMARY
The company is an importer of products for protection from snakes and birds which do not contain 

biocides. We present our new products: Stop the snakes - 2 products: Expel snake a liquid for splashing, and 
Expel snake dry sticks, treated with burned forest scent oil. Control of birds: Каlif-a liquid with unpleasant scent 
for the birds for splashing the places where they alight, and Ex ber-granules in a plastic basket to be placed 
оn eaves and places where they live. “Vibroware” Ltd is a company, specialized in the treatment of open areas 
against fl ying and crawling arthropods. We use a new technology and technique for the treatments– Genera-
tor for cold aerosol „CITIZEN DL26- K300”. The generator capacity for implementing the desacarisation- 400 
decares per 8 hours in urban conditions, biocide low concentration, sparing the environment, and full control 
with a remote control from the automobile cabin.

Кey words: desinfection, desinsection, desacarisation, deratisation, biocides, cold aerosol
Address for correspondence: M. Ivanova, Vibroware LTD, Tel. 042 630932, e-mail: vibroware@abv.bg

Stara Zagora, G.Michailovski str., 62, fl .2

Увод: Колкото и приятна да е разходката 
сред природата, радвайки се на прекрасната сме-
сица от гледки и аромати и чист въздух, има и по-
тенциални рискове за човека. Опасността да се 
срещнем с тях се увеличава през топлите месеци 
на годината, когато е пика на биологична актив-
ност.

Когато говорим за опасни създания най-
често в ума ни изникват отровните змии. През 
вековете те са се превърнали най-вече в символ, 
отколкото в живо същество. Техните форма и раз-
мери, странното им изражение, способността да 
се придвижват без крайници и заплахата да на-
ранят или убият по мистериозен начин ги превръ-
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щат в извор на страх, предмет за обожествяване 
или в извинение да бъдат преследвани и убивани 
без замисляне.

Изложение: Змиите в България са 17 
вида. Котешката змия, усойницата, и аспидата 
са в Червената книга на България.У нас се сре-
щат три вида отровни змии, които се отнасят към 
род Vipera, подсемейство Viperinae, семейство 
Viperidae. В страната не се срещат представите-
ли на други семейства отровни змии, ако не бро-
им терариумите към зоологическите градини или 
такива, собственост на частни любители. Харак-
терното за отровните змии, обитаващи страната 
е, че те не са големи (достигат дължина до 90 
см, като средната им дължина е 45 см), имат ха-
рактерна окраска, раздразнителни са и атакуват 
бързо и без предупреждение. Те имат следните 
характеристики- триъгълна глава, значително по-
широка от врата, вертикални (котешки) зеници, 
късо, но силно тяло и множество малки люспи по 
главата.Отровата им е хемотоксична и води до 
развитие на оток и последваща некроза на място-
то на ухапване и прилежащите тъкани. Засягат се 
и показателите на кръвосъсирването и клетките 
от кръвния ред. Пепелянката обитава тревисти 
низини и скалисти склонове. Често се открива във 
ферми и обработваеми площи, докато усойница-
та обитава скалисти планински райони и открити 
тревисти площи и поляни, макар че може да бъде 
открита и в обработваеми площи[1,3,4]. Доказано 
е, че в случаи на пожари, змиите успяват да се 
спасят, поради тяхната способност да възприемат 
миризмата на дим от много далечни разстояния. 
Миризмата на дим причинява чувство на паника в 
змиите и ги принуждава да напуснат района, тъй 
като усещат, че има опасност от пожар[6].  Ако до-
мът или къщата граничи с открити необработва-
еми пространства /наличие на ниски храсти и шу-
браци/ не трябва да се оставят камари от боклуци 
в дворното пространство. Парчетата ръждясало 
желязо, картони, тръби, щайги и картонени кутии 
осигуряват скривалище за змиите и тяхната пляч-
ка. Поддържането на собствеността подредена 
прави змиите видими и не им дава възможност 
при преминаване да се задържат в района или за 
почивка или за ловуване от засада. Освен всичко 
друго е по-лесно и по-безопасно да убиеш опасна 
змия на открита площ. 

Птиците са и преносители на редица за-
болявания опасни за хората (зооантропонози), 
като пситакоза, салмонелоза, птичи грип, запад-
нонилска треска. Често птиците и гнездата им са 
опаразитени. Откриват се дървеници, кърлежи, в 
някои случаи и бълхи, което прави гнезденето им 
в предприятия за производство на храни, хотели, 
детски заведения недопустимо. Замърсяват хра-
ни и фуражи, загрозяват и увреждат с изпражне-
нията си паметници на културата. Поради това е 
необходимо ограничаване достъпа на птици на 
посочените места, без да бъдат унищожавани, а 
само отблъснати[2,6]. 

В последните години на нашия пазар се 
предлагат репеленти срещу змии представлява-
щи съчки с мирис на изгоряла гора отблъскващи 
змийте. Голям интерес предизвикват средства за 
защита от змии и птици. Те са екологосъобразни, 
без съдържание на биоциди, лесни за употреба.

Значителен здравен проблем представля-
ват кръвосмучещите насекоми, но не толкова за-
ради неудобството, което причиняват в горещите 
летни нощи. Видовете комари и папатаци, обита-
вищи поречията на големите реки и водни басей-
ни (езера, блата) могат да пренасят редица опас-
ни заболявания. Една от най-опасните болести, 
върлували в страната до 50-те години на 20-ти век е 
била маларията. Друг тип кръвосмучещи насеко-
ми са кърлежите, преносители на опасни инфек-
циозни заболявания– Лаймска болест, ерлихиоза, 
кърлежов менингоенцефалит и най-смъртоност-
ната от тях Кримска хеморагична треска.

Ежегодното планово пръскане срещу ко-
мари и кърлежи намаляват тяхната популация. 
Летният период е времето, в което се организира 
повсеместно третиране на тревните площи с био-
циди за намаляване на популацията на кръвосму-
чещите насекоми. При извършването на такива 
обработки се прилагат мерки за безопасност: 
Предварително запознаване чрез медиите за гра-
фика на извършване на обработката, оповестява-
не на третираните площи с табели. Автомобилите 
са снабдени с жълти сигнални светлини, оповес-
тяващи специален режим на работа. Обработките 
се извършват в присъствието на представител на 
възложителят и контролен орган от страна на РЗИ 
/по желание/, като се попълва двустранен прото-
кол за извършеното третиране за всяка една от 
цитираните в договора площи. Целесъобразно е 
при извършване оповестяването на населението 
за извършване  на дезакарзацията  да се обър-
не внимание на гражданите за карантинния срок 
и вземане мерки– малките деца да не влизат в 
тревните площи, поне един ден след третира-
нето. Препоръчителното време за третиране на 
открити площи в градски условия е от 22h -06 h 
поради следните причини: Липса на движение на 
хора по обществени паркове и градини; Ограни-
чаване прекият контакт с нецелевите организми 
като пчели и др. Някои насекоми са активни но-
щем /например– възрастните комари/.
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Фирма „Виброуеър” ЕООД е от 12 години 
на пазара и е натрупала голям опит в търговията 
с биоциди и извършването на дезинфекция, де-
зинсекция, дезакаризации и дератизации. Търгу-
ва с цялата гама биоциди, които са разрешени от 
МЗ в РБългария, а също с биоцидите на Байсеф, 
Байер, Синджента, Пелгар, Ес енд Кей и Фарма 
Хем Гърция.

Експел снейк течност
Готов за употреба. Отблъсква змиите далеч 

от къщи, градини, басейни и др. Пръска се близо 
до местата, където минават влечугите. Експел за 
защита от змии не се отмива от дъжда, но по–до-
бре е обработките с него да се извършват след ва-
лежи или след няколко седмично слънчево време.

Експел снейк съчки
Идеален продукт за свободни или органи-

зирани къмпинг места, вили, складове или про-
мишлени обекти разположени в селските райони. 
Малки парчета дърво, напоени с миризма на дим. 
Продукта се разпръска на ръка, като се формира 
външен периметър около зоната, която трябва 
да се защитава. Разпръснатия продукт образува 
защитна зона на мястото, където е поставен и не 
позволява на змиите да проникнат. Най-доброто 
време за прилагане на продукта е през пролетта, 
когато температурата започва да се увеличава 
(над 20 °C) и змиите се събуждат от зимен сън и 
мигрират в населените райони. През лятото и до 
октомври, е препоръчително от 2 до 3 пъти да се 
повтори прилагането на продукта.

Благодарение на специалната си форму-
ла продуктът не се измива лесно от дъжд и не се 
пренася от вятъра. Освен това дизайна му е на-
пълно съвместим със средата, в която се поставя.

Продуктите за контрол на защита от птици 

са Калиф и Екс бер.
Калиф е екологичен, съставен е от нату-

рални безвредни съставки, безвредни за хората, 
домашните животни и птиците, той не е мазен, не 
цапа и е безвреден защото е с миризма, която е 
отблъскваща за птиците. Напръскват се повърх-
ностите, които искаме да защитим. За местата, 
които са постоянно посещавани от градски птици, 
приложението му се повтаря по- често докато не-
желаните навици на птиците изчезнат. Специал-
ният протектор държи птиците далеч от балкони 
и тавани. Продуктът мирише приятно за хората, 
но е изключително отблъскващ за птиците. Екс 
бер са гранули с неприятен за птиците аромат в 
пластмасова кошничка за поставяне на стрехи и 
места, където птиците пребивават и гнездят. За 
градска среда ексбер се закача през 2 метра. Съ-
държа ароматни съединения (натурално идентич-
ни). Тези съединения съществуват в неузрялото 

зелено грозде и цитрусовите плодове. Абсорби-
рани в бели гранули от високо плътен инертен 
полиетилен, те се освобождават постепенно. 
Инертния полиетиленов материал е опакован в 
пластмасови изделия, оборудвани със специа-
лен пръстен за лесно закачане. Птиците са със 
сложно поведение и нашият опит доказва, че при 

извършване на профе-
сионален контрол на 
птици е добре проду-
ктите за отблъскване 
да бъдат съчетавани 
с монтаж на гребени 
срещу птици, шипове и 
мрежи. 

Най-новият про-
дукт е гривни срещу комари, кърлежи и бълхи, 
който е 100% натурален продукт-цитронела със 
75 часа максимален ефект и до 240 часа остатъ-
чен ефект. Продуктът се поставя на китката, крака 
или близо до вас. Подходящ за риболов, къмпинг, 
лов, дейности на открито.

