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Скъпи колеги и съмишленици,
Честита Новата 2017 година! Да ни е мирна и
щастлива, богата и плодородна, успешна и изпълнена със сбъднати обещания! И нека снегът, засипал
Родината, се прероди в богатство и успехи за всеки
един от нас! Желая Ви здраве и лично щастие, и духовен и материален напредък, и успехи във всички
начинания!
И като кокиче, подало нежна главица през снежната покривка, любимото ни списание е отново в ръцете ни. И умовете ни са готови да го прегърнат, изпълнени с нова надежда и нескрит оптимизъм.
Откриваме годината със задълбочен обзор на епидемиологичното разпространение и честота на инфекция с човешки папиломен вирус - един от най-важните признати причинители на цервикален рак. Възможността за лично щастие и майчинство
и правото на живот на всеки трябва да бъде приоритет, особено когато се касае за
заболяване, което може да бъде контролирано, включително чрез ваксинация.
Спираме се за секунда на възможностите за превенция на антибиотично-асоциираната диария и инфекциите с Clostririum diffile, за да ни попадне погледа върху още
един обзор - мембранните технологии, използвани за откриване на ентеровируси във
водоеми, особено замърсени водоеми.
След което умореният ни вече взор се спира на едно интересно проучване относно информираността за превантивната дейност на регионалните здравни инспекции
при бедствени ситуации и тук се събуждаме!!! От факта, че като цяло населението не
е наясно какви са задачите и функциите на тази институция. И което е по-интересно,
че почти половината от работещите в институции, свързани с прилагане на здравната
политика на държавата, включително в самата регионална здравна институция, не са
наясно с аспектите на дейността ѝ. Изводите оставям на Вас.
Проучването за профилактичните дейности, покривани от доброволното здравно
осигуряване в България е нова за нас тема. Допълнителното здравно осигуряване е
все още „Тера инкогнита“ за голяма част от българите, най-вече защото доходите им
не позволяват, но също така защото не са наясно какво покриват пакетите на здравно-осигурителните дружества. Развитието им и влиянието им в обществото са въпрос
в отворен отговор, който чака решението си през идващите години.
И в заключение обръщаме внимание на психичното здраве на военнослужещите
и въпросите на професионалния стрес и „бърнаут“ синдрома сред лекарите-хирурзи.
Грижата за психичното състояние и здраве е не по-малко важна от физическото здраве.
И накрая в мразовитите и снежни февруарски дни на 2017г. не ни очаква нищо
друго освен да се сгреем с чаша прекрасно ароматно червено вино.
Успешна работа, колеги!

Доцент д-р Андрей Галев, дм
Председател на Българското Сдружение по Превантивна Медицина
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ЕПИДЕМИОЛОГИЧНО ГЕНИТАЛНО
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ЧЕСТОТА НА
ИНФЕКЦИЯТА С ЧОВЕШКИ ПАПИЛОМЕН
ВИРУС (HPV)
Ковачев С.
Клиника по Обща и онкологична гинекология, Военномедицинска академия

РЕЗЮМЕ

Днес инфекцията с HPV е най-честaта новодиагностицирана полово предавана
инфекция в света. С най-висока честота тя се среща сред сексуално активните жени
на възраст под 25 години. Открити са повече от 180 генотипа HPV. Приблизително
около 55 типа инфектират предимно гениталната система: вулва, влагалище, маточна шийка, анус, ректум, пенис и скротум. Повечето HPV инфекции се изчистват от
имунната система и не водят до клинични усложнения. Клиничните последствия на HPV
инфекцията, засягаща женската генитална система са генитални брадавици, патологични резултати от цитонамазка, цервикална, вулварна и вагинална интраепителна
неоплазия, както и последващ рак. Гениталната интраепителна неоплазия, причинена
от HPV и съответният рак имат значителна заболяемост и смъртност. Това налага
продължаващото и днес изучаване на инфекцията с HPV, нейната епидемиология и патогенеза, начините за лечение и предпазване, с цел намаляване на риска и фаталните
последствия за човека. Целта на обзора е да разгледа епидемиологичното разпространение и честотата на инфекцията с HPV, обобщавайки данните от достъпната
литература в интервала 1990-2016г.
Ключови думи: човешки папиломен вирус, HPV, честота, трансмисия
Адрес за кореспонденция: email: stkovachev@abv.bg

EPIDEMIOLOGICAL GENITAL PREVALENCE AND INCIDENCE OF
INFECTION WITH HUMAN PAPILLOMA VIRUS (HPV)
Kovachev S.
Department of General and Oncogynecology, Military Medical Academy

SUMMARY
Today infection with HPV is a prevalent new-diagnosed, worldwide sexually transmitted infection, with
the highest frequency occurs among sexually active women under the age of 25 years. There are more than
180 HPV genotype. Approximately 55 types infect primarily the genital system: vulva, vagina, cervix, anus,
rectum, penis and scrotum. Most HPV infections are cleared by the immune system and do not cause clinical
complications. The clinical consequences of HPV infection affecting the female genital system were genital
warts, abnormal results from Pap smear, cervical, vulvar, vaginal intraepitelial neoplasia and subsequent cancer. Genital intraepitelial neoplasia caused by HPV and relevant cancer have significant morbidity and mortality. This requires the continued study of infection with HPV, its epidemiology and pathogenesis, methods of
treatment and prevention, with the aim of reducing risk and fatal consequences for people. The purpose of this
overview is to examine epidemiological prevalence and incidence of HPV infection by summarizing the data in
the literature since 1990-2016 years.

Key words: HPV, frequency, transmission
Address for correspondence: email: stkovachev@abv.bg
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Въведение: Честотата на инфекцията с
HPV е специфична за различните континенти,
страни, региони и изследвани популации. Изучаването на епидемиологията на тази инфекция
стои в основата за доказване на връзката между
HPV и рака на маточната шийка [6]. Потенциалната връзка между вирусната HPV инфекция и рака
на маточната шийка е забелязана за първи път
през 50-те и 60-те години на XX век от учени, които изследват и търсят причините за рак на маточната шийка [6]. Те сравняват начина на живот на
жените с и без установен рак на маточната шийка. Установява се, че цервикалният рак е по-често заболяване сред жените, които започват сексуален живот на по-ранна възраст или които са
имали множество сексуални партньори [6]. Ракът
не е заразно заболяване, но учените наблюдават
модел, който е подобен на този на полово предавана инфекция. През 1983г. zur Hausen публикува
доказателства, че вирусен тип HPV-11 се изолира
в три от всеки 24 проби на цервикален рак и променя изцяло възгледите за канцерогенезата при
това злокачествено заболяване [6]. Това е и причината епидемиологията и честотата на инфекцията с HPV да придобие изключително значение
за съвременната медицина с оглед превенцията
и скрининга на рака на маточната шийка, както и
на други HPV-свързани генитални неоплазми. В
зависимост от канцерогенния си потенциал достъпните днес за изследване цервикални типове
HPV се разделят в три групи:
- Високорискови типове - 16, 18, 31, 33, 35,
39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68
- Среднорискови типове - 53, 73, 81, 82
- Нискорискови типове - 6, 11, 42, 43, 44, 40,
61, 54, 55, 70, 57, 71, 72, 84, 26
Цел: Да се разгледа епидемиологичното
разпространение и честотата на инфекцията с
HPV, обобщавайки данните в достъпната литература за интервала 1990-2016г.
Статистиката показва, че повечето сексуално активни лица придобиват най-малко един аногенитален генотип на HPV през своя живот [24].
Най-подробни данни за цервикална HPV инфекция при жени с нормална цитология (по-голямата
част от HPV инфекциите не предизвикват синхронни цитологични аномалии) е предоставена
от мета-анализи, включващи над 150 000 жени
[24]. Прогнозата за световното разпространение
на инфекцията е приблизително 10%. Най-високи резултати се наблюдават в Африка и Латинска
Америка (20-30%), а най-ниски в Южна Европа и
Югоизточна Азия (6-7%) [24]. Прогнозните предвиждания са силно динамични, защото честотата
и самоочистването на инфекцията са високи, като
в различните възрастови групи те могат да бъдат
особено подвеждащи [24]. Фигура 1 показва осемте най-често срещани високорискови типове HPV
[HPV 16, 18, 31, 33, 35, 45, 52 и 58] в даден географски регион. HPV 16 е най-разпространеният
тип във всички региони, с нива на разпростране-
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ние, вариращи от 3–4% в Северна Америка до 2%
в Европа. HPV 18 е вторият най-разпространен
тип в света [24].