Фирма „Виброуеър” ЕООД извършва де-
зинфекция, дезинсекция, дезакаризации и дера-
тизации със собствена специализирана техника 
на европейско ниво-генератор за студен айрозол 
„CITIZEN DL26 - K300”, с опит в извършването на 
мащабни дезакаризации и дезинсекции в град-
ска среда[5]. Генераторът представлява дизелов 
обезшумен двигател, нагнетателна турбина за 
атмосферен въздух, система от дюзи за пулве-
ризизация на работната течност, блок за дистан-
ционноуправление от кабината на автомобила. 
Изнесеното в кабината управление на установка-
та позволява пълното управление на работата на 
системата да става без пряката физическа наме-
са на оператора. Капацитет на генератора за из-
вършване на дезакаризация- 400 дка за 8 часа в 
градски условия. Генератора е монтиран на пикап 
с висока проходимост “Нисан”,  чрез което се оси-
гурява безпрепятствен достъп до всички видове 
градски и извънградски площи. 
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ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

 РЕЗЮМЕ
Медицината на пътуванията и туризма е нов клон в медицинската наука имащ 

за обект на дейност превенция на здравето на хората, предприели пътуване по разли-
чен повод. В същото време туристическата индустрия генерира съществена част от 
брутния национален продукт и е важна част от икономиката на страната. Разглежда 
се връзката и бъдещето развитие на медицинската и туристическа индустрия през 
призмата на икономическото развитие на обществото.

Ключови думи:пътувания, туризъм, медицински туризъм, брутен национален 
продукт, травел медицина. 
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SUMMARY
Travel medicine is a new branch of medical science concerning prevention of travelers health. The tour-

ist industry generates a big part the GDP as an important part of national economy. We have been discussing 
the main relations and future development between the medical and the tourist industry in focus of the eco-
nomical development of the society.
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Увод: Всяка човешка дейност се определя 
от здравето на човека и то е гаранция до голяма 
степен за успешната реализация и развитие на 
съответното начинание. Туристическата индус-
трия заема все по-големи периметри от икономи-
ческия потенциал и продукт в международен ас-
пект. Организацията и обслужването на туристи-
ческите потоци и предприелите пътувания по раз-
лични поводи, ангажира огромен човешки ресурс, 
финансови средства и материално осигуряване. 
Само за последните няколко години международ-
ните пътувания в световен план бележат постоя-
нен ръст и достигат един милиард пътници годиш-
но. Вътрешният туризъм и пътувания в отделните 
страни вероятно надвишават многократно тази 
цифра. Транспортните системи, пряко свързани с 
тази бурно развиваща се дейност също демонс-
трират трайни тенденции за увеличаване на обе-
мите, като само в авиационния бранш числото 
на пътниците в скоро време ще надхвърли два 
милиарда, а хората предприели  морски круизи е 
повече от 15 милиона годишно. Съвременна Бъл-
гария заявява претенции за бързо развитие на 

туристическия бизнес, една от малкото алтерна-
тиви за икономическо развитие и просперитет на 
страната. С повишаване на стандарта на живот на 
населението  и преимуществата на Европейската 
общност броя на пътуващите ще се увеличава. 
Официалната статистика сочи ръст на пътникопо-
тока от България само за две години (2004- 2006) 
с над един милион пътници.

Изложение: Къде е мястото на медицин-
ската наука и практика в явно все по- бързо разви-
ващата се индустрия на пътуванията и туризма? 
Каква е ролята на медицината в мениджмънта 
на този многомилионен поток от хора поели по 
различни дестинации на света? Медицината на 
туризма и пътуванията (Travel medicine) е срав-
нително нова специалност, обединяваща редица 
направления в медицинската наука, имащи от-
ношение към проблемите на здравето възникна-
ли при или по повод пътуване. Водещо значение 
имат медицински специалности по превантивна 
медицина, ифекциозни болести, паразитология, 
имунология и ваксинации, тропическа медицина, 
авиационна и морска медицина и редица други 
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клинични специалности. Анализът на заболя-
емоста при междунaродни пътувания показва 
растящ брой здравни проблеми изискващи, както 
предварителна подготовка и медицински грижи 
преди заминавание, адекватна медицинска ре-
акция при възникнали проблеми при пътуването, 
така и навременна медицинска дейност след за-
връщането.

Изтъкнати изследователи на здравния риск 
при международни пътувания сочат, че около 50% 
от пътуващите имат здравни проблеми при пъту-
ване, като 8% се нуждаят ат лекарски преглед, 5% 
се нуждаят от настаняване в болница. Необходи-
мост от евакуация има при 50 на всеки 100 000 
пътника и един на 100 000 ще завърши със смърт 
при пътуване зад граница[1,2]. Цялата съвкупност 
от дейности изисква сериозен финансов, матери-
ален и организационен ресурс и управление. В 
последните години финансовите потоци по здрав-
ното осигуряване на пътуващите са се увеличили 
неколкократно. Консултацията с лекар преди, по 
време и след пътуване става неизбежна част от 
пътуването за голям брой пътници, а за същест-
вена част от тях и задължителен елемент в ця-
лостната организация на пътуванията. Пример за 
това са увеличаващите се контигенти за участие 
в мисии зад граница на ООН, СЗО и други пра-
вителствени и неправителствени организации[7].

Така описаната картина на здравно осигу-
ряване на хората предприели пътуване по раз-
лични причини не може да бъде обект само на 
медицинските власти или само на организации 
извършващи туристически и пътнически услу-
ги. Явно тук трябва да се изграждат такива ме-
ниджърски структури, компетентни и в двете на-
правления, или поне допълнително обучение на 
вече съществуващите организатори на туристи-
ческа и медицинска дейност. Здравното застрахо-
ване на пътуващите е основна дейност на застра-
хователните агенции, като привличат значителни 
финансови средства. До колко те оправдават оч-
акванията на пътуващите за сигурност по време 
на път и адекватна ли е помощта при възникнали 
инциденти, не би могло да се каже категорично, 
като се има предвид непознаването на детайли-
те при застраховане, някои административни и 
бюрократични процедури, липсата на консулт с 
лекар преди пътуване и оформяне на стратегия 
за търсене на медицинска помощ при възникнал 
здравен инцидент. Самите застрахователи не ви-
наги са запознати детайлно със здравния статус 
на пътуващите, което води в определен момент 
до конфликт между предлагания обем здравни 
услуги и реалното събитие довело до необходи-
мост от лечение при пътуване. Със сигурност по-
вишаването на квалификацията в областта на ме-
дицина на пътуванията на лекарите ангажирани 
с експертни оценки за застраховане по време на 
пътуване ще бъде в полза, както на застраховате-
лите, така и на пътуващите.

Несъмнено обаче хита на връзката медици-
на и туризъм в наше време е “медицинския ту-
ризъм“. Една индустрия, която реализира годиш-

но в световен мащаб около 10 милиарда долара 
с почти ежегодно удвояване на броя на предпри-
елите пътуване. В основата на тази дейност стои 
възможността за медицински услуги и лечение на 
съществено по ниски цени в сравнение с ценови-
те листи в собствената страна, при гарантирано 
високо качество на услугата. Полша, Чехия, Лат-
вия вече широко анонсират възможностите за ме-
дицински туризъм и значителни потоци от Велико-
британия, Германия и др. европейски страни по-
лучават медицинско обслужване[5]. Унгария вече 
е доказана дестинация на германски граждани, 
извършващи дентален туризъм. Предпоставка са 
значително по ниските цени вследствие по-ниския 
стандарт на живот в бившите социалистически 
държави и от друга страна добрата квалификация 
на медицинския персонал и сериозни инвестиции 
в материално техническата база в някои направ-
ления на здравеопазването, както от държавата, 
така и от частни фондове. Пример за успешно 
развитие на медицинския туризъм, превърнат 
в държавна политика са страни традиционни за 
туризъм, ваканции и развлечения, като Индия, 
Тайланд, Сингапур, където се съсредоточава 
значителен поток от американски граждани. Тези 
страни инвестират значителни средства в изграж-
дане на клинични бази и обучение на медицински 
персонал, като в последствие се сертифицират 
по североамерикански стандарти, демонстри-
ращи гаранция за качеството на предлаганата 
медицинска услуга[5]. Най-често търсените ме-
дицински услуги и лечение от граждани на САЩ, 
Канада, Австралия и др. са козметична хирургия, 
ортопедична , сърдечно съдова, инплантационна 
и трансплантационна хирургия, стоматологични 
услуги, инвазивна диагностика и др. В България 
има наченки на развитие на медицински туризъм, 
но все още той е неорганизиран и недостатъчно 
популярен като рутинен бизнес с трайна инвес-
тиционна политика. За съжаление българските 
граждани все по-често търсят лечение в чужбина, 
на практика извършват медицински туризъм, по 
причини свързани с липсата на достатъчно квали-
фициран персонал, технически и фармацевтични 
средства за лечение. Балнеолечението и санато-
риалното лечение е друга причина за пътувания 
на хората още от древността. Нашата страна има 
традиции и възможности в това направление, как-
то в медицинско, материално- техническо, така и 
туристическо обслужване .

Психологичните аспекти на пътуванията и 
туризма все още са област без особено проуч-
ване и оценка за влиянието им върху цялостния 
туристически продукт. Проблемите не се позна-
ват от организаторите на туристическа дейност 
и не се търси път и механизъм за извличане на 
полза от благоприятно повлияване на възникна-
ли психологически проблеми[6]. Не на последно 
място са и въпросите свързани със сигурността 
в следствие медико биологични проблеми при 
пътувания. Превенцията на разпространение 
на инфекциозни и паразитни заболявания, те-
рористични действия от всякакъв характер при 
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единични и групови пътувания е необходимо да 
са обект на изучаване, въздействие и превенция. 
Икономическите и социални измерения на тури-
зма и транспорта са несъмнено значителни, дори 
структуроопределящи отрасли на националната 
икономика, трудовата заетост и стратегическото 
развитие на страната. Несъмнено здравни небла-
гополучия, епидемични ситуации на територия-
та на страната или в световен мащаб, не добре 
организирана национална здравно осигурителна 
система и други недостатъци на общественото 
здраве, водят до значителни загуби и в сектора на 
туризма и транспорта. Известни са примерите в 
редица страни от Югоизточна Азия при развитие 
на епидемии от различни грипни щамове вируси, 
загубите само от редуциран туристически поток и 
ограничения във въздухоплавателната индустрия 
възлизат между 1 и 3 процента от брутния нацио-
нален продукт за различните страни. 

Многопосочната и разнообразна връзка 
между медицинската практика и туристическата 
дейност налагат анализирането и изучаване на 
взаимното им влияние. Необходимо е съсредо-
точаване на усилия за обучение на персонала, 
ангажиран с тези две на пръв поглед разнородни 
дейности. В международен аспект такава дейност 
е залегнала в редица учебни заведения, също 
така са създадени няколко неправителствени 
международни организации развиващи и интер-
национализиращи медицината на пътуванията и 
дори издаващи сертификати за компетентност. С 
влизането на България в Европейския Съюз въз-
можностите за туристическа дейност нараснаха 
многократно, но наред с това се появиха и редица 
задължения за осигуряване на високи стандар-
ти за качество в пътуванията и туризма. Особен 
акцент се поставя върху осигуряване на равно-
поставеност на хората с увреждания. Редица ев-
ропейски регулации, към който България е пред-
приела приемане и въвеждане в действие, дават 
основание за успешна реализация на политиките 
за повишаване качеството на живот на хората с 
увреждания. 

Заключение: Изхождайки от голямата со-
циална значимост на туристическата дейност 
предприетите законодателни инициативи за ме-
дицинско обслужване на пътническия и туристи-
ческия поток трябва да продължат своето разви-
тие, за да се избегнат негативни явления устано-
вени в редица страни с неадекватна на туристи-
ческия поток медицинска система, водеща до от-
блъскване и липса на доверие в местните власти 
за успешна медицинска помощ на нуждаещите се 
чужди граждани, предприели пътуване в избрана-
та дестинация. Ситуацията в нашата страна съз-
дава условия въпросите, свързани с медицината 
и пътуванията, да бъдат обект на обсъждане и 
активна съвместна работа на медицински, ико-
номически и занимаващи се с туризъм държавни 
и частни структури, както в областта на пряката 
дейност по медицинското обслужване на туристи-
ческата дейност, така и в изграждане на дълго-
срочна стратегия за развитие на медицината на 

пътуванията, като важен социално икономически 
фактор в днешна България.
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 РЕЗЮМЕ
Здравето на човека като състояние на пълно физическо, психично и социално бла-

гополучие е резултат от комплексното въздействие на екологични, социално-икономи-
чески, медицински и психо-емоционални фактори. То се обуславя в 50% от условията и 
начина на живот, в 20% от състоянието на околната среда, 20% от генетичните фак-
тори и в около 10% от организацията на здравното обслужване на населението. Макар 
предвидени да улесняват и подобряват условията на живот и работа кумулативното 
им въздействие не винаги e със знак плюс. При тези обстоятелства разработването, 
спазването и поддържането на здравословен начин на живот е необходима предпоставка 
за продължителен, качествен и пълноценен живот.

Ключови думи: здравословен начин на живот, качествен и пълноценен живот
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РЕАЛНО ПОСТИЖИМ ЛИ Е ЗДРАВОСЛОВНИЯТ 
НАЧИН НА ЖИВОТ?

Галев А., НПЦВЕХ –ВМА

IS THE HEALTHY WAY OF LIFE ACHIEVABLE?

Galev A., SCMEH- Military Medical Academy

SUMMARY
The human health as a status of full physical, psychological and social welfare is a result of the complex 

infl uence of ecological, social, economic, medical and psycho-emotional agents. It is determined by the condi-
tion and way of life in 50%, by the environment in 20%, by genetic factors in 20%, and by population healthcare 
system organization in 10%. Although created to facilitate and improve the conditions of human life and work 
their aggregate impact does not always possess a positive result. In these circumstances development, keep-
ing, and maintaining of healthy way of life is a necessary prerequisite for a long, high quality life.

Key words: healthy way of life, high quality life 
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Въведение: Здравето на човека като със-
тояние на пълно физическо, психично и социал-
но благополучие е резултат от комплексното въз-
действие на екологични, социално-икономически, 
медицински и психоемоционални фактори. То се 
обуславя в 50% от условията и начина на живот, 
в 20% от състоянието на околната среда, в 20% 
от генетичните фактори и в около 10% от органи-
зацията на здравното обслужване на населението. 
Към общоприетите критерии за поддържане на 
здравословен начин на живот са здравословно-
то хранене, спортуването, редовните медицински 
прегледи и позитивното мислене. Профилактиката 
му включва оптималното използване на естестве-
ните саногенни фактори: природна среда, разход-
ки и движения на открито, закалителни процедури, 

физкултурни занимания, изоставяне на пушенето 
и употребата на алкохол, ограничаване на стресо-
вите състояния, пълноценно и балансирано хране-
не. Но всичко свързано с профилактиката изисква 
високо ниво на самодисциплина и на знания, които 
не са налице сред голяма част от обществото. Про-
мяната в мисленето и действията  на хората в тази 
насока ще е бавно и вероятно докато не се смени 
поколението с такова, което да обръща внимание 
на здравето си, да наблюдава колко калории по-
глъща и какъв двигателен режим има ще се налага 
да се провежда пропагандиране на здравословния 
начин на живот. Младите искат да живеят приро-
досъобразно, да обръщат внимание на това дали 
замърсяват околната среда. Докато за по-възраст-
ното поколение това е почти невъзможно[4].
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Режим на хранене: Здравословният живот 
е свързан с начина на хранене, който се състои 
предимно от пресни продукти и ферментирали 
храни, като кисело мляко, кисело зеле, хляб и 
други с особено високо ниво на полезни бакте-
рии. Мненията за и против определени храни или 
хранителни навици съществуват от десетилетия. 
Широко известна истина е, че и най-полезните 
храни в големи количества са вредни, както и че 
отровните в малки дози се използват във фарма-
цията като лекарства. Близо половината от всички 
българи определят всекидневното си хранително 
меню като нездравословно, като независимо от 
това почти 50% от запитаните са на мнение, че са 
в добро здравословно състояние[2]. Смята се, че 
Италия младее благодарение на виното, зехтина 
и здравната реформа[8]. Установено е, че днев-
ния прием на полиненаситени мастни киселини 
(като рибено масло), които имат противовъзпали-
телни свойства, показват обещаващи резултати 
за ефективно лечение и профилактика на пара-
донтита[9]. Японски изследователи са създали 
бял ориз, който има всички здравословни свой-
ства на кафявия ориз, но без това да вреди на 
вкусовите му качества. Новият вид е полезен за 
сърцето, контролира кръвното налягане и пред-
пазва артериите от свиване и втърдяване [9]. В 
България водещите критерии при избора на хра-
на са три– прясна, позната и евтина. Редовното 
хранене с прием на разнообразна храна от пло-
дове, зеленчуци, пълнозърнест хляб, обезмасле-
но мляко и млечни продукти, крехко месо, риба, 
яйца, варива, ядки и избягване приема на пърже-
ни храни е от изключително значение. Закуската е 
много важна част от балансирания начин на хра-
нене[1]. През последните 20 години пробиотиците 
са едни от най-бързо развиващите се категории 
на пазара на хранителни добавки. Причината е 
проста- 70-80% от имунната система на човека се 
намира в храносмилателния тракт и достатъчния 
синтез на полезни бактерии е от изключително 
значение. Пробиотиците служат за възстановява-
не след употреба на антибиотици[2,6].

Двигателен режим и навици: Движенията 
и упражненията на открито допринасят за под-
държане на нормално телесно тегло, намаляват 
стреса и подобряват съня. Практически здрав 
човек няма, а подходящата физическа активност 
може да подобри значително общото състояние 
на организма. При отказ от тютюнопушене изчез-
ва лошият дъх, оцветяването на зъбите, пожълтя-
ването на ноктите, преждевременното сбръчква-
не на кожата, неприятният мирис на косата и дре-
хите, задухът при извършване на обичайни физи-
чески действия, подобрява се половата функция. 
Възстановява се нормалното обоняние и вкус. 
Методите за превенция са свързани с добра про-
филактика на алергологичните причинни факто-
ри, навременното лечение на детските инфекции, 
профилактика на бременните и родилките- пуше-
щата родилка или кърмачка застрашава плода 
и кърмачето, като повишава житейския риск за 
отключване на бронхиална астма[3]. Специално 
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за тютюнопушенето, министерството на здраве-
опазването подържа идеята за тотална забрана 
от 2012г.[4]. Създадени са условия за провеждане 
на профилактични прегледи- безплатно в удобно 
време и с възможност за отсъствие от работа в 
интерес на личното здраве. И все пак 60-70% от 
хората не се явяват. Трябва ли да има наказате-
лен механизъм на въздействие за индивидуална-
та липса на внимание към собственото здраве[4]. 
Но всички човешки дейности, отнасящи се до про-
филактиката, изискват едно доста високо ниво на 
самодисциплина и на знания, които не са налице 
сред голяма част от обществото[4].

Околна среда: Безопасната и здравослов-
на среда е един от най-важните аспекта на устой-
чивото развитие. Днес, когато въпросите, свърза-
ни с глобалното затопляне ескалират и опазването 
на околната среда се превърна в една от най-ва-
жните цели на хората, много компании се присъ-
единиха към „зелената банда”. Все повече фирми 
започват да осъвременяват офис пространствата 
с цел намаляване на въглеродния отпечатък и да 
инвестират в екологични работни места. Едни от 
основните грешки, които се допускаха в миналото 
в България още при проектирането на сградите, 
са малките прозорци и затворените помещения. 
Това архитектурно решение спира както светли-
ната, така и естественото проветрение и обмяна-
та на въздуха в сградата[7]. Не отричаме, че на-
личието на вреден фактор на работната среда не 
е важно, но няма как да се твърди, че антената 
отсреща или булеварда под прозореца е основен 
фактор, а същевременно човек да е с наднорме-
но тегло, неправилно хранене, да пуши две кутии 
цигари на ден и редовно да употребява алкохол. 
Дори човек да живее високо в планината и да 
диша по цял ден маргаритки, при тези условия 
резултатът няма да е много по-различен[4].

Акватерапия: Според специалистите фи-
лософията на „здраве чрез вода”- Sanitas Per 
Aquas(SPA) набира все по-голяма популярност 
успоредно с разбирането, че превантивните мер-
ки срещу заболяванията са по-важни от лечение-
то им впоследствие. А каква по-добра превенция 
срещу стреса и хилядите болести, които той от-
ключва, от реласкираща обстановка сред вода, 
аромати и отпускаща музика на SPA център. Още 
римляните са го открили. Минералната ни вода е 
слабо минерализирана и като такава има по-го-
ляма възможност да прониква през кожната ба-
риера. И тъй като кръвоносните съдове са раз-
положени в кожата, по този начин се извършва 
един общ и цялостен процес на детоксикация на 
тялото[5]. Чрез сауната и парната баня се пости-
гат прекрасни резултати. Известно е, че именно 
чрез потта всички вредни натрупани вещества се 
отделят от тялото и преминават от организма във 
външната среда, като по този начин се извършва 
тяхното елиминиране. Морската лиманна кал е с 
отлични целебни качества и с нея могат да се пра-
вят кални маски, които доказано възстановяват 
еластичността и младостта на кожата. Това е не 
само суета, а и грижа за здравето. За различните 

видове масажи задължително трябва да има про-
фесионални рехабилитатори и масажисти, кои-
то познават отлично устройството на човешкото 
тяло. Едноседмичен курс на обучение не върши 
работа, нещо повече– недобре подготвен маса-
жист може да предизвика големи поразии [5].