Фигура 1. Честота на типовете HPV 16, 18, 31, 33, 35, 45, 52 и 58.
HPV тип 16 има най-висока честота във
всички европейски изследвания [12, 13, 38], както и в повечето от други проучвания. Примери за
изключения са проучвания от Кения (6.2% HPV 52
спрямо 3.5% HPV 16) и Нигерия (3% HPV35 срещу
3% HPV16) [44]. Въпреки това сред HPV-позитивните жени, процентът на HPV 16 варира от 8 до
66%. Типове 6, 11, 59, 68, 73 и 82 се срещат сравнително рядко във всички проучвания. Въз основа
на данни от различни проучвания, всяка година
около 5-15% от HPV-отрицателните жени се очаква да бъдат заразени с някой от високорисковите
типове на HPV [15, 31, 32, 36]. Разпространението
на инфекцията с високорискови типове на HPV е
по-висока от тази с нискорискови типове [31, 32,
36]. Най-често срещаните типове HPV са HPV 16,
18, 31, 33 и 51 [2, 5, 16, 32]. От данните на проведени проучвания става ясно, че инфекцията с високорискови HPV типове има по-висока честота сред
по-младите в сравнение с по-възрастните жени
[16, 32]. Подобни резултати за разпространение
на HPV са наблюдавани и в проучване на IARC,
проведено сред 15 613 жени на възраст 15-74 години, от 11 различни държави. В това проучване
на IARC първи пик на инфекцията се наблюдава
при жени под 25-годишна възраст и втори пик след
45-годишна възраст, в повечето изследвани популации в Латинска Америка. В Азия и в Нигерия се
установява високо разпространение на HPV във
всички възрастови групи. В това изследване разпространението на високорискови HPV корелира
високопроцентно с рак на маточната шийка, като
зависимостта постепенно се увеличава с възрастта [24]. Подобни са данните на различни мета
анализи за възрастовата специфична крива на
разпространение на HPV. Те също показват пик
на инфекцията при жени до 25-годишна възраст
с последващ спад до възрастови граници 35–44
години, с увеличение на инфекцията след 45-годишна възраст във всички региони, с изключение
на страните от Азия [24].
Възрастовото разпространение на вагиналната и цервикална HPV инфекция, установена с
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рия за HPV изследвания, както и от липсата на
национален орган, който да събира и обобщава
информацията за заразените с HPV.
Известно е, че персистирането на инфекцията с HPV е от съществено значение за развитието на цервикални преканцерозни лезии и рак.
За щастие повечето HPV инфекции са преходни
и изчезват в рамките на 1–2 години при проследяване с чувствителни PCR тестове [16, 32, 36].
Следователно аногениталните HPV инфекции са
склонни към самоизлекуване. Вероятно те се изчистват напълно от клетъчно-медиираната имунна система, самоограничават се или са потиснати
в дългосрочнa латентност. Оскъдни са данните
за зависимост между продължителността на HPV
инфекцията и възрастта. Едно от двете проучвания по темата [32] предполага, че продължителността на HPV инфекцията се увеличава с възрастта [11]. Основният и все още нерешен въпрос
по отношение на естествената история на HPV е
степента, до която се самоизчиства вирусната инфекция. Дори когато конвенционалните HPV ДНК
тестове са отрицателни, малки огнища на клетки,
които поддържат инфекцията при ниски числа
за копиране на ДНК може да съществуват, като
с това се обясняват такива положителни резултати от изследвания при имуносупресирани пациенти. Въпреки това не е известно колко често
това се случва при имунокомпетентни индивиди,
колко време трае, какво причинява завръщането
в откриваемо състояние на инфекцията или колко често възниква рак след период на латентност.
Отговорите на тези въпроси значително ще повлияват на стратегиите за превенция, които разчитат
на откриването на HPV, чрез HPV ДНК тестове.
Персистирането на инфекцията във времето е все още неясен въпрос, в сравнение със самоизчистването. От практическа гледна точка персистенцията може да се определи като откриване
на същия HPV тип (или същия вътрешнотипов вариант) двa или повече пъти, през определен период. Няма консенсус относно продължителността
на инфекцията. Средната продължителност на
типово специфичната HPV инфекция от няколко
проспективни изследвания е обобщена в Таблица
1. Продължителността е по-дълга за високорисковите типове HPV в сравнение с нискорисковите
такива [16, 32]. Това се потвърждава от дългосроч-

ДНК тестове има пик, който следва типичните за
всички популации норми на сексуална инициация
и който, от друга страна, потвърждава половото
й предаване [7]. В някои популации възрастовото
специфично разпространение пада рязко и достига много ниски нива с увеличаване на възрастта. Това е съвместимо с вирусната преходност и
с по-ниската честота в по-късна възраст. Въпреки това в популации в Индия [17] и Субсахарна
Африка [44] разпространението на HPV никога
не намалява значително. Възрастовата крива на
HPV инфекцията се покачва понякога и в средните възрастови групи в някои популации, например
в Южна Америка [21, 27]. Честота на инвазивния
рак на маточната шийка нараства след пикът на
HPV инфекцията около 20-25 години, докато честотата на CIN е с връх между тях. Честотата на
HPV инфекцията при жени варира от 1.5% в Испания до 39% в Хондурас и Кения. По принцип разпространението на инфекцията с HPV е най-високо в Африка и Южна Америка и най-ниско в
Европа и Средна Азия [24]. Наблюдават се обаче
и вариации в рамките на описаните региони (7.8%
в Италия срещу 1.5% в Испания; 2.0% в Ханой
спрямо 10.9% в Хо Ши Мин, Виетнам) [24]. Различията в честотата на HPV инфекцията могат да
са следствие от начина на избор на изследваните
жени, въпреки че разпространението варира забележително дори и в изследователските центрове, координирани от IARC.
Епидемиологичните данни за разпространение на инфекцията с HPV в България са нееднозначни според доклада на ICO Information
Centre on HPV and Cancer (HPV Information
Centre). Повечето проучвания на тази тема изследват разпространението на някои от високорисковите генотипове HPV, най-вече на HPV16 и
HPV18 в определени групи пациентки с инвазивен
рак или HSIL на маточната шийка. Данните за разпространението на различните генотипове HPV в
България при жени с нормална цитология, при
такива с високостепенни и нискостепенни лезии,
както и в различните възрастови групи все още не
са достатъчни (като обем пациенти, като стандартизирана методология и вид на HPV изследването) за категорична оценка на епидемиологията на
тази вирусна инфекция в нашата страна. Това се
определя и от липсата на национална лаборато-

Таблица 1. Продължителност на цервикалната HPV инфекция
проследена с HPV ДНК тест в различни проучвания.
Средна продължителност на инфекцията в месеци

Проучвания

n

Период на проследяване - год

възраст

Ho et al 1998, USA

608

2.2

20

Franco et al, 1999 Brasil

1425

0.8

26-39

Woodman et.al. 2001 U. K.