Провеждането на редовни профилактич-
ни прегледи е сред най-важните неща. Беседа-
та с личния лекар какви тестове са подходящи за 
вашата възраст и пол, като напр. измерване на 
кръвно налягане, кръвна захар, ниво на холесте-
рола в кръвта, мамография, ПАП тест, простатно 
специфичен антиген, дензиметрия (измерване на 
костната плътност), колоноскопия и др. са важни. 

Изграждането и поддържането на здраво-
словен живот не може да се постигне за един ден, 
но може всекидневно да се правят малки и пол-
зотворни крачки към целта– да се повърви малко 
повече, да се добави плод към зърнената закуска 
или още една чаша вода към дневната ни доза. 
Позитивното мислене е изключително важно за 
постигане на добър резултат. Намирането на при-
ятел, който има същата цел осигурява взаимна 
подкрепа и окуражаване.

Заключение: Ежедневната дейност на съ-
временния човек се свежда до ограничена фи-
зическа активност, повишен стрес и прием на 
висококалорична храна. Той живее и работи в 
помещения с изкуствено поддържана работна 
среда и често е обект на невидими, продължи-
телно действащи излъчвания и полета. Всички 
тези фактори въздействат разнопосочно върху 
него. Макар предвидени да улесняват и подобря-
ват условията на живот и работа, кумулативното 
им въздействие не винаги е със знак плюс. При 
тези обстоятелства разработването, спазването и 
поддържането на здравословен начин на живот е 
необходима предпоставка за продължителен, ка-
чествен и пълноценен живот.
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 РЕЗЮМЕ
Най-честите заболявания на храносмилателната система- остри гастрити, гас-

тродуоденити и ентероколити, с бързо развитие на прояви на интоксикация и дехидра-
тация, често се лекуват първоначално  в отделенията за неотложно лечение. Поради 
острата клинична картина, изискваща своевременна патогенетична терапия в начало-
то на заболяването, диагнозата се обосновава на клиничните симптоми и рутинните 
параклинични изследвания. Независимо от етиологията- вирусна, бактериална или дис-
биоза, прогнозата зависи предимно от имунологичното състояние на храносмилателна-
та система. В този аспект при 95 пациенти в Неотложното звено на Болница „Токуда“ 
едновременно с рехидратиращата и симптоматична терапия при деца и възрастни се 
прилагаше BioGaia. Нашите наблюдения установяват бърз и благоприятен ефект на 
BioGaia без нежелани реакции при възрастните и децата.

Ключови думи: Lactobacillus reuteri, гастроенетерит, колики
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BIOGAIA - ПРОБИОТИК С ПРЕВАНТИВНО И 
ТЕРАПЕВТИЧНО ДЕЙСТВИЕ
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BIOGAIA - PROBIOTIC WITH PREVENTIVE AND THERAPEUTIC EFFECTS

Zarcheva V., E. Gogov, N. Popova, M. Koleva

Tokuda Hospital Sofi a, Emergency Department, Sofi a

SUMMARY
The most common diseases of the digestive system- acute gastritis, gastroduodenitis and enterocolitis, 

with rapid development of signs of intoxication and dehydration, often are treated in the emergency depart-
ments. Due to the acute clinical picture requiring pathogenetic therapy in early disease, diagnosis rely on 
clinical symptoms and clinical examinations. Regardless of etiology- viral, bacterial or dysbiosis, the prognosis 
mainly depends on the immunological status of the digestive system. Regarding those facts 95 patients (chil-
dren and adults) coming to the Emergency department in Hospital Tokuda were administrated re-hydration and 
symptomatic therapy together with BioGaia. Our observations establish a rapid and favorable effect of BioGaia 
without side effects in adults and children.
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Въведение: Заболяемостта и клиничната 
еволюция при чревните инфекции в значителна 
степен зависи от имунологичната реактивност на 
пациента. Приемът на пробиотиците допринася 
за поддържане на нормална чревна флора и от-
там и на имунологичното състояние на болните. 

Продуктът BioGaia съдържа Lactоbacilus 
reuteri Protectis (L. reuteri). Установено е, че тези 
лактобацили са резистентни на въздействието 

на солната киселина и жлъчните соли в стомаха 
и червата. L. reuteri е единственият лактобацил, 
който в киселата среда на стомаха отделя анти-
биотична субстанция нар. ройтерин, която въз-
препятства развитието на патогенните микроор-
ганизми като E.coli, S. tiphimurium, P. aeruginosa, 
Shigella spp., C jejuni., S. mutans, B. cereus, L. 
monocytogenes, C. perfrigens, S. aureus, H. pylori, 
Y. enterocolitica, C. albicans, F. samiaciens, A. 
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fl avus[10]. Многобройни проучвания са доказали, 
че приемът на L. reuteri при ротавирусен гастрое-
нтерит намалява значително честотата на воднис-
тата диария[10,11]. Включването на BioGaia в ле-
чебните режими на инфекцията с H. pylori гаранти-
ра по-сигурна ерадикация и намалява честота на 
честите странични ефекти след продължителни 
антибиотични курсове[6,8]. L. reuteri редуцира раз-
витието на патогенните орални бактерии като A. 
actinomyicetemkomitans, F. nucleatum, P. gingivalis, 
P. intemidia, S. mutans, без да засяга нормалната 
орална микрофлора[1,2]. Намалява се риска от 
развитие на кариеси и се премахва лошия дъх от 
устата[5].

През последните 10 години проучванията 
при различни възрасти: новородени, деца, имуно-
компроментирани пациенти и бременни са уста-
новили много добра поносимост при продължите-
лен прием на BioGaia, без да бъдат наблюдавани 
нежелани реакции[3,4,7,12].

Материали и методи: За периода януари-
декември 2011г. в Неотложното звено на Болница 
„Токуда” при 95 пациенти бяха диагностицирани 
остри заболявания  на стомашно- чревния  тракт, 
между които 45 възрастни (18-80 г.) и 50 деца (1 
месец до 18г.). Възрастните болни бяха със след-
ните нозологични единици: остър гастрит -10 па-
циента; остър гастродуоденит– 9 пациента; гас-
троентерит с неуточнена етиология– 11 пациента; 
вирусна  чревна инфекция -15 пациента. В детска-
та възраст се установиха следните заболявания: 
колики - 20 деца; остър гастродуоденит– 7 деца; 
гастроентерит с неуточнена  етиология – 12 деца; 
вирусна чревна инфекции- 21 деца. 

Резултати и обсъждане: При всички па-
циенти клиничната картина и параклиничните из-
следвания (ПКК, CRP, електролити, АКР, кръвна 
захар) съответстваха на умерена до средно тежка 
дехидратация, за която се провеждаше паренте-
рална рехидратация с глюкозосолеви разтвори 
през първия ден на престоя и в зависимост от ево-
люцията на болестта и през втория ден от поста-
вянето на диагнозата.

При тези пациенти, едновременно с пато-
генетичната, рехидратираща  и симптоматична 
терапия беше прилаган продуктът BioGaia в съ-
ответна доза и продължителност. На децата до 
7 годишна възраст беше препоръчвана течната 
детска форма (капки), а при останалите пациенти 
беше предпочитана таблетната форма. 

Назначеното лечение беше с продължител-
ност 1 седмица: за децата дозировката беше 3 
пъти дневно по 5 капки, а при възрастните 3 пъти 
по 1 таблетка.

С оглед осигуряване адекватна функцио-
нална активност и имунологична реактивност на 
стомашно-чревния тракт след прекарания гастро-
ентерит беше назначавана подържаща терапия в 
продължение на 2 седмици, свързана с еднокра-
тен прием на 5 капки или 1 таблетка дневно.

Диагнозата вирусна чревна инфекция се 
основаваше на клиничната картина, и резултати-
те от назначените параклинични изследвания. В 

групата гастроентерити с неуточнена етиология 
бяха включени суспектни случаи за бактериал-
на инфекция по клинични и параклинични крите-
рии, но без микробиологични данни в този аспект. 
Включването  на BioGaia и при двете групи паци-
енти ускори клиничното подобрение и нормали-
зирането на параклиничните изследвания от 2- 3 
ден от началото на лечението. При пациентите с 
гастрит и гастродуоденит BioGaia се прилагаше не 
само при обичайните индикации, но и за осигуря-
ване на ерадикация на възможна инфекция с H. 
pylori. Лечението с BioGaia , антиацидни средства, 
диетичен режим осигуряваше бързо подобрение 
на клиничните симптоми, още през втория ден. 

Приложението на BioGaia при кърмачета с 
колики значително редуцира епизодите на неспо-
койствие  и плач. Всички деца приемаха капките, 
без да се наблюдават някакви нежелани ефекти. 
Лекуваните с антибиотици възрастни, на които се 
назначаваше профилактично прием на BioGaia, 
нямаха данни за дисбиоза и диспептични откло-
нения. BioGaia осигури и значителна превенция 
на едно от най- тежките усложнения на антибио-
тичната терапия- псевдомембранозен гастроен-
тероколит, причинен от Clоstridium diffi cile. Прило-
жението на BioGaia едновременно с vancomycin 
и metronidazole в различните звена на Болница 
„Токуда“ при тези случаи допринася за по-бързо 
клинично подобрение и намалява рисковете от 
рецидиви.

Заключение: Нашите наблюдения уста-
новяват бърз и благоприятен ефект на BioGaia 
относно имунологичната реактивност и функцио-
налното състояние на храносмилателната систе-
ма. При профилактираните заболели клиничната 
картина бе лека с бърза благоприятна еволюция. 
Не се наблюдаваха нежелани реакции при въз-
растните и децата.
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 РЕЗЮМЕ
Вътреболничните инфекции оказват сериозно влияние върху здравето на пациен-

тите и се явяват сериозна причина за повишена заболяемост и смъртност. Най-добри-
ят начин за предотвратяване на случаите на ВБИ е всяка болница да има система за 
контрол на тези инфекции. Предоставяме информация за два апарата - HY-LiTE® 2 и 
MAS-100™, които биха подпомогнали бързия и ефективен контрол на болничната среда 
по отношение на два основни фактора – общо хигиенно състояние на работната среда 
и качество на въздуха в болничните помещения. 