1075

24

15-19

10.3

Ginliano et al. 2002 USA

331

0.8

24

8.5

Richardson et al. 2003 Canada

621

1.8

17-42

19.4

9.4

20

Munez et al. 2004 Colombia

1610

4

15-85

13.7

11.9

16.5

16

18

31

33

35

39

45

51

52

11

12

6

7

6

6

6

7

7

56

58

59

53

66

6

6

8

6

HR

6

13.5
7.8

8.2

9

13

11

8.2
9

9.8
8
13.4

9
12.2

8.4
9.2

14.6

13
14.8

LR

6

13.2
14.8

4.3
6.4

12.3
11.1
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ни проучвания и проследявания на цервикалната
HPV инфекция, за период над 5 години, от различни изследователи, резултатите на които показаха
особено силно изразена упоритост на HPV16 в
сравнение с всеки друг HPV тип [32]. По-голямата
продължителност на инфекцията с високорискови
типове HPV може да има значение за патогенезата на преканцерозите и различните видове аногенитален рак. Според литературни данни, повечето цервикални папиломни инфекции, независимо
дали предизвикват или не цитологични изменения, се изчистват или потискат от клетъчно-медиирания имунитет в рамките на 1-2 години след
заразяването. Най-персистиращите видове HPV
са и най-често срещаните [14]. Средното време
за изчистване на HPV инфекцията, отчетено при
скринингови изследвания, е 6 до 18 месеца.
Основните стъпки, които са необходими за
цервикална канцерогенеза включват инфекция с
HPV, персистиране на инфекцията, прогресия до
преканцерозни лезии и евентуално инвазия. При
условие, че последната стъпка все още не е настъпила, този процес е обратим, чрез изчистване
на HPV инфекцията и регресия на преканцерозите, което се случва при много жени, които някога
са били HPV (+). Както обсъдихме по-горе, HPV
инфекцията се разделя на ниско-рискова инфекция, която не поражда никакви микроскопски аномалии и високо-рискова инфекция, която води до
такива. Съществуват над 180 типа HPV, от които
над 55 са мукозотропни вируси, които заразяват
аногениталния и горен орофарингеален тракт. От
последните, приблизително 18 се считат за високорискови типове. Различните HPV типове се
срещат в различни популации с различна честота. Въпреки че знаем много за епидемиологията и естествената история на заразяване с HPV,
малко се знае за дългосрочните характеристики
на инфекцията на типово специфично ниво, като
например за вирусното персистиране. Повечето
знания се отнасят за HPV16, който е най-често
откриваният в тумори, вирусен тип.
Трансмисиия на HPV: Най-честият модел
на хоризонтално предаване на аногенитални HPV
е при сексуална активност, чрез контакт със заразени: маточна шийка, вагинален, вулварен, анален епител или този на пениса. В началото на 50те години на миналия век, Barret et al. съобщават,
че генитални кондиломи се развиват при съпруги
на военнослужещи, имали генитални кондиломи
[3]. Oriel (1971) съобщава, че 64% от сексуалните
партньори на лица, които са имали генитални кодиломи развиват генитални кондиломи след среден интервал от 2-3 месеца [34]. Подобни резултати са били докладвани и от други автори [20].
Има и нови категорични епидемиологични доказателства за ролята на сексуалния контакт в предаването на аногениталните HPV [10, 15]. Проучвания сред девствени жени потвърждават полово
предавания механизъм на HPV инфекциите [25,
39]. Сексуалният контакт със заразен партньор
е необходим за пренос на вируса, вероятно през
микроскопски ожулвания (рагади) на лигавица
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или кожата. Това е лесният начин за предаване
на HPV. Според други данни обаче, получени при
изследване на лесбийки, изглежда, че проникващият полов акт, в който инфектирания пенис влиза във влагалището не е абсолютно необходимо
условие за предаване на инфекцията [30]. Освен
това предаването може да се осъществява в една
аногенитална област, например интроитус (вход)
на влагалището, докато инфекцията може да се
разпространи чрез самостоятелна инокулация
в друга област [47]. Като група аногениталните
HPV са най-често срещаната полово предавана
инфекция, но има доказателства, че степента на
сексуална предаваемост може да варира между
видове и популации [15].
Освен сексуалното поведение на жените
епидемиологични проучвания предполагат, че
възрастта, както на жените и техните партньори,
генетични и екологични фактори, използването
на бариерна контрацепция, съпътстващи инфекции, мъжко сексуално поведение и обрязването
при мъжете са свързани с разпространението на
HPV [40]. Редица проучвания установяват също
така, че сексуалното поведение и HPV инфекция в партньора от мъжки пол значително увеличава, а обрязването на мъжа намалява риска
за инвазивен рак на маточната шийка при жените [9]. HPV инфекцията може да се предава не
само чрез пенис-вагинално сношение, но също и
чрез други сексуални практики например орален
секс, анален секс, фингъринг и използването на
проникващи сексуални играчки [19, 42]. Marrazzo
et al. (2001) разглеждат гениталната HPV инфекция при жени, които правят секс с жени. Авторът
предполага, че различните сексуални практики
между жените и техните партньори могат да доведат до предаване на HPV [30]. Ръчното предаване на гениталните HPV типове при пациенти с
генитални кондиломи е установено от Sonnex et
al. [42]. Техните изследвания показват възможността за предаване на HPV при “фингъринг”
полов контакт [42]. Несексуалното предаване на
генитални HPV остава спорен въпрос. Повечето
изследвания сред полово неопитни млади жени
демонстрират, че несексуалното предаване на
HPV е необичайно [1].
Вертикално предаване възниква, когато
майката предава инфекцията на нероденото си
потомство, включително специалната форма на
вертикално предаване – перинатална инфекция.
Вертикално предаване на HPV от майка на дете
за първи път е предположено през 50-те години
на миналия век (Hajek - 1956) и в последствие e
подкрепено от няколко други проучвания [8, 20, 28,
35]. Докладвани са редки случаи на аногенитални кондиломи при новородени [26]. Положителен
HPV ДНК тест е открит в лигавични ожулвания
и измиви на кърмачета [18, 37]. HPV ДНК тестът
рядко е положителен дори при бебета, родени от
майки, заразени с HPV [46]. Резултатите от изследванията за предаване на HPV при кърмачета не са
съвместими и не предоставят ясна индикация за
степента на инфекция сред новородени, които са
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изложени перинатално на инфекцията. Разликите
във взетите проби и приложените техники за детекция на HPV могат да бъдат причини за променливостта и непоследователността в тези резултати.
Tenti et al. изследват HPV типовата специфичност
на двойки майка-дете и установяват, че HPV-позитивни новородени имат HPV типове, идентични
с тези на техните майки [43]. Въпреки това, несъответствие в двойката майка–новородено са докладвани в няколко проучвания, както и HPV-позитивни бебета на HPV-отрицателни майки, както
и предаването на HPV трансплацентарно, преди
раждане [35]. Перинаталното предаване на HPV е
доказано категорично само за рядкото заболяване
детска респираторна папиломатоза [41]. Въпреки
доказателствата за вертикално предаване на инфекцията с HPV, значението му като цяло от гледна точка на общественото здраве не е толкова голямо [48]. Това предаване обяснява наличието на
HPV инфекция при бебета след вагинално раждане въпреки неубедителните серологични тестове
за това. Някои автори считат, че дори ако аногениталните инфекции с висок HPV товар са редки
при бебета, експозицията при раждането би могла
да повлияе имунния отговор по-късно в живота, с
началото на сексуалния живот [29].
Заключение: Подобряването на нашите
познания за предаването на HPV е сигнификантно отражение на предотвратяване на инфекция
с HPV, а също и за намаляване на честотата на
преканцерозните лезии. Половото предаване на
гениталните HPV е доказано недвусмислено. Бъдещи епидемиологични изследвания са необходими, за да се подобри разбирането ни за предаването на HPV чрез несексуални методи и да
се изработят емпирично доказани параметри на
сексуалното предаване на HPV, свързана с подобряване на общественото здраве.
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ПРОСЛЕДЯВАНЕ И ДОКАЗВАНЕ ЗАЩИТНИТЕ
НИВА НА АНТИТЕЛА СЛЕД ИМУНИЗАЦИЯ
СРЕЩУ БЯС, ПРИ ПАЦИЕНТ, ЗА ПЕРИОД ОТ 7
ГОДИНИ
Галев А., В. Ковальова, Р. Правова
НПЦВЕХ - ВМА

РЕЗЮМЕ

Бесът е тежко протичаща невроинфекция, повсеместно разпространена. Протича с клиника на прогресиращ енцефаломиелит, често завършващ с летален изход. Това
заболяване е ваксино-предотвратимо. Цел на настоящото проучване е установяване
необходимостта от поставяне на бустерна доза при пациент имал контакт със слюнка на куче, който е със завършена имунизация с Verorab, преди 7 години. При изследване
на антитела по ELISA с кит PlateliaTM Rabies KIT на Bio-RAD се установиха високи нива
на сероконверсия > 4 EU/ml > 0.5 EU/ml. Бустерната доза е преценена като излишна.
Такова проучване се прави за първи път в България.
Ключови думи: бяс, ваксини, антитела, протективен имунитет
Адрес за кореспонденция: гр. София – 1606, бул . „Св. Георги Софийски” №3, Военномедицинска академия, Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена, email: andrey_galev@abv.bg

TRACING AND PROVING OF ANTIBODIES’ PROTECTIVE LEVEL AFTER IMMUNIZATION AGAINST RABIES, TO A PATIENT, FOR A PERIOD OF 7 YEARS
Galev A., V. Kovaliova, R. Pravova
SCMEH, MMA
SUMMARY
Rabies is a serious ongoing neurological infection, which is spread worldwide. Clinic runs with a progressive encephalomyelitis, often ending with lethal end. This disease is vaccine-preventable. The aim of this
study is to establish necessity of a booster dose at man, who had a contact with dog`s saliva. He has completed immunization with Verorab, 7 years ago. The patient has a high seroconversion rates> 4 EU / ml> 0.5
EU / ml (survey of antibodies by ELISA with a kit PlateliaTM Rabies KIT of Bio-RAD). Booster dose is deemed
unnecessary. Such research is done for the first time in Bulgaria.

Key words: rabies, vaccination, antibodies, protective immunity
Address for correspondence: Sofia - 1606, 3“St. Georgi Sofiisky “ blvd, Military Medical Academy, email: andrey_
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Въведение: Бесът е типична зооноза, причиняваща се от Rabies virus (сем. Rhabdoviridae).
Основен източник и резервоар на инфекцията са
диви хищни животни – лисици, вълци, безстопанствени кучета и други. В някои страни епидемиологично значение имат и прилепите. Заразяването на човек се осъществява при ухапване,
одраскване или ослюнване. Продължителността
на инкубационния период (средно до три месеца)
позволява чрез имунизация с противобясна ваксина да се стимулира производството на протективни антитела, които да предотвратят последващото развитие на заболяването [1].
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Цел: Да се прецени необходимостта от поставяне на бустерна доза, у мъж, имал контакт
със слюнка на куче, дни преди изследването. Той
е със завършена имунизация с Verorab (Pasteur
rabies vaccine) по постекспозиционна схема, преди 7 години.
Задача: Да се изследва нивото на протективни Ig G антитела срещу вируса на бяс, при пациент, ваксиниран преди 7 години и да се определи необходимостта от бустерна доза Verorab.
Методи и материали: Изследван е серум
на 36 годишен мъж, получил пълен имунизационен курс преди 7 години, по постекспозиционна
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схема. Имунизацията е била извършена с ваксина Verorab (пречистена, инактивирана ваксина, приготвена върху VERO клетки). Контрол на
сероконверсията е направен по метода ELISA c
кит PlateliaTM Rabies KIT на Bio-RAD (за откриване
на Ig G антирабиес вирус гликопротеин в серум и
плазма). Тестът е количествен. За сероконверсия
след имунизация се приемат серуми със стойност
на антирабиесни антитела, по-голям от 0,5 ЕU/ml.
Резултати и обсъждане: Изследваният
серум, показва сероконверсия (+++) повече от 4
ЕU/ml. Meмранният гликопротеин G на вируса на
бяс във ваксината индуцира производството на
неутрализиращи антитела. Измерване на антителата е добър прогностичен белег за степента
на хуморален имунитет след ваксиниране [4]. Методът ELISA осигурява достъпна и бърза възможност за определяне на количеството образувани
антитела. С него може да бъде отчетено нивото
на протективни антитела срещу бяс с голяма точност [1, 2, 3, 5].
В по-долу представената таблица 1 показва
нивото на сероконверсия, при проследения пациент:
Таблица 1
След 3-та ваксина 2009 г. [1]

2016 г. - 7 години
след завършен имунизационен курс

ЕU/ml. > 0,5 ЕU/ml.

>4 ЕU/ml. > 0,5 ЕU/ml.

Препоръките за постекспозиционна ваксинация се определят и от вида на контакта животно-човек. Таблица 2 представя категоризацията
на видовете контакт, според СЗО [6].

Категория

Таблица 2

I

Тип
на контакта

Препоръки
за ваксинация

Докосване или хранене на жи- Не се ваксинира при наливотни, облизване на неразране- чие на достоверна история
на кожа, контакт на неразране- на случая.
на кожа със секрет или екскрет
на бясно животно или човек.

Захапване на непокрита кожа,
ваксина, колкомалки одрасквания или про- Приложете
то
се
може
по-скоро.
търквания без кървене.
противобесен
Единични или многократки Приложете
ноглобулин и ваксина
трансдермални ухапвания или иму
различни места, колкото
одрасквания, облизване по на- на
е
възможно
III ранена кожа, замърсяване на ноглобулинътпо-скоро.Имуможе да се
лигавицата със слюнка от облизване, експозиция на приле- приложи до ден 7 включ.,
след инжектиране на пърпи.
вата доза ваксина.

Изследваният пациент е имал контакт на
неразранена кожа със слюнката на куче, поради
което спада към първа категория, според видовете контакт [6]. Изследваният серум на пациента
показва добри нива на сероконверсия, 7 години
след завършена ваксинация по постекспозиционна схема (таблица 1). Бустерната доза в случая е
преценена като излишна.
Изложените резултати показват, че след
трета апликация на противобясна ваксина по
стандартна петдозова схема (Essen) се индуцира
протективен имунен отговор срещу заболяването.
Новото изследване, 7 години по-късно, показва
наличието на антитела, отговарящи на висока
степен на сероконверсия [6].
Пациенти, при които е имало захапване на
непокрита кожа, малки драскотини, протърквания
без кървене, както и тези, при които е имало единични или многократни трансдермални ухапвания
или одрасквания, облизване на наранена кожа,
замърсяване на лигавицата със слюнка от облизване или екзпозиция на прилепи се прилагат две
бустерни дози, в случай че са били имунизирани
в миналото. Първата бустерна доза се поставя в
деня на експозицията, а втората – на третия ден
от нея [6].
Използването на изследване за сероконверсия би дало възможност за по-точна преценка,
относно поставянето на бустерни дози от ваксината. Освен постекспозиционна ваксинация, на профилактична имунизация подлежат определени
групи хора – ветеринарни лекари, животновъди,
ловци, горски работници, както и медицински персонал в лаборатории. При тях също е редно да се
изследва нивото на сероконверсия [3].
Заключение: Подобно изследване се провежда за първи път в България. От изложените
резултати става видно, че пациентът има добри
нива на сероконверсия. Препоръчаната бустерна
доза в случай на нова експозиция е преценена
като излишна. Използваният диагностичен метод
е бърз, достъпен и с точност отчита изследваните
антитела.
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ПРЕВЕНЦИЯ НА АНТИБИОТИЧНО АСОЦИИРАНАТА ДИАРИЯ И ИНФЕКЦИИТЕ С
CLOSTRIDIUM DIFFICILE
Въжаров И.1, Н. Шопов2, Г. Бончев3
Първа клиника по вътрешни болести, МБАЛ – Варна към ВМА; 2- НПЦВМИАММ
– Варна към ВМА; 3- Клиника за активно лечение на остри отравяния и токсикоалергии,
МБАЛ – Варна към ВМА
1-

РЕЗЮМЕ

Антибиотично-асоциираната диария (ААД) е често, а инфекцията с Clostridium
difficile (CD) е и сериозно усложнение от антибиотичното лечение. Това е последица
от промяната на дебелочревната микрофлора. За предотвратяване и лечение на тези
усложнения се използват различни не-антибиотични стратегии с променлив успех, но
най-добрата превенция е прилагането на пробиотик, паралелно с антибиотичното лечение. Пробиотиците, базирани на Lactobacillus и Saccharomyces boulardii имат добри
доказателства за ефективност при предотвратяване на ААД и CD-инфекциите в клинични проучвания. При рецидивираща CD инфекция и необходимост от АБ лечение може
да се приложи Zinplava (bezlotoxumab).
Ключови думи: усложнения от антибиотичното лечение, антибиотично-асоциираната диария, инфекция с Clostridium difficile, пробиотици
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PREVENTION OF ANTIBIOTIC-ASSOCIATED DIARRHOEA AND
INFECTIONS WITH CLOSTRIDIUM DIFFICILE
Vazharov I.1, N. Shpov2 , G. Bonchev3
1-

First Clinic of Internal diseases, MHAT-Varna, MMA; 2- CMMEAMM - Varna, MMA; 3- Clinic for Intensive Treatment of Acute Intoxications and Toxicoallergies, MHAT-Varna, MMA

SUMMARY
Antibiotic-associated diarrhoea (AAD) is common and the infection with Clostridium difficile (CD infections) is a serious complication of the antibiotic therapy. This is a result of changing the microflora in the large
intestine. Different non-antibiotic strategies are used for prevention and treatment of these complications with
variable success, but the best prevention is application of probiotics parallel with the antibiotic treatment.
The probiotics based on Lactobacillus and Saccharomyces boulardii have good evidence for their efficacy in
preventing AAD and CD infections in the clinical studies. In case of recurring CD infection and necessity of
antibiotic therapy, Zinplava (bezlotoxumab) may be applied.

Key words: complications from antibiotic therapy, antibiotic associated diarrhoea, infection with
Clostridium difficile, probiotics
Address for correspondence: e-mail: vajarov@dir.bg, тел. +35952386200

Въведение: Диарията е често срещано усложнение, наблюдавано след прилагане на антибиотично лечение. Тя се среща при 5% до 39% от
пациентите, в зависимост от вида на антибиотика
(АБ) [11]. Причината за антибиотично-асоциираната диария (ААД) е промяната на дебелочрената
микрофлора, причинена от приложението на ан-
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тибиотично лечние. Дисбалансът на микрофлората променя метаболизма на въглехидратите, с
намаление на късо верижните мастни киселини
(източник на енергия за бактериите) и повишение
на нерезорбируемите въглехидрати в кухината на
червата. Увеличеното осмотично налягане намалява абсорбцията на вода в червата и осмотична
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диария [6]. Друга последица от лечението с антибиотици е нарушението на защитната преграда
от нормалната чревна микрофлора, което води
до намаляване на способността на червата да
се противопоставят на колонизацията с различни
патогени. В резултат на това имаме свръхрастеж
на потенциално патогенни микроорганизми като
Clostridium difficile (CD инфекция), Salmonella,
Staphyloccus aureus или Clostridium perfringens,
като техните токсини увреждат лигавицата и причиняват възпаление, водещо до диария. От тези
патогени, най-голямо клинично значение има
инфекцията с Clostridium difficile (CD инфекция),
която води до псевдомембранозен колит. В допълнение към тези патогенетични механизми,
някои антибиотици като еритромицин и клавулановата киселина (съдържа се в антибиотиците
augmentin, amoxiklav) повишават перисталтиката
и по-този начин могат да влошат състоянието или
самостоятелно да предизвикат диария [2]. При
пациенти, лекувани с антибиотици се установява повишен брой гъбични причинители от род
Candida във фекалните проби. Въпреки това към
днешна дата, няма убедителни доказателства,
че Candida може да причини ААД при възрастни
пациенти [10]. Възрастни пациенти (≥65 и особено тези над 80-годишна възраст), както и тези с
наднормено тегло, са предразположени подобни
усложнения.
Смята се, че това се дължи на променена
микрофлора на червата – намаление на видовете бактерии от род Bacteroides и Bifidobacteria и
повишението на факултативните анаероби от родовете Fusobacteria, Clostridia и Eubacteria, което
прави тези популации по-уязвими към последиците от действието на антибиотиците. АБ с широк
спектър на действие повишават риска за развитие на ААД, по-специално това са клиндамицин,
цефалоспорини и флуорохинолони [4].
Clostridium difficile се изолира от изпражненията на около 3% здрави възрастни и до 35% от
хоспитализирани пациенти. Повечето от колонизираните хора са асимптомни. Клинични прояви
се развиват когато се наруши нормалната чревна
флора, обикновено при АБ терапия, което благоприятства пролиферацията на Clostridium difficile.
ААД и най-вече CD инфекцията може да
доведе до лека, неусложнена диария, колит,
електролитни нарушения, дехидратация, нужда
от преждевременно прекъсване на антибиотичната терапия, псевдомембранозен колит, токсичен
мегаколон и евентуално смърт [8]. ААД повишава
престоя в болниците, повишава разходите за лечение и увеличава честотата на коморбидността.
За предотвратяване и лечение на ААД и CD
инфекция се използват различни не-антибиотични стратегии с променлив успех – токсин-свързващи средства, активна имунизация, пасивна имунотерапия с интравенозно приложение на имуноглуболин, фекална трансплантация. Едновременото прилагане на пробиотици с антибиотици
е подходяща превенция срещу ААД и CD инфекциите [12]. За тази цел са проведени шестнадесет

рандомизирани контролирани проучвания. Десет
проувания използват базиран върху Lactobacillus
пробиотик, 5 оценяват Saccharomyces boulardii,
а едно – Enterococcus [5]. Положителният ефект
на пробиотиците се осъществява при различните щамове и бактерии, по различни механизми –
конкурентно инхибиране на растежа на патогени,
конкуренция за хранителни вещества, блогоприятна промяна на чревната флора, създаване на
бариера срущу патоген-рецепторно свързване,
чрез изработване на имуномодулатори (основно
имуноглобулин А) / трофични фактори и чрез намаляване на осмотичната диария. Пробиотиците
действат в три основни области: модулиране на
имунната система на гостоприемника; антимикробна активност и други механизми, свързани с
непрякото действие върху патогени, гостоприемника и хранителните компоненти. Те са систематизирани на фигура 1.