Ключови думи: вътреболнични инфекции, контрол, оценка на риска, аденозин 
трифосфат (АТФ), HY-LiTE 2, MAS-100™
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ОЦЕНКА НА ХИГИЕННОТО СЪСТОЯНИЕ В 
БОЛНИЧНАТА СРЕДА И РИСКА ОТ 
ВЪТРЕБОЛНИЧНИ ИНФЕКЦИИ. БЪРЗ КОНТРОЛ 
С ПРОДУКТИТЕ НА MERCK MILLIPORE

Мищалова Т., Събева М. “Мерк България” ЕАД

HOSPITAL ENVIROMENT AND NOSOCOMIAL INFECTIONS RISK ASSESSMENT. RAPID CONTROL 
WITH MERCK MILLIPORE PRODUCTS 

Mishtalova T., Sabeva M.,“Merck Bulgaria” EAD

SUMMARY 
The nosocomial infections seriously infl uence the patients’ health and increase morbidity and mortal-

ity. The best way to prevent them is to introduce a system to control these infections. We present information 
about two devices - HY-LiTE® 2 и MAS-100™, which could be helpful for two hospital environment agents – 
common hygiene status and rooms air quality.

Key words: nosocomial infections, control, risk assessment, ATP method, HY-LiTE® 2, 
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В сферата на болничната хигиена не може и 
не трябва да се допускат компромиси с чистотата, 
тъй като те биха могли да бъдат застрашаващи 
за здравето на хората. Пациентите, посетителите, 
както и самия персонал очакват атмосфера и сре-
да, в която постоянно да се чувстват сигурни за 
своето здраве. Вътреболничните инфекции (ВБИ) 
представляват инфекциозни заболявания, свър-
зани с медицински дейности в звената от болнич-
ната и доболничната помощ. За вътреболнични 
инфекции се приемат заболявания, появили се 
след 72-ия час от хоспитализацията. Причинители 
на ВБИ са патогенни и условно патогенни микро-
организми – бактерии, вируси и дрожди. Те имат 
сериозно влияние върху здравето на пациентите, 
тъй като се явяват сериозна причина за повишена 

заболяемост и смъртност. Откриват се с различна 
честота, както в болниците, така и в амбулаторни-
те практики и лечебните заведения за продължи-
телни медицински грижи. ВБИ са свързани с прес-
тоя и свързаните с него медицински дейности. Те 
не винаги са плод на лекарски грешки. Напротив, 
големият процент от тези зарази са инфекции, 
които се появяват у пациенти, които от дълго вре-
ме престояват в болницата и при които са нама-
лени защитните сили на организма. Застрашават 
човешкия живот, увеличават разходите и имат 
директни и индиректни икономически последици 
като загуба на работоспособност, продуктивност 
и инвалидизация. ВБИ оскъпяват лечението, сни-
жават ефективността на здравеопазването и имат 
социален и икономически ефект върху качество-
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то на живот на пациентите и техните семейства. 
Най-добрият начин за предотвратяване на случа-
ите на ВБИ е всяка болница да има система за 
контрол на тези инфекции. В страните-членки на 
ЕС контролът на вътреболничните инфекции се 
извършва от микробиолога на болницата или от 
болничния епидемиолог. Те следят дали се спаз-
ват правилата на работа и дезинфекция, анти-
биотичната политика и правилното изписване на 
лекарствата. В резултат на това  ВБИ може да се 
сведат до разумния минимум [3].

Извън болницата българинът пие толкова 
антибиотици, колкото пие и германецът и няколко 
пъти по-малко от французите. В болниците оба-
че се приемат много повече антибиотици, което 
може да се дължи на някои хигиенни и най-вече 
организационни проблеми. Над 60% от пациенти-
те приемат антибиотици по време на целия пре-
стой в болниците за презастраховане от вътре-
болнична инфекция, за сметка на хигиенните и 
организационни мерки. Източници на заразява-
нето при вътреболнични инфекции са болни или 
здрави заразоносители между медицинския пер-
сонал, студенти или придружители на болните, 
както и новопостъпващи в стационара болни, кои-
то до момента са се намирали в инкубационния 
период на дадено инфекциозно заболяване. При 
ВБИ са налице всички механизми на пренасяне 
на инфекциите - въздушно-капков, фекално-ора-
лен и трансмисивен. Фактори на предаване са 
медицински инструментариум, превързочни мате-
риали, храни, болнично бельо и др. Възприемчи-
востта е голяма, като предразполагащи фактори 
са  предшестващи тежки или хронични заболява-
ния, водещи до имунен дефицит (диабет, лимфо-
ми, системни заболявания, неоплазми, хемопа-
тии и др.), провеждана имуносупресивна терапия, 
лъчелечение, цитостатици, антибиотици, корти-
костероиди, като най-възприемчиви са новороде-
ните и възрастните хора. Много по-ефективна би 
била борбата с ВБИ, ако се създаде система за 
контрол и внедряване на добри болнични практи-
ки, съчетана с адекватна антибиотична политика 
[3]. Съгласно член 8 от Наредба № 39 от 26 август 
2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт 
по профилактика и контрол на вътреболничните 
инфекции дейностите по профилактика се осъ-
ществяват от всички медицински специалисти, 
упражняващи профилактична и лечебно-диагнос-
тична дейност [1].

Германският химико-фармацевтичен кон-
церн МЕРК дава възможност на епидемиолозите 
и компетентните болнични специалисти чрез сис-
темата HY-LiTE® 2 да правят експресна оценка 
на санитарно-хигиенното състояние в болнична-
та среда. Апаратът HY-LiTE® 2 предоставя чрез 
бърз, ефективен и достоверен метод информация 
за биологично замърсяване в реално време, дава 
възможност за осъществяване на санитарно-хиги-
енен контрол върху качеството на дезинфекцията 
и стерилизацията и върху незабавното елимини-
ране на констатирания риск. HY-LiTE® 2 използва 
луминометричен метод за доказване наличието 
на аденозин трифосфат (АТФ) в течности, повърх-
ности, ръце на персонал, медицинска апаратура, 
медицински инструментариум и т.н. [4]. АТФ е 
универсална молекула за съхраняване на енер-
гия. Открива се във всички живи организми, жи-
вотински и растителни продукти, включително и в 
храни и хранителни остатъци, както и в бактерии, 
гъби и други микроорганизми. При необходимост 
от енергия ензимно се катализира разкъсването 
на химическата връзка с третата фосфатна гру-
па на молекулата и АТФ се превръща в аденозин 
дифосфат, а енергията, съхранявана  в тази връз-
ка, се освобождава и използва от организмите за 
осъществяване на различни химически реакции. 
HY-LiTE® 2 апаратът измерва количеството АТФ 
чрез използване на енергията, съхранена в тре-
тата фосфатна химическа връзка за образуване 
на светлина. Произведената светлина бива изме-
рена от апарата и представена под формата на 
относителни светлинни единици.

Чрез стандартните микробиологични мето-
ди наличието на микроорганизми се доказва чрез 
поникването им върху специфични хранителни 
среди. Наличието на хранителни остатъци, био-
логични (като кръв, серум, плазма и т.н.) и дру-
ги отпадни продукти не могат да бъдат доказани 
микробиологично, а те представляват идеална 
среда за растежа и развитието на микроорга-
низмите. Това превръща измереното количество 
светлинни единици, съответстващо на наличния 
АТФ, в надежден и точен показател не само за 
наличието на съществуващо микробиологично 
замърсяване в изследвания материал, но и за 
потенциалния риск от последващ микробиоло-
гичен растеж в привидно стерилни микробиоло-
гични материали [5]. Бързината на метода (резул-
татът от всяко замерване се получава в рамките 
на една минута) дава възможност за експресна 
оценка на качеството на извършените почиства-
щи, дезинфекционни и/или стерилизационни дей-
ности и при необходимост – извършване на спеш-
ни коригиращи действия за избягване на риска от 
развитие на вътреболнична инфекция. Обобщено 
може да се каже, че колкото повече АТФ се от-
крива от HY-LiTE® 2, толкова повече биологични 
продукти съществуват и следователно толкова 
по-висок е рискът от бактериална контаминация. 
Използването на системата HY-LiTE® 2 за бър-
за идентификация на среда за размножаване на 
микроорганизми води до значително намаляване 
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на количеството на микробиологичните тестове и 
респективно на финансовите разходи за извърш-
ването на санитарно-хигиенен контрол в болнич-
ните заведения. 

Предимства на системата HY-LiTE® 2: 
- експресен метод за осъществяване на са-

нитарно-хигиенен контрол;
- дава възможност за реална във времето, 

а не ретроспективна оценка на санитарно-хигиен-
ното състояние на изследвания обект;

- алармира не само за наличното микро-
биологично замърсяване, но и за потенциалния 
риск за последващо развитие и растеж на микро-
организми в считани за «стерилни» среди;

- мобилност и независимост от централно 
електрическо захранване.

Раздел XXIV от от Наредба № 39 от 26 ав-
густ 2010 г. за утвърждаване на медицински стан-
дарт по профилактика и контрол на вътребол-
ничните инфекции регламентира специфичните 
изисквания към въздуха в лечебните заведения. 
В т. 1 от Раздел XXIV се разглеждат общите изиск-
вания към инсталациите за отопление, вентила-
ция и климатизация в лечебните заведения с цел 
осигуряване на необходимата чистота на въздуха 
в зависимост от предназначението на помеще-
нията [1]. Според The Rules Governing Medicinal 
Products и Международния стандарт ISO 14698-
1/2 въздухът трябва да бъда анализиран за на-
личие на микроорганизми [2]. Разработеният 
от МЕРК апарат MAS 100 е високо ефективно 
средство за контрол на въздуха в помещенията, 
където се изисква висока чистота, основаващ се 
на принципа на пробовземача за въздух на Ан-
дерсън. Апаратът работи като всички останали 
MAS-системи със стандартни 90-mm петрита или 
с адаптер за контактните петрита. 

Главни предимства на MAS-100

• Могат да се използват всички стандартни 
петрита (90 mm)

• Вграден анемометър за автоматично ком-
пенсиране на обема

- Различно пълните петрита не повлияват 
въздушния  поток

- Индикатор за ниска скорост на въздушния 
поток

• Календар и часовник в реално време
• Компактен и лесен за употреба
• Лесен за калибриране                                                         
• Автоматично напомняне за датата на ка-

либриране
• Подвижна глава за пробонабиране

Централно захранване - 100/240 V, 50-60 
kHz или с батерии, изокинетично измерване – 
0,45 m/sec, 100 литра/минута, апаратът MAS-100 
NT™ е валидиран в съответствие със стандарта 
EN ISO 14698. Контролът на въздуха е от решава-
що значение за намаляване на разпространение-
то на ВБИ, причинени от патогенни микроорганиз-
ми и гъбични спори.