Фиг. 1. Инхибиция на патогени и повишаване
на бариерната функция от пробиотиците [6].
Добри резултати показват базираните на
Lactobacillus пробиотици [12]. Пробиотичните
бактериални щамове, използвани в хранителните продукти, се считат за сигурни при здрави
популации, демонстрирано от тяхното широко
използване в продължение на векове. Например
киселото мляко се произвежда чрез ферментация
на мляко с култури на Lactobacillus delbrueckii, подвид Вulgaricus и Streptococcus thermophilus. Въпреки, че тези пробиотични бактерии достигат до
долните части на гастроинтестиналната система
има малко на брой доказателства, че тези конкретни щамове предлагат благоприятни ефекти.
Тестване на кисело мляко за профилактика на
ААД няма положителни резултати. Бифидобактериите са доминиращи в храносмилателния тракт
на кърмените от майките си деца и способстват
за здравето на пеленачетата [9].
Трябва да се отбележи, че всички пробиотици в България на базата на бактериални щамове са регистрирани като хранителни добавки.
Теоретично пробиотичните бактерии могат да доведат до бактериална транслокация и бактериемия, сепсис и полиорганна недостатъчност. През
2003г. ескпертна група заключи, че използването
на пробиотици с Lactobacillus или Bifidobacteria
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или храни съдържащи в състава си бактерии от
тези родове, имат незначителен риск за потребителите, включително имунокомпрометирани пациенти [1].
Има много проучвания за положителния
ефект при превенция и лечение на ААД и CD инфекциите с пробиотици, базирани на дрождите на
Saccharomyces boulardii [13]. Трябва да се отбележи и че пробиотици, базирани на дрождите на
Saccharomyces boulardii са единствените, регистрирани като медикамент в България.
Големи надежди се възлагат и на човешките
моноклонални антитела, actoxumab и bezlotoxumab, насочени срещу токсин А и токсин В при CD
инфекция. FDA (Комисията по храни и лекарства
на САЩ) през месец октомври 2016г. одобри Zinplava (bezlotoxumab) при рецидивираща CD инфекция и необходимост от АБ лечение [3].
Заключение: Пробиотиците, базирани на
Lactobacillus и Saccharomyces boulardii имат добри
доказателства за ефективност в предотвратяването на ААД и CD инфекциите в клинични проучвания. Възможно е и наличието на други щамове,
които имат равна или дори по-висока ефективност от тях, но за това са необходими допълнителни проучвания. При рецидивираща CD инфекция и необходимост от АБ лечение се препоръчва
приложението на Zinplava (bezlotoxumab).
Библиография:
1.

12

Borriello S.P., Hammes W.P., Holzapfel W., Marteau P.,
Schrezenmeir J., Vaara M., et al. Safety of probiotics that
contain lactobacilli or bifidobacteria. Clin Infect Dis. 2003
Mar 15;36(6):775-80.

2.

Caron F., Ducrotte P., Lerebours E., Colin R., Humbert G.,
Denis P. Effects of amoxicillin-clavulanate combination
on the motility of the small intestine in human beings.
Antimicrob Agents Chemother. 1991; 35(6):1085-8.

3.

Džunková M, D‘Auria G, Xu H, Huang J, Duan Y, Moya A
et al. The Monoclonal Antitoxin Antibodies (ActoxumabBezlotoxumab) Treatment Facilitates Normalization of the
Gut Microbiota of Mice with Clostridium difficile Infection.
Front Cell Infect Microbiol. 2016; 4;6:119.

4.

Graul T., Cain A.M., Karpa K.D. Lactobacillus and
bifidobacteria combinations: A strategy to reduce
hospital-acquired Clostridium difficile diarrhea incidence
and mortality. Med Hypotheses. 2009 Aug;73(2):194-8.

5.

Hempel S, Newberry SJ, Maher AR, Wang Z, Miles
JN, Shanman R. et. al. Probiotics for the prevention
and treatment of antibiotic-associated diarrhea: a
systematic review and meta-analysis. JAMA. 2012 May
9;307(18):1959-69.

6.

Hickson M. Probiotics in the prevention of antibioticassociated diarrhoea and Clostridium difficile infection.
Therap Adv Gastroenterol. 2011 May;4(3):185-97.

7.

Hogenauer C., Hammer H.F., Krejs G.J., Reisinger E.C.
Mechanisms and management of antibiotic-associated
diarrhea. Clin Infect Dis. 1998 Oct;27(4):702-10.

8.

Hurley Brian W, Nguyen Cuong C. The spectrum
of pseudomembranous enterocolitis and antibioticassociated diarrhea. Arch Intern Med. 2002 Oct
28;162(19):2177–2184.

9.

Ishibashi N, Yamazaki S. Probiotics and safety. Am J Clin
Nutr. 2001 Feb;73(2 Suppl):465S-470S.

10. Krause R, Reisinger EC. Candida and antibioticassociated diarrhoea. Clin Microbiol Infect. 2005
Jan;11(1):1-2.
11. McFarland L.V. Epidemiology, risk factors and treatments
for antibiotic-associated diarrhea. Dig Dis. 1998 SepOct;16(5):292-307.
12. Pattani R, Palda VA, Hwang SW, Shah PS. Probiotics
for the prevention of antibiotic-associated diarrhea and
Clostridium difficile infection among hospitalized patients:
systematic review and meta-analysis. Open Med. 2013
May 28;7(2):e56-67.
13. Pozzoni P, Riva A, Bellatorre AG, Amigoni M, Redaelli
E, Ronchetti A et al. Saccharomyces boulardii for the
prevention of antibiotic-associated diarrhea in adult
hospitalized patients: a single-center, randomized,
double-blind, placebo-controlled trial. Am J Gastroenterol.
2012 Jun;107(6):922-31.

ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

МЕМБРАННИ ТЕХНОЛОГИИ, ИЗПОЛЗВАНИ
ЗА ОТКРИВАНЕ НА ЕНТЕРОВИРУСИ ВЪВ
ВОДОЕМИ
Малышев В.В., Т.А. Змеева
Военно-медицинска академия С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Русия

РЕЗЮМЕ

Анализира се настоящето състояние на мембранните технологии, преоценка на
главните преимущества на мембраните за микро- и ултрафилтрация, както и перспективите за използване на нови мембрани, базирани на иновативни методи за контрол на
качеството на водата. Специално внимание се обръща на употребата на мембраните
за определяне концентрацията на чревни вируси, от водоеми, така както методите
за детекция на техните маркери. По-доброто усвояване на мембранните технологии в
лабораторната практика, води до повишаване на получената информация и съкращава
времето за изучаване на вирусните патогени, което е с важно значение за здравето на
популацията.
Ключови думи: мембранна филтрация, чревни вируси, ротавируси, полимеразна реакция
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МEMBRANE TECHNOLOGY IN THE DETECTION
ENTERIC VIRUSES IN WATER ENVIRONMENT OBJECTS
Malyshev V. V., T. A. Zmeeva
S.M.Kirov Military Medical Academy, St.Petersburg, Russia
SUMMARY
Analyzes the current state in the field of membrane technologies, assessment of the main advantages
of membranes for microfiltration and ultrafiltration, as well as the prospects for the use of new membranes
based on innovative materials to control water quality. Special attention was paid to the use of membranes for
concentration of enteric viral pathogens from water environment objects, as well as, methods of detection of
their markers. Wide adoption of membrane technologies in laboratory practice leads to increased information
content and reduce the time of the study of viral pathogens, which has important social aspects - the health of
the population.

Key words: membrane filtration, enteric viruses, rotaviruses, PCR reaction
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Проблема загрязнения воды возбудителями
острых кишечных инфекций, бактериального и вирусного происхождения в том числе и вирусного
загрязнения, крайне актуальна для многих регионов страны [5]. Важным элементом контроля
при проведении санитарно-эпидемиологического
надзора за качеством воды является ее лабораторный контроль [1, 6, 28]. Для выполнения этих
задач в практику санитарной микробиологии всё

шире внедряются технологии мембранной фильтрации [2, 7, 8, 9, 21, 26]. Мембраны широко используются при санитарно-микробиологических
исследованиях воды из водных объектов окружающей среды (поверхностные, подземные водоисточники, сточные воды и др.) с последующей
детекцией элюатов [7–9, 12, 14, 15, 21, 26, 29].
По данным контрольных органов санэпиднадзора в последние годы в РФ отмечается тен-
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денция к росту кишечных вирусных инфекций, ротавирусной и энтеровирусной инфекций, вирусного гепатита А и др. Так, в 2010 году в Российской
Федерации отмечено 44 вспышки водного характера с числом пострадавших более 2 тыс. человек. С 2012 года отмечается подъем показателей
заболеваемости вирусным гепатитом А. В 2015
году по данным Роспотребнадзора РФ, доминировала ротавирусная инфекция (84,5%) [4, 5, 9,
19]. В практике эпидемиологического надзора за
циркуляцией патогенов в водных объектах окружающей среды имеются данные о контаминации
воды вирусными патогенами [17, 20, 23, 24, 25].
Колифаги – один из показателей для оценки санитарного состояния воды различных водных объектов [22, 27]. Возбудители вирусных инфекций (вирусы гепатита А, энтеровирусы, ротавирусы и др.) определялись как дополнительные
показатели только в морской воде, и в поверхностных источниках водоснабжения, в случае
превышения допустимых уровней загрязнения по
обязательным микробиологическим показателям
(не менее чем в 2-х последовательно отобранных
пробах). После введения МУК 4.2.2029-05 «Санитарно-вирусологический контроль водных объектов» предварительную оценку вирусной контаминации водных объектов проводят с использованием косвенных показателей вирусного загрязнения
– антигенов ротавирусов и (или) антигена вируса
гепатита А методом иммуноферментного анализа
(ИФА) [17].
Кроме вышесказанного, для концентрирования вирусов также применяли: ультрацентрифугирование; метод растворимых ультрафильтров; метод разделения фаз; эстрагирование; электрофорез; адсорбцию на твердых частицах; адсорбцию
на мембранных фильтрах [16]. В МУК 4.2.2029-05
предложены для санитарного контроля водных
объектов методы концентрирования вирусов из
воды: с использованием фильтрующих мембран;
ионообменных смол; с использованием макропористого стекла; двухэтапный метод концентрирования вирусов (сорбция на ионообменной смоле и
осаждение с помощью сульфата аммония); метод
с использованием двухфазного разделения и концентрирование вирусов с помощью ловушечного
устройства [17]. Метод мембранной фильтрации
рекомендован как наиболее доступный, унифицированный, эффективный и быстрый [21]. Для
выделения частиц из воды такие барометриче-