Заключение: Чрез HY-LiTE® 2 системата и 
Апаратът MAS-100™ за контрол на въздуха в бол-
ничните помещения се гарантира обективност в 
оценката на почистването, повишава се неговата 
ефективност и съзнанието на персонала, отгово-
рен за неговото извършване и по-този начин оси-
гурява подобряване на болничната хигиена и на-
маляване на риска от вътреболнични инфекции.
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 РЕЗЮМЕ
Напредъкът на човешката цивилизация, свързан с ежедневните човешки дейнос-

ти върху земната повърхност, като копаене на фундаменти за сгради, прокопаване на 
тунели, добив на полезни изкопаеми, ядрени опити и др., води до освобождаване на нови 
количества радон от земните недра, което от своя страна влияе неблагоприятно върху 
човешкото здраве и предизвиква рак на белия дроб според официалната статистика на 
Световната здравна организация през 2009г. Проблемът се задълбочава от увеличена-
та гъстота на строителството в градовете, а също и от това, че съвременният човек 
прекарва все по-голяма част от денонощието на закрито. Необходимо е систематично 
измерване нивата на радон, вземане на адекватни мерки за ограничаването му в сгради-
те и информиране на населението за проблема. 

Ключови думи: радон, разпространение, белодробен рак
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RADON – KNOWN OR OUTFIELD PROBLEM
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SUMMARY
The everyday earth surface activities of the human civilization as buildings foundation digging, tunnel-

ing, ore excavation, nuclear testing etc. leads to the release of new quantities of radon from the earth recesses. 
The process infl uences unfavorable the human health and could cause lung cancer, according to the 2009 
WHO offi cial statistics [10]. The problem worsens by the increased construction density in the cities and by 
the predominant indoor human style of life. It is necessary to perform radon levels systematic measurement, 
to apply reasonable actions for its reduction within buildings as well as addressing the problem to the public.

Key words: radon, distribution, lung cancer
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Въведение: През ХVІ век в Шнееберг и 
Яхимов (в днешна Чехия) тайнствена болест на 
белите дробове постепенно убивала миньорите, 
работещи в мините. Заболяването било иденти-
фицирано през ХІХ век като рак на белите дробо-
ве, но че радонът с неговите разпадни продукти 
са причината за това, било доказано категорично 
едва през 1951г [7]. Всъщност в началото на ХХ 
век светът бил завладян от новооткритата радио-
активност, която породила съответната „радиоак-
тивна мода” за здраве: наситена с радон питейна 
вода, паста за зъби с радий, радиоактивен крем 
за лице, блокчета „шоколад-подмладител” с ра-
дий, шарлатанска ампула с радон за лечение на 
всякакви болести[9]. Многобройните проучвания 

обаче водят до извода, че единственият очевиден 
ефект за здравето от вдишването на радон е рак 
на белите дробове. Това потвърждава Световна-
та здравна организация (СЗО) през 2009г. с изво-
да, че облъчването от радон е втора по важност 
причина за рак на белите дробове след тютюно-
пушенето, а за непушачи това е причина номер 
едно[10]. Изводите са направени въз основа на 
епидемиологични проучвания, доказващи връзка-
та между белодробния рак и облъчването с ра-
дон[7,8]. 

Разпространение на радона в природата 
и актуално състояние на проблема:  Радонът 
(радон-222) е радиоактивен инертен газ, по-тежък 
от въздуха. Образува се непосредствено от яд-
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рата на радий-226 чрез алфа-разпад и е част от 
уран-радиевото семейство с родоначалник уран-
238. При по-нататъшното разпадане на радон-222 
(3,8 дни период на полуразпад) се образува ве-
рига от нови радиоактивни продукти в твърдо аг-
регатно състояние. Между тях са полоний-218, 
олово-214, бисмут-214 и полоний-214 (краткожи-
веещи дъщерни продукти на радона с периоди 
на полуразпад под 30 минути). Дъщерните ради-
онуклиди на радона се прилепват към носещите 
се във въздуха микроскопични прахообразни час-
тици. При вдишване попадат и се задържат в ди-
хателната система на човешкия организъм, кое-
то е най-силно изразено при полоний-218– дори 
един свободен атом полепва в бронхите. Така че 
вътрешно облъчване на организма се получава 
не от самия радон, който е химически неактивен 
газ, а при вдишване на краткоживеещите му дъ-
щерни продукти (98%). Около петдесет процента 
от естественото облъчване на човека с радионук-
лиди се дължи на инхалиране на радон и негови-
те дъщерни продукти[2]. При определени условия 
облъчването от радон може с пъти да надвиши 
облъчването от всички останали природни източ-
ници[2]. Необходимо е да отбележим, че в приро-
дата съществуват още два изотопа на радона: то-
рон (радон-220) от радиоактивното семейство на 
торий-232 и актинон (радон-219) от семейството 
на уран-235. Интерес за радиационната защита 
представлява радон-222 поради неговия доми-
ниращ принос в облъчването на човека. Радонът 
е разпространен навсякъде по Земята - в почви, 
скали, минерали, води, въздух. Отделянето на 
радон от съдържащия се радий-226 в почвата 
варира от 1% до 80% в зависимост от нейните 
особености. Част от радона, отделен в почвата, 
достига до нейната повърхност през въздушните 
пори и постъпва в приземния атмосферен въздух 
(ексхалация). По-нататък разпространението му 
чрез въздуха в околната среда зависи от редица 
фактори- атмосферно налягане, температура на 
въздуха, валежи, вятър, релеф и други природни 
особености. Радонът „пътешества” много по-дъл-
го в сухи, пропускливи почви, подобно на речния 
пясък. Радонът е разтворим във вода и подземни-
те потоци могат да го пренасят на дълги разстоя-
ния. Това непредсказуемо подземно движение на 
радоновия газ обяснява защо жилища в области 
с ниско ниво на радий имат високи нива на радон 
и защо нивата на радон на две съседни сгради 
могат да се различават в пъти едно от друго. Кон-
центрацията на радон във въздуха над морета и 
океани е много по-малка, отколкото над сушата. 
Съдържанието на радон намалява с увеличава-
не на надморската височина и се променя в пъти 
през годишните сезони, като достига максимум 
през лятото[1]. В рамките на денонощието кон-
центрацията на радон също варира в широки гра-
ници, като увеличението може да е десетократно 
с максимум през нощта. Средната концентрация 
на радон в приземния атмосферен въздух на от-
крито е около 10 Bq/m3. В сгради тя обикновено е 
по-висока и зависи от вида на строителните мате-

риали. Типичната средна концентрация на радон 
в сгради е 40 Bq/m3. В затворени подземни прос-
транства без адекватна вентилация от типа на 
подземните шахти и други подземни съоръжения, 
както и в неизолирани затворени приземни поме-
щения нивото на радон може да достигне високи 
стойности с пряк риск за здравето на човека[5]. 
Например според проведени измервания от ла-
боратория „Дозиметрия и лъчезащита” на Физи-
ческия факултет към Софийски университет „Св.
Кл.Охридски” в гр. Раковски случаите на белодро-
бен рак са 2 пъти повече от средното за страна-
та. Това се свързва с високата концентрация на 
радон  – в над 50% от обследваните жилища е 
измерена обемна активност на радон над 200 Bq/
m3 при типична стойност за тази област  40-50 Bq/
m3[7]. Посочен е също така случай в Елешница,  
където семейство е получило в собствения си 
дом доза, пет пъти по-висока от допустимата за 
професионално облъчване. Тези и много други 
изследвания в България и по света поставиха на 
преден план проблема с концентрацията на ра-
дон в обществени и жилищни сгради. По статис-
тическа оценка в САЩ от всеки 15 жилища едно 
има повишено съдържание на радон. Затова в 
много държави вече жилищата се проверяват за 
радон; разработени са мерки за намаляването 
му и населението се информира масово за същ-
ността на проблема. Международната комисия по 
радиационна защита (МКРЗ) и Международната 
агенция за атомна енергия (МААЕ) препоръчват 
във всяка страна да се въведат референтни нива 
за радон в сгради (указателни нива за намеса) за 
диапазона от 200 Bq/m3 до 600 Bq/m3. При надви-
шаването им се предприемат коригиращи защит-
ни мерки. СЗО препоръчва още по-ниски стойно-
сти на референтните нива. Дискусията по този 
въпрос продължава[2]. В България съществуват 
референтни граници за концентрацията на ра-
дон в сгради. Съгласно „Основни норми за ради-
ационна защита-2004” (ОНРЗ-2004)[3] при проек-
тиране на нови сгради средногодишната концен-
трация на радон във въздуха на помещенията се 
препоръчва да не надвишава 100 Bq/m3, а за вече 
построени сгради до 250 Bq/m3. Ако на постоянни 
работни места обемната активност на радон пре-
виши 1000 Bq/m3, задължително се предприемат 
мерки за намаляването й.

Как радонът прониква в дома? Главните 
източници на радон в сградите са почвата и ска-
лите под фундаментите, водата с повишено съ-
държание на радон, използвана за битови нужди, 
природният газ, който преминава през подземни-
те области с радий, строителните материали (гра-
нит и др.), отпадъците от урановите и фосфатни-
те рудници, приземният въздух. Радонът може да 
се просмуква през пукнатините на фундамента 
на жилището или през кухините, направени за 
системата от тръбопроводи, и да се натрупва в 
достатъчно високи концентрации. Обикновено на-
лягането на въздуха вътре в дома е по-ниско, от-
колкото налягането в почвата около основите му. 
Поради тази разлика жилището „засмуква” въздух 
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от почвата, издърпвайки и газа радон през цеп-
натините на основата и другите пролуки навътре 
в дома. Типичните входни точки са пукнатините в 
пода, пукнатините в зидовете, кухини във вътреш-
ните стенни прегради, конструкционните връзки, 
канализацията, пролуки във вертикалните тръбо-
проводи и около комуникационните връзки [4].