ские процессы, как микрофильтрация и ультрафильтрация, применяли по принципу ситового механизма. Так, пористыми ультрафильтрационными
мембранами с размером пор от 2 нм до 100 нм
отфильтровывали вирусы, а микрофильтрационными мембранами с размером пор >100 нм и более – бактерии [9, 13, 18].
Опыт применения пористых фильтрующих
мембран из различного сырья показал, что пористые микрофильтрационные мембраны также
хорошо удерживают вирусные частицы, обладая
высоким потоком и большой производительностью [8, 26]. Так как вирусы при нейтральных рН заряжены отрицательно, то они должны адсорбироваться на положительно заряженных фильтрующих мембран [8, 9, 21, 26]. Эти мембраны применяются в санитарной микробиологии для контроля
качества воды и рекомендованы к применению,
как мембраны с большой эффективностью адсорбции вирусов [17, 21]. Разработаны мембраны с
наведенным электрическим зарядом, способные
сохранять большую производительность при фильтрации больших объёмов воды [26]. Современные микрофильтрационные мембраны с наведённым зарядом, как правило, показывают высокий
поток и хорошее удержание вирусных частиц [8,
26]. Но результатом электростатического взаимодействия мембраны и фильтруемых частиц может
быть падение производительности за счет механического сужения пор [30].
В настоящее время в лабораторной практике контроля качества воды есть необходимость использовать прочные и эластичные пористые
мембраны для фильтрации, не теряющие электростатических свойств и показывающие высокую производительность при фильтрации 10 - 50
л воды из различных водных объектов. Мембраны
должны быть устойчивы к воздействию элюирующих растворов в диапазоне рН, благоприятном
для элюции вирусов. Кроме того, должна быть
возможность повышения эффективности концентрирования вирусов за счет подбора фильтрующих мембран с высокими фильтрующими свойствами. Нами проведены экспериментальные
исследования, результаты которых приводятся
ниже. Результаты детекции элюатов воды разными методами отображены в таблице 1.
Результаты выделения маркеров ротавирусов в элюатах при фильтрации через мембраны
исследуемых объёмов воды
Таблица 1

Объем воды, с
концентрацией 107
вирионов/мл, л
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Материалы мембран
ФМСЕ - 0,22 мкм Методы исследования

ФМПА-0,2 мкм

ПЭС-0,2 мкм

Капрон +

(п=10)

(п=10)

(п=10)

(п=10)

0,01

-/+/+

-/+/+

+/+/+

-/-/+

ИХМ/ИФА/ПЦР

0,1

-/+/+

-/+/+

+/+/+

-/-/+

ИХМ/ИФА/ПЦР

1

-/+/+

-/+/+

+/+/+

-/-/+

ИХМ/ИФА/ПЦР
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Сорбирующая способность мембран определялась по остаточной концентрации ротавирусов в фильтратах. Эффективность элюции
определялась расчетным методом с учетом содержания ротавирусов в элюатах. Таким образом,
получены данные пробоподготовки и детекции
элюатов воды с применением фильтрующих
мембран (микрофильтрационные капроновые
микропористые мембраны с положительным
зарядом, а методами обнаружения патогенов и
их маркеров были ОТ-ПЦР, иммуноферментный
анализ и иммуно-хроматография.
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ИНФОРМИРАНОСТ ОТНОСНО
ПРЕВАНТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА
РЕГИОНАЛНИТЕ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ ПО
ОТНОШЕНИЕ НА БЕДСТВЕНИ СИТУАЦИИ
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РЕЗЮМЕ

В последните години се увеличава честотата на редица природни и антропогенни
катастрофи в България. За справяне с медицинските последици на бедствените ситуации, ролята на превенцията е първостепенна. Целта на изследването е да се проучи
информираността на населението в градовете Пловдив, Пазарджик и Септември относно институцията, отговаряща за извършване на хигиенно-противоепидемичните
мероприятия при бедствия. Основен метод за набиране на първична информация е пряка индивидуална анонимна анкетна карта. Резултатите показват недостатъчно ниво
на информираност на населението (включително и работещите в конкретни институции) относно институцията, отговаряща за извършване на хигиенно-противоепидемичните мероприятия преди, по време и след бедствия. Очевидна е необходимостта
от по-голяма и продължаваща образователна дейност, не само сред населението, но
и при работещите в институциите, пряко свързани с хигиенно-противоепидемичните
мероприятия при бедствени ситуации за повишаване на общата и професионална култура, базирайки се на теорията и практиката. Образованието, оценката и отношението на работещите в институциите има заначение за ефективното управление, за
подобряване на организацията и качеството на извършваните дейности и мероприятия при бедствени ситуации.
Ключови думи: Регионална здравна инспекция, превенция, бедствена ситуация, хигиенно-противоепидемични мероприятия
Адрес за кореспонденция: Румяна Етова, email: rumiana_etova@abv.bg
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PREVENTIVE RESPONSE TO DISASTERS
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1

SUMMARY
The occurrence of natural disasters and anthropogenic activities in Bulgaria is growing throughout the
last years. The prevention role is described as crucial in such situations in order to cope with medical issues in
disaster relief environment. The aim of this survey is to examine population awareness in the towns of Plovdiv,
Pazardjhik, and Septemvri concerning the responsible institution for executing hygienic and anti-epidemiological activities during disasters. The main method for gathering initial information is an immediate individual
anonymous questionnaire. The results illustrate unsatisfactory level of population awareness (including those
working in the mentioned institutions) regarding institution responsible for performing hygienic and anti-epide-
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miological actions prior, during and following the disasters. The apparent necessity of continuously increasing
the current educational process is evident not only for the population, but also for all personnel working in the
institutions which are immediately involved in the actions taken during disasters such as activities concerning
hygiene and anti- epidemiological preventions; based on the theory and practices to improve people’s general
knowledge and professional understandings. The education, evaluation, and attitude of the institutional staff
do matter for an effective management; contribute to improved organizational skills, and the quality of measures and actions taken during emergencies and disasters.

Key words: Regional Health Inspectorate, prevention, disaster, hygiene and anti-epidemiological
measures.
Address for correspondence: Rumiana Etova, email: rumiana_etova@abv.bg

Въведение: В последните години се увеличава честотата на редица природни и антропогенни катастрофи навсякъде по света, включително и в България. Бедствените ситуации
водят до създаване на тежка обща и медицинска
обстановка със заплаха за живота, здравето и
трудоспособността на населението. За справяне
с бедствените ситуации ролята на превенцията е
първостепенна. Институцията, която организира,
провежда, ръководи, координира и контролира
хигиенно-противоепидемичните дейности, касаещи бедствия и аварии, е Регионалната здравна
инспекция (РЗИ).
Цел: Да се проучи информираността на населението и работещите в конкретни институции
в градовете Пловдив, Пазарджик и Септември,
относно институцията отговаряща за извършване
на хигиенно-противоепидемичните мероприятия
при бедствия.
Материали и методи: Обект на проучването е институцията, отговаряща за извършване на
хигиенно-противоепи-демичните мероприятия в
градовете Пловдив и Пазарджик. Субект на проучването е населението, изложено на риск от бедствия и катастрофи в градовете Пловдив, Пазарджик и Септември. Логическа единица на проучването са отделните лица, жители на съответните
населени места. Техническа единица на проучването е дейността на РЗИ Пловдив и РЗИ Пазарджик. Проучването е проведено в периода февруари-юни 2015 г. Обемът на изучаваната съвкупност обхваща общо 309 анкетирани лица. Основен метод за набиране на първична информация
е пряка индивидуална анонимна анкетна карта.
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Фиг.1. Разпределение на анкетираните по признак месторабота