Какви превантивни мерки могат да се 
вземат за намаляване концентрацията на ра-
дон? България е една от първите страни в света, 
които започват директни измервания на радон– 
още през далечната 1907г. от проф. П.Пенчев[7]. 
Измерването се затруднява от ниската химическа 
активност на радона и високите му колебания (до 
стотици пъти за една и съща точка). За достовер-
ното му определяне е необходим продължителен 
период– от 6 месеца до няколко години. Използ-
ват се радонови детектори, които след натрупва-
нето се отчитат в специализирани лаборатории. В 
момента Националният център по радиобиология 
и радиационна защита (НЦРРЗ) работи по програ-
ма с детектори разпределени в детски градини, 
училища и жилищни сгради[4]. Във Физическия 
факултет на СУ пък има разработен достъпен ме-
тод, при който като детектори се използват прес-
тояли в домашни условия поликарбонатни CD/
DVD-дискове, които след натрупване на сигнали 
се отчитат в лаборатория „Дозиметрия и лъчеза-
щита”. Методът е признат с международен серти-
фикат за калибриране от Федералната служба за 
радиационна защита на Германия[6]. Най-често 
източникът на радон е теренът под сградите. По-
ради това за защита се прави изолираща подова 
замазка (бетонът с шупли не е защита срещу ра-
дон), и/или поставяне изолиращо фолио на пода. 
За стените се използват специални изолационни 
(винилови) тапети. Изолация се постига и с ла-
кове. Тези мерки намаляват концентрацията на 
радон 2– 5 пъти По-ефективно въздействат т.нар. 
„противорадонови шахти” и „канавки”, които са 
разработени като система най-добре в САЩ, но 
се прилагат вече и у нас за отделни „проблемни 
райони”[7]. Целта е „изсмукване” на радона извън 
сградата. 

Редовното проветряване на помещенията 
също намалява концентрацията на радон в тях. 
Важно направление за защита от радона включ-
ва непрекъснато и достъпно информиране на об-
ществеността за „радоновия проблем” от всички 
органи и структури, имащи отношение по въпро-
са. Информираният човек знае къде и как да реши 
проблема. Това е и целта на настоящата статия.

Радонът и радоновите бани: Въпреки по-
вишеното съдържание на радон в различни мине-
рални води тези води могат да се използват за ле-
чение за ограничен период от време под лекарски 
контрол. Използва се свойството на радона, че 
лесно преминава от водата във въздуха и консу-
мацията на „радонова вода” дава приблизително 
само 0,02% от общото радоново облъчване (ос-
новната доза се дължи на вдишания газ). Мине-
рални води с повишено съдържание на радон се 
използват за балнеолечение при съответно кон-

тролиране на получената инхалационна доза. Съ-
държанието на радон в многочислените минерал-
ни извори у нас варира в широки граници (някои 
от тях са дадени в табл.1)[2]. Съгласно Българ-
ска енциклопедия, БАН, 1999г., за радиоактивни 
се приемат водите със съдържание на радон над 
130 Bq/l. Вижда се, че някои от нашите минерални 
води са подходящи за външно приложение (бал-
неолечение), но не и за лечение чрез пиене. 

Табл.1. Съдържание на 222Rn в някои 
минерални извори в България

Заключение: Напредъкът на човешката 
цивилизация, свързан с ежедневните човешки 
дейности върху земната повърхност, като копаене 
на фундаменти за сгради, прокопаване на туне-
ли, добив на полезни изкопаеми, ядрени опити и 
др., води до освобождаване на нови количества 
радон от земните недра, което от своя страна вли-
яе неблагоприятно върху човешкото здраве. Про-
блемът се задълбочава от увеличената гъстота 
на строителството в градовете и от факта, че съ-
временният човек прекарва все по-голяма част от 
денонощието на закрито. Необходимо е система-
тично измерване нивата на радон, вземането на 
адекватни мерки за ограничаването му в сградите 
и информиране на населението за проблема. В 
това отношение е напълно подходящо да завър-
шим с цитат от последното интервю с Норберт Ви-
нер – създателя на кибернетиката, преди смъртта 
му през 1964г.:

- Проф.Винер, мислите ли, че човекът до-
толкова е променил природната среда, че вече не 
може да съществува в нея?

- Човекът скоро ще разбере това или пък 
няма да го разбере, защото няма да го има.” 
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 РЕЗЮМЕ
Използването на електромагнитни полета /ЕМП/ от различен диапазон в прак-

тиката на физикалната и рехабилитационна медицина за лечение на широка гама 
от заболявания формира спефични условия на работната среда в тези медицински 
структури. Липсата на количествен дозиметричен показател усложнява оценката на 
експозиционната натовареност на персонала. В настоящата работа, за първи път у 
нас цитогенетичният анализ се представя като част от възможните нематематич-
ни показатели за това. Представени са данните от цитогенетичното изследване на 
два случая от отделение по електролечение в структура по Физикална и рехабили-
тационна медицина. Резултатите от проведения цитогенетичен анализ показват 
повишена честота на хромозомните аберации (2%) и повишен брой на хромозомните 
счупвания на клетка (0.52) при първия случай, и липса на отклонения от нормата при 
втория случай. Дискутирани са данните от хромозомния анализ и връзката им с екс-
позицията на ЕМП в работната среда. 

Ключови думи: физиотерапевтичен персонал, експозиция с електромагнитни 
полета, цитогенетичен анализ
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЦИТОГЕНЕТИЧНА 
ОЦЕНКА НА ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНИЯ 
ПЕРСОНАЛ
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THE PERSONNEL POSSIBILITIES FOR CYTOGENETIC ASSESSMENT BY PHYSIOTHERAPY 

Vesselinovа L.1 , L. Mitev 2, MMA, HFAT Sofi a

1 - MMDER/PRM Clinic

                                               2 - Department of clinical laboratory and immunology 

SUMMARY 
Electromagnetic fi elds in different range are used routinly in the Physical and rehabilitation medicine /

PRM/ clinical practice in large variety of pathology. That forms a specifi c work environment in these medical 
units. The absence of quantitative dosimetric indicator makes the personnel exposition burden assessment 
complicated and indirect.  With this study we present for the fi rst time in Bulgaria the cytogenetic analysis 
as a part from the possible nonmathematical indicators. The cytogenetic analysis fi ndings in two cases from 
the electro physiotherapy sections of PRM ward are presented. The results show increased frequency of 
chromosomal aberrations (2%) and increased number of chromosomal breaks per cell (0.52) in fi rst case 
and lack of abnormalities in the second. The data from cytogenetic analysis in relation to EMF work envi-
ronmental background are discussed.

Key words: physiotherapy personnel, EMF work conditions, cytogenetic assessment
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Увод: Физикалната и рехабилитационна 
медицина е интегративна клинична специал-
ност, използваща естествените и преформира-
ните физикални фактори за лечение, рекреация 
и профилактика. Рехабилитационната програма 
обикновено съдържа комбинация помежду им. 
Това прави електромагнитните полета обичайна 
среда в електро-физиотерапевтичните секто-
ри на структурите по физикална и рехабилита-
ционна медицина. Генерират се от апаратите за 
електролечение, източниците на полихроматич-
на и монохроматична светлина и ултразвукови-
те генератори за терапевтични цели. Това съз-
дава фонов „електрошум”, разнороден по чес-
тота и модулации от едновременната работа на 
различните видове излъчватели, в който попада 
медицинският персонал, работещ в този сектор. 
В предишна публикация представихме наход-
ките в проведените до момента различни епи-
демиологични проучвания сред „електрически 
професии”, най-значими за прогнозата от които 
левкемии и мозъчни тумори [1]. Проведени ци-
тогенетични изследвания на периферни лимфо-
цити на лица, работещи в условия на ЕМП не от-
криват специфичен ефект върху индукцията на 
сестрински обменен хроматин, но доказват по-
вишена честота на хромозомните счупвания от 
хроматиден тип, което е дало повод на авторите 
да утвърдят цитогенетичния анализ като един 
от методите на избор за биологичен скрининг на 
работещи в условия на ЕМП [6].

В настоящето проучване съобщаваме за 
първи път у нас данните от цитогенетично из-
следване на работещи в среда с повишено фо-
ново ЕМП. Проучването е част от скринингово 
изследване на представителна група добровол-
ци във връзка с инициираното през 1999 годи-
на изследване на „Биоефекти на електромаг-
нитните полета в практиката на физикалната и 
рехабилитационна медицина върху персонала 
– потенциал за ограничаване и управление на 
риска”. 

Материал и методи: Изследвани са два-
ма служителни от електротерапевтичния сектор, 
подбрани на доброволен принцип по следните 
критерии: - натовареност на структурата – над 
25000 електропроцедури годишно, продължи-
телност на трудовия стаж - над 20 г.,  близка 
календарна възраст, съответно 57 и 58 години,  
сходен индекс на телесното тегло ≈ 24 , от жен-
ски пол. 

Анамнестично съобщават за поява на 
умора, слабост и световъртеж, особено в края 
на работния ден, а първия случай и за диагно-
стицирана миома на матката преди климактери-
ума.

На всеки един от тези служителите е про-
веден цитогенетичен анализ на периферни лим-
фоцити, стимулирани с ФХА (72 часови култури). 
Анализирани са по 100 G-лентувани метафазни 

пластинки. Хромозомните находки са докумен-
тирани с помощта на софтуерната програма за 
автоматично кариотипизиране “Lucia” (Nikon). 

Оценката на цитогенетичните находки е 
направена спрямо критериите на международ-
ната система за цитогенетична номенклатура – 
ISCN (1995 г). 

Получените резултати за брой хромозом-
ни аберации и среден брой счупвания на клетка 
са сравнени със съответните средни стойности 
на същите параметри на контролна група  от 
здрави лица [2].

Резултати: Получените резулати от ци-
тогенетичния анализ, са представени за двата 
случая поотделно, както следва:

А

Б

Фиг.1 А. Метафазна пластинка на 
пациент №1, показваща хромозомен фраг-
мент. Б. Частичен лентуван кариотип на 
пациент №2,  показващ хроматиден тип 
счупване в дългото рамо на  хромозома №4

Пациент №1 – общ брой аномалии 2%, 
с 22 увредени клетки и  среден брой счупва-
ния на клетка – 0,52, със следното  разпределе-
ние по абсолютен брой: хроматидни счупвания 
– 18 и хромозомни счупвания – 6. 

Хромозомни фрагменти – 8 и 2 хромозом-
ни аберации - del(3)(p14.2p21); del(7).

Пациент №2 – общ брой аномалии < 
2%, с 18 увредени клетки и среден брой счуп-
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вания на клетка – 0,24, със следното разпреде-
ление по абсолютен брой: 

хроматидни счупвания – 7 [3p25, 3p21] и 
хромозомни счупвания 3 [9q22]

Хромозомни фрагменти – 4 и без хромозомни 
аберации.

1. При единия случай се установяват по-
вишен брой хромозомни аберации – 2% и 0.52 
счупвания на клетка, докато при втория не се 
откриват отклонения спрямо средните стойно-
сти на същите показатели от контролната група 
(1.5% хромозомни аберации и 0.49 счупвания на 
клетка). 

2. И при двата случая бяха наблюдавани 
хромозомни счупвания предимно от хроматиден 
тип (Фиг. №1А) и фрагменти от хромозомен тип 
(Фиг. 1Б). 

Интересна находка са хромозомните про-
мени, засягащи късото рамо на хромозома №3 и 
дългото рамо на хромозома №7, определяни като 
най-чувствителни в човешкия геном към геноток-
сични въздействия. 

Дискусия: Един от основните параметри 
за оценка на ЕМП е плътността на мощност на 
полето. За момента единственият приет косвен 
критерий за телесно обременяване с ЕМП е спе-
цифичният абсорбционен индекс /SAR/. Напосле-
дък обаче той е подложен все повече на критики 
и преоценка, поради не универсалното му отра-
жение във връзка с честотната характеристика на 
експозицията [4]. Това поставя въпроса за липса-
та на надеждно дозиметриране и на медицинския 
персонал в електротерапевтичните сектори. 

Една възможност за достоверна оценка е 
изследването на хромозомните промени в лим-
фоцитите на периферната кръв, поради доказа-
ния ефект на нейонизиращите лъчения в увреда-
та на човешката ДНК [5]. В друг преглед, години 
по-късно на генотоксичния потенция на ЕМП във 
връзка с повишените случаи на неопластични за-
болявания се потвърждава тази теза. Оценяйки 
десетки изследвания по тези въпроси, първите от 
които от 1989 година, авторът категорично прие-
ма, че вследствие на директната увреда на ДНК 
от ЕМП, се изявяват хромозомни аберации, въз-
никват микронуклеуси и ДНК верижни счупвания, 
довеждащи до изява на тези заболявания [3].

Резултатите от нашето проучване показват 
на пръв поглед противоречащи си находки - при 
единия случай лекостепенно повишение както на 
хромозомните аберации, така и на броя на хромо-
зомните счупвания на клетка, докато при втория 
случаи отклонения от нормата не се установя-
ват. Тази находка може да бъде обяснена както 
с въздействието на електромагнитното лъчение 
в работната среда, така и с установеното забо-
ляване на пациентката. Ние предполагаме, че е 
възможно пациенти с различни заболявания, в 
случая онколкогично, да имат повишена  чувст-
вителност към електромагнитни лъчения. Такива 
случаи според нас трябва да бъдат разглеждани 
като  рискови контингенти, към които трябва да 

бъдат насочени специализарани превантивни 
мерки. Това може да бъде отнесено към индиви-
дуалната чувствителност на лимфоцитите към 
ЕМП, както и към установената повишена честота 
на спонтанни хромозомни счупвания и повишена 
чувствителност към генотоксични фактори при 
малигнени и при бенигнени онкологични заболя-
вания, какъвто е случая при първия изследван 
случай – миома на матката.

За влиянието на ЕМП върху генома и на 
двата изследвани случая, говорят и следните 
находки: 1) по-голяма честота на хроматидните 
счупвания от хромозомните счупвания - характер-
но за въздействието на ЕМП [5]; 2) нарушения на 
хромозома 3 и хромозома 7, показващи най-голя-
ма чувствителност от човешкия геном към гено-
токсични въздействия. 

Изводи: Резултатите от проведеното про-
учване ни дават основание:

1. Да се присъединим към мнението на све-
товната научна общност за риска от генотоксично 
въздействие на среда с нейонизиращи лъчения 

2. Да препоръчаме цитогенетичния анализ 
в показателите за оценка въздействието на ЕМП 
и върху медициския персонал от структурите по 
Физикална и рехабилитационна медицина. 
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ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

ANONIMUS
КРАТЪК КУРС ЛЕКЦИИ И РЕЧНИК НА 

РАДИКАЛЕПИДЕМИОЛОГА
(СЪБРАНО И ПРИШИТО ВЕДНО ОТ ANONIMUS)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАДИКАЛНАТА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ
Независимо от нейната невероятна и неотразима величественост и сияйна простота тя не 

може и не иска да бъде незаконородена рожба на насилствените умствени попълзновения на шайка 
дегенерати. 

Предметът на радикалната епидемиология– възприемчивото население, и целите и задачите, 
които си поставят нейните последователи, а именно санация на възприемчивите индивиди, опре-
делят радикалната епидемиология като последен и най – висок връх в развитието на медицинска 
наука въобще.

Нашите задълбочени, разгорещени и високо интелектуални плуралистични спорове, стълкно-
вения и спречквания дадоха резултат. Сега предлагаме определение за радикалната епидемио-
логия, което смятаме, че ще представлява интерес за научната общественост.

Радикалната епидемиология е самостоятелен клон на медицинската наука, 
която изучава ролята и значението на възприемчивото население в развитието 
на спиралата на епидемичния процес, предлага и прилага най-усъвършенствани-
те методи и средства за саниране и впоследствие елиминиране на контактните 
лица и техните роднини от участие в епидемичния процес.

Методология на радикалната епидемиология
Когато старата вещица охранвала Хензел и Гретел в своята сладка горска къщичка, за да 

бъдат по-сочни и вкусни в тавата и периодично по германски педантично проверявала как върви 
наддаването на тегло, това не е било израз на нейната омраза, детемразство или човеконенавист-
ничество. Тя чисто и просто е проявявала трезв и рационален подход към проблема. Констатирайки 
изходното състояние на обектите и с прилагането на определени изпитани в практиката методи, 
видоизменени в съответствие с конкретните условия тя дава на всеки разумен и проницателен из-
следовател пример за творческо прилагане на постиженията на науката в практиката.

Такъв подход към подлежащите за изследване и обработка обекти е реалния, научно издър-
жан начин за постигане на поставените цели и задачи. Основните методи, с които работи ради-
калната епидемиология са същите, с които работи и казионната епидемиология, но съобразени 
с нашите виждания и подходи. Това творческо начало е характерна черта на нашия възглед към 
проблемите и пътищата за тяхното решаване. Освен това ние не завоалираме методите си, не из-
мисляме благонравни думи, които скриват тяхната същност, а ги наричаме с истинските им имена, 
така както трябва да постъпва всеки истински изследовател.

Водещ метод е разпитът. Казионните епидемиолози го наричат епидемиологична анкета (са-
мото название показва колко са откъснати от реалността и в името на натруфените си идеи се крият 
зад смокиновото листо на такъв явен евфемизъм). Подходящо практикуван методът дава невероят-
ни резултати. Прилага се обикновено към болните индивиди, но действието му може да бъде раз-
ширено и сред контактните лица от пръв порядък. Допълването на разпита с подходящи подръчни 
средства, като блестяща светлина в очите, лишаване от почивка, сън, храна, тонизиращи напитки 
(кафе, редбул) или дрога и съчетаването им с кръстосани разпити, психологически натиск и неуве-
домяване на адвоката води до бързо и ефективно разкриване на близките и далечните контактни.
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Като допълнителен, но не по-маловажен метод се приема огледът, високопарно наричан наблю-
дение. Използването на специални разузнавателни средства позволява кръгът на заподозрените лица 
да се разшири до приемливо ниво. Внимателната оценка на терена, застроителните планове, елек-
трификацията, водоснабдяването и прочие осигуряват необходимата информация за предварително 
планиране и оценка на превантивните мероприятия с цел избягване на нежелана дифузия на контактни 
в близките околности, както и прецизиране на най-подходящите средства за санация, които биха били 
активирани с цел очистване на епидемичното огнище от заподозрени лица.

Исторически аспекти на радикалната епидемиология
Връщайки се назад във времето нашето остро орлово око ще открие наченките на радикалната 

епидемиология още в зората на човешкото битие, но тези извори са затлачени от тоновете помия и 
отходни канални води на официалната наука, която без всякакъв свян отхвърля правото на различен 
подход към събитията и фактите, ако той не е в унисон с нейните догматични постулати. Прегърнали 
като плащеница своето високомерно самомнение тези лъжеучени с егоистичен патос хвърлят в очите 
и душите на невинните ординарни душици димната завеса на усукани и завъртени сентенции, предназ-
начени единствено да утвърдят тяхното хегемонно положение. Но това високопарно словоблудство не 
може да заблуди истинския учен, за когото чистата и свята правда е единствения неръкотворен поста-
мент на реалната, извираща от дълбините на битието, наука.

Изворите на радикалната епидемиология неизкушеният изследовател ще открие още в най-свя-
тата от всички печатни книги, преживяла вековете на човешко страдание, мъка и отчаяние – Библията. 
Та нима синът на Адам – Каин не извършва първия съзнателен целенасочен акт на санация на епиде-
мично огнище, убивайки своя брат Авел. По този начин прекъсвайки веригата на епидемичния процес и 
премахвайки възможния приемник на заразата той осъществява не братоубийство, а истински научен 
подвиг, поставяйки де факто и де юре основите на истинската, свързана с реалния живот и независе-
ща от конюнктурни съображения епидемиология. По-късно самият Бог осъзнавайки скритите истини и 
рационални зрънца в акта на Каин, ги прегръща с цялата си душа и сърце и ги прилага в скала, която 
е по силите само на едно всемогъщо същество. Та нима разрушаването на Содом и Гомор не е пример 
за целенасочено саниране на огнища на комуникабилни инфекции, като трипер и сифилис, но изведе-
ни на ниво и степен, подсказваща само пълно осъзнаване на необходимостта и своевременността от 
прилагането на методите и средствата на радикалната епидемиология.

Следващите векове самостоятелно и неограничавано човешко развитие дават обилен материал 
за разследване, изводи и размисъл на един неограничаван и неспъван от конски наочници търсещ ум. 
Та нима епидемиите в древния Рим, опустошили и заличили, както мокра гъба забърсва словата върху 
черната училищна дъска, най-великата, плутократска и самовлюбена цивилизация в древността не са 
първото предупреждение, че неприлагането на правилата на радикалната епидемиология води нео-
граничавано и безпрепятствено разпространение на заразата. Правилата на конвенционалната епи-
демиология доказаха невероятната си безпочвеност през вековете, когато прилагането им по време 
на чумните епидемии в Европа през Средните векове или разпространението на тифа по време на 
похода на Наполеон в Русия доведе до пълен крах и разруха на засегнатите страни. Ако се вгледаме в 
историята на двадесети век ще установим, че страните, прилагали на дело средствата на радикалната 
епидемиология реално са нямали проблеми с комуникабилни инфекции. Та нима Германия е страдала 
от епидемии, когато възприемчивото население е било изпратено в концентрационни лагери и е било 
отстранено от участие в завъртане на колелото на епидемичния процес.

Цялата човешка история е едно неоспоримо доказателство, че там където от участие в предава-
нето на заразата е отстранено възприемчивото население епидемичен процес не възниква и населе-
нието не страда от разрушителни бедствия. А възприемчивото население, както вече бе споменато е 
основна цел и грижа на радикалната епидемиология.







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