Резултати: Участващите в анкетното проучване са разпределени по признак пол, възраст,
месторабота, образование и насе-лено място.
По признак месторабота (фиг.1) анкетираните са
от Регионална дирекция „Пожарна безопазност
и защита на населението” (РД ”ПБЗН”) – 27,5%
(85 души), Регионална здравна инспекция (РЗИ)
– 24,3% (75 души), Български червен кръст (БЧК)
– 7,8% (24 човека) и с друга место-работа – 40,4%
(125 човека).
Съгласно Чл.7 (1) от Закона за здравето
държавната здравна политика на територията
на дадена област се осъществява и организира
от РЗИ. Съгласно Чл.10 (1) т. 15 планирането и
организирането на здрав-ните дейности при бедствия, аварии, катастрофи и др. също е приоритет
на тази институция [1]. Съгласно Чл. 32 (1) от Устройствения правилник на РЗИ, част от дейностите на Дирекция „Надзор на заразните болести” е
организиране, провеж-дане, методично ръководство и контроли-ране на противоепидемичните
дейности на територията на съответната област.
Част от дейностите на Дирекция „Обществено
здраве” чл. 33 (2) т.1 е извършване на систематичен и насочен здравен контрол и по отношение на
факторите на околната среда. Част от дейностите
на Дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето” Чл. 34 (2) т.1, т.4 е извършване на периодичен анализ и оценка на данните
за състоянието на жизнената среда и здравния
статус на населението, даване на предложе-ния
и провеждане на мерки за ограничаване, намаляване и ликвидиране на негативните ефекти от
въздействието на факторите на средата, както и
проучване разпростране-нието на рисковите фактори, свързани с начина на живот и разработване
мерки за ограничаването им [2]. Хигиенно-противо-епидемичното осигуряване представлява
система от организационни, профилактични, санитарно-хигиенни и противоепидемични мероприятия за защита на населението, провеждани
преди, по време и след бедствени ситуации [3, 4].
Имайки предвид многобройните дейности
на РЗИ с въпроса „Коя институция отговаря за извършване на хигиенно-противоепидемичните мероприятия при наводнение?” се цели установяване осведомеността на населението и работещите
в РЗИ, РД „ПБЗН”, БЧК и с друга месторабота,
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относно институцията отговаряща за извършване
на хигиенно- противоепидемичните мероприятия
при бедствия.
Въпросът е зададен за най-често срещаната бедствена ситуация през послед-ните години
– наводнение. Посочени са шест варианта с един
правилен отговор.
а) Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) –
26,9%;
б) Регионална здравна инспекция (РЗИ) –
50,5%;
в) Министерство на здравеопазването – 9,7%;
г) Басейнова дирекция – 1%;
д) Главна Дирекция „Пожарна безо-пасност и
защита на населението” – 2,3%;
е) не се сещам – 6,8%.
През 2011 г. с нормативен акт настъп-ва
промяна в наименованието на институ-цията, отговорна за извършване на хигиенно-противоепидемичните мероприятия при бедствени ситуации
– от Регионална инспекция за опазване и контрол
на общественото здраве (РИОКОЗ) тя се преименува на Регионална здравна инспек-ция (РЗИ).
Установява се, че четири години след настъпилите промени около 40% от респондентите са дали
неправилен отговор, не се сещат 6,8%. Малко над
50% (50,5%) са отговорилите правилно, а именно РЗИ. Прави впечатление, че 26,9% от анкетираните все още смятат, че РИОКОЗ отговаря за
извършване на хигиенно-противоепидемичните
мероприятия при наводнения. 9,7% от респондентите смятат, че институцията извършваща
хигиенно-противоепидемичните мероприятия при
бедствия е Министерство на здравеопазването,
изключително малко анкетирани са на мнение, че
това е Басейнова дирекция (1%).
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Фиг.2. Разпределение относно институцията извършваща хигиенно-противоемидемични мероприятия при наводнение по признак
месторабота – Регионална здравна инспекция
Сравнително голям е процентът на анкетираните от РЗИ (72%) даващи правилен отговор.
Изключително интересен е фактът, че 14,7% от
работещите в РЗИ посочват повече от един отговор, а 13,3% дават неправилен отговор т.е. 28%
от респонден-тите от РЗИ не посочват правилния
отговор. По-голямата част от анкетираните в РД
„ПБЗН” (67,1%) не знаят, че РЗИ е институцията
извършваща хигиенно-противоепидемичните ме-
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роприятия при наводнения, а 2,4% от тях дават
повече от един отговор. Само 30,6% от респондентите в РД „ПБЗН” посочват институцията, извършваща хигиенно-противоепидемичните мероприятия при бедствия. При анкети-раните от БЧК
и участниците с друга месторабота процентното
разпределение е почти равно – малко над 50%
дават правилен отговор, около 42% неправилен.
Под 6% са посочилите повече от един отговор
(фиг.2).
От проведеното анкетно проучване по този
показател би могъл да се направи извод, че недостатъчната информираност на работещите в
институциите, конретно занимаващи се с хигиенно-противоепи-демични и спасителни дейности,
заслужават внимание и предполагат вземане на
адекватни мерки. Подобни проучвания следва да
се правят периодично, като резултатите се сравняват в динамика.
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Фиг.3. Разпределение относно институцията извършваща хигиенно-противоемидемични
мероприятия при наво-днение по признак населено място – Регионална здравна инспекция
Информираността на анкетираните по този
въпрос по признак населеното място дава допълнителна информация. 70,4% от респондентите
в град Септември дават неправилен отговор по
отношение на институцията, извършваща хигиенно-проти-воепидемичните мероприятия при наводне-ние. Предполага се, че основната причина
е липсата на информираност, а може би и личната инертност на анкетираните. Само 29,6% от анкетираните в Септември са отговорили правилно.
Прави впечатление нулевият процент на участниците в анкетното проучване от град Септември
при опцията „повече от един отговор” при която
те не дават отговор. В Пловдив само около 3% е
разликата между далите правилен (47,4%) и неправилен (44%) отговор. Колебаят се 8,6% от анкетираните, които дават повече от един отговор.
В Пазарджик процента на отговорилите правилно (67,1%) е по-висок от този в Пловдив (47,4%).
Неправилен отговор дават 28,8% от анкетираните
в Пазарджик, а 4,1% са посочили повече от един
отговор (фиг.3). Необходимо е провеждането на
кампании, повишаващи образователното равнище на населението в по-малките населени места по отношение на институцията, отговаряща за
извършване на хигиенно-противоепиде-мичните
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мероприятия при наводнения.
Изводи:
Анализът на получените резултати от анкетното проучване дава основание да се направят някои изводи и обобщения.
• 28% от анкетираните от РЗИ не знаят коя
институция извършва хигиенно-противоепидемичните мероприятия при бедствени
ситуации – 13,3% дават неправилен отговор, 14,7% посочват повече от един отговор.
• 67,7% от анкетираните от РД „ПБЗН” не знаят коя институция извършва хигиенно-противоепидемичните ме-роприятия при бедствени ситуации.
• 41,7% от анкетираните от БЧК не знаят коя
институция извършва хигиенно-противоепидемичните мероприятия при бедствени
ситуации.
• 44% от работещи с друга месторабота (анкетирани са хора с професии, които не са
пряко свързани с хигиенно-противоепидемичните мероприятия и спасителните дейно-сти при бедствия) не знаят коя институция извършва хигиенно-противоепидемичните мероприятия при бедствени ситуации.
• 70,4% процента от анкетираните в малките
населени места (град Септември) не знаят
коя институция извършва хигиенно-противоепи-демичните мероприятия при бедстве-ни ситуации.
• 44% от анкетираните от Пловдив и 28,8%
от анкетираните в Пазарджик не знаят коя
институция извършва хигиенно-противоепидемичните мероприятия при бедствени
ситуации.

Очевидна е необходимостта от по-голяма
и продължаваща образователна дейност не само
сред населението, но и при работещите в институциите пряко свързани с хигиенно-противоепидемичните мероприя-тия при бедствени ситуации, за повишаване на общата и професионална
култура, базирайки се на теорията и практиката.
Необходимо е периодично провеждане на кампании, повишаващи образователното равнище
на населението в по-малките населени места по
отношение дейностите на РЗИ (включително и
относно извършване на хигиенно-противоепидемични мероприятия) при бедствени ситуации.
Заключение: Образованието, оценката и
отношението на работещите в институциите има
заначение за ефективното управление, за подобряване на организацията и качеството на извършваните дейности и мероприятия при бедствени ситуации.
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ПРОФИЛАКТИКАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАНА
ПО ЛИНИЯ НА ДОБРОВОЛНОТО ЗДРАВНО
ОСИГУРАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА
2003 – 2012Г.
Попов Н., Т. Златанова, Р. Михайлов
Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, МУ – София,

РЕЗЮМЕ

В България съществуват задължителни и доброволни здравноосигурителни фондове. Със Закона за здравното осигуряване от 1998 г. (ДВ бр.70/19.06.1998) се създаде
един задължителен здравноосигурителен фонд (НЗОК), а с изменение на същия закон
от 2002 г. (ДВ бр.107) се разреши създаването на дружества за доброволно здравно
осигуряване (ДЗО) без ограничения за техния брой. В настоящата статия е представено проучване на развитието на доброволното здравно осигуряване през периода 2003
– 2012г., включващо подробен анализ на профилактичния пакет „Подобряване на здравето и предпазване от заболявания”. Целта на проучването е да се проследи цялостната дейност по ДЗО за десет годишен период и да се анализира профилактичния
здравноосигурителен пакет по отношение на: дял на пакета от цялостната дейност
на ДЗО, премиен приход и изплатени обезщетения, както и броят на дружествата
отчели дейност по този пакет. Проучването се базира на данни на Комисията за финансов надзор. От направеното проучване се вижда, че делът на доброволното здравно
осигуряване нараства ежегодно със завидни темпове, за което говори ежегодното увеличение на общия за страната премиен приход. Делът на профилактичния пакет през
целия разглеждан период се запазва относително стабилен, като средната стойност
за периода е над 13% от цялата дейност по ДЗО.
Ключови думи: доброволно здравно осигуряване, премиен приход, профилактичен пакет
Адрес за кореспонденция: София, ул.»Йорданка Филаретова» № 3, e-mail: n.popov@foz.mu-sofia.bg

PREVENTION REALIZED BY VOLUNTARY HEALTH INSURANCE IN BULGARIA 2003 - 2012.
Popov N., T. Zlatanova, R. Mihaylov
Medical College “Yordanka Filaretova”, Medical University - Sofia
SUMMARY
In Bulgaria there are two kinds of health insurance: compulsory health insurance and voluntary health
insurance (VHI). With the Health Insurance Act of 1998 a single mandatory heath insurance scheme was created (National Health Insurance Fund – NHIF) changes in the same law from 2002 created the possibility for
the creation of many Voluntary health insurance funds. This article pertains preventive activities carried out by
voluntary health insurance (VHI) companies in Bulgaria. Since its appearance in 2002, the VHI market visible
increased. The volume of prevention by VHI companies grew over three times. Licensed and operating real
health insurance companies also increased over the years, their number is 19 at the end of 2012 and 16 of
them offer preventive health insurance package. The analysis includes the health insurance package “Health
promotion and disease prevention” during the period 2004 - 2012. We analyze the following financial indexes –
market share, premium income, health insurance payments and the number of companies reported premiums
for the package. The study is based on published reports by Financial Supervision Commission (FSC).

Key words: Voluntary health insurance, premium income, prophylactic package
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Въведение: Здравната система в България
е с основен източник задължителното здравно
осигуряване, базирано на принципите на плурализма, както във финансирането, така и в осъ-
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ществяването на медицинското обслужване. Изследванията до сега показват едно високо ниво
на здравните потребности на населението със
значителен дял на неудовлетворените здравни

ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

Основният показател, измерващ обема на
дейност на ДЗО е премийният приход на дружествата. Това са всички средства, записани като
приход по всички лицензирани здравноосигурителни пакети. Този показател е важен, тъй като
отчита реалната дейност на ДДЗО и като цяло на
пазара на ДЗО. Както е видно от фиг.1 тенденцията на нарастване е ясно изразена и малкият спад
от края на 2011 г. се отразява незначително.

Фиг. 1. Премиен приход от ДЗО за периода 2003 до 2012 г. в хил. лева.
Броят на лицензираните и функциониращи
здравно осигурителни дружества (на база публикувани отчети, т. е. осъществяващи реална дейност, а не просто притежаващи лицензи) също
нараства пропорционално през годините, като
техния брой е 19 към края на 2012 г..
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Години
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Табл.1. Брой лицензирани, действащи ДДЗО по години
2003

потребности [13, 14]. Мнението на експертите в
тази област е, че задължителното здравно осигуряване ще може да обхване само определена
базова част от здравните потребности и по-пълното удовлетворяване на тези потребности на
цялото население ще бъде възможно само чрез
ефективно партньорство между задължителното
и доброволното здравно осигуряване, което пък
предполага компетентно управление на тези две
главни подсистеми на нашата национална здравноосигурителна система [1, 2]. В Република България съществува задължителено и доброволно
здравно осигуряване (ДЗО). Със Закона за здравното осигуряване от 1998 г. (ДВ бр.70/19.06.1998)
се създаде един задължителен здравноосигурителен фонд (НЗОК), а с изменение на същия закон от 2002 г. (ДВ бр.107) се разреши създаването
на дружества за доброволно здравно осигуряване (ДДЗО) без ограничения за техния брой. През
2012 г. бяха направени предложения за промени в
Закона за здравното осигуряване. Тези предложения бяха приети от Народното събрание и задължиха здравноосигурителните дружества в срок до
месец август 2013 г. да приведат дейността си
в съответствие с Кодекса за застраховането и да
подадат заявление до регулатора за издаване на
лиценз за извършване на застрахователна дейност по общо застраховане [7].
Главната социална роля на ДЗО е да посрещнат тези здравноосигурителни потребности
на населението, които не са задоволени от задължителното здравно осигуряване. ДДЗО се създава на принципа на самофинансиране. Контингентът на осигурените лица (организации) се формират чрез свободен избор (доброволно) между
съществуващите в страната фондове за ДДЗО.
В условията на конкуренция, удовлетворяването
на здравните потребности от ДДЗО изисква максимално възможно качество на здравните услуги,
приемлива цена за осигурените лица и минимален разход на време на пациентите [10, 12]. Мисията на ДЗО засяга широки както медико-социалните, хуманно-етичните взаимодействия, така
и икономическия ефект за потребителите, семействата им и професионалната област към която
принадлежат.
Цел на настоящето проучване е да се проследи цялостната дейност по ДЗО за десет годишен период (от неговото възникване през 2002 г.
и развитието му до края на 2012 г.), както и да се
анализира профилактичният здравноосигурителен пакет, предоставян от ДДЗО, по отношение
на: дял на пакета от цялостната дейност на ДЗО,
премиен приход и изплатени обезщетения, както и
броят на дружествата отчели дейност по този пакет. Проучването е базирано на официално публикувани данни от Комисията за финансов надзор.
Периодът на проучването обхваща 2003 – 2012
г. Детайлно разглеждаме профилактичния пакет
2004 – 2012 г, поради липса на официални данни за 2003 г. Проучваните дружества за ДЗО са на
база публикувани отчети, т. е. осъществяващи реална дейност, а не просто притежаващи лицензи.

11 12 13 15 18 20 20 20 19

Броят на здравноосигурените лица не се
публикува през годините. От публикацията от
2010 г. виждаме, че броят на действащите към
30.06.2010 г. здравноосигурителни договори е
6 184 (в т.ч. 3 372 новосключени през отчетния период договори) при 11 469 броя действащи договори към 30.06.2009 г. (в т.ч. 6 122 новосключени
през периода). Съответно броят на здравноосигурените лица по действащи към 30.06.2010 г. договори е 200 886 (в т.ч. 115 946 лица по новосключени договори). От 07.08.2013 г. броят на здравноосигурените лица, по всички здравноосигурителни
пакети, към дата 30.06.2013 г. надхвърля 197 хил.,
което предвид настоящата икономическа ситуация в страната е значителна група.
Здравноосигурителен пакет „Подобряване на здравето и предпазване от заболяванеˮ е
пакетът на трето място по пазарен дял – средно
за разглеждания период 13,73% (Фиг. 2) веднага
след извънболничната и болнична помощ. Третото място се дължи на по-ниската стойност на
профилактиката, а не на по-малък брой потребители. Осигурените по пакета лица подлежат на
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редица профилактични прегледи и изследвания.
Те включват различни специалисти (най-често –
интернист и/или кардиолог, невролог, офталмолог, УНГ-специалист, акушер-гинеколог и мамолог
за жените и уролог за мъжете); лабораторен скрининг; ЕКГ; оценка на риска за социално-значими
хронични заболявания (сърдечно-съдови, диабет,
онкологични, остеопороза – остеодензитометрия
и др.); имунизации (напр. грипна ваксина) и други,
в зависимост от специфичните условия на работа
и живот на съответната група. При задължителното здравно осигуряване профилактичните прегледи са много ограничени предвид на лимитите,
които съществуват тук [5]. За работещите и младите хора /от 18 до 30 години/, както е заложено в Наредба № 39 за профилактични прегледи
и диспансеризацията [8] се отпуска единствено
преглед в амбулаторнията на общопрактикуващия лекар /включващ изчисляване на индекс на
телесна маса, оценка на психичен статус, изследване острота на зрение, измерване на артериално налягане, ЕКГ; изследване на урина за протеин, глюкоза, уробилиноген/билирубин, кетонни
тела и pH (с тест лента в кабинет); определяне
на кръвна захар в лаборатория при наличие на
рискови фактори/ и никакви лабораторни изследвания и консултативни прегледи със специалисти /приложение №13 НРД 2012/, което е крайно
недостатъчно и не може да се сравни с пакета
предлаган от ДЗО. В този аспект доброволното
здравно осигуряване попълва една ниша, която е
много важна за бъдещото здравно състояние на
работещите хора и ранното откриване на риск за
развитие на хронично заболяване /напр. дислипидемия, високи стойности на кръвна захар, както
и отклоненията установени при проведените прегледи от специалисти/.
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Фиг. 3. Премиен приход по пакет Подобряване на здравето и предпазване от заболяване за периода 2004 – 2012 г.
ва общата тенденция на нарастване, което е логично от относително еднаквия му дял от общата
дейност по ДЗО.
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Фиг. 4. Изплатени обезщетения по пакет Подобряване на здравето и предпазване от
заболяване за периода 2004 – 2012 г.
Впечатление прави и сравнително приемливите преки разходи – изплатените обезщетения на фиг. 4, които през нито една от годините
не надхвърлят премиите по пакета. Това се дължи
на факта, че на практика по своята същност този
пакет не е осигуряване, тъй като реално няма
риск, който да покрива. По него се осигуряват определени групи лица, които в последствие ползват договорените здравни услуги, като използват
данъчните преференции за доброволно здравно
осигуряване.
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Фиг. 2. Дял на пакет Подобряване на здравето и предпазване от заболяване от ДЗО
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Делът на пакет Подобряване на здравето и
предпазване от заболявания от цялата дейност
по ДЗО през разглеждания период се запазва
относително стабилен. Това се обуславя, преди
всичко от големия дял на корпоративни (групови)
здравноосигурителни договори, сключени по него
над 90%.
Както виждаме на фиг. 3 формираният премиен приход през периода по пакет Подобряване
на здравето и предпазване от заболяване след-
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Фиг. 5. Брой дружества отчели дейност по
пакет Подобряване н а здравето и предпазване от заболяване за периода 2004 – 2012 г.

ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

Дружествата, които предлагат и работят по
пакет „Подобряване на здравето и предпазване
от заболяване“ за периода също нарастват.
Както виждаме на фиг. 5, не всички лицензирани
и работещи дружества отчитат дейност по
него. Вероятно при част от тях той е включен в
комбиниран пакет и не се предлага самостоятелно.
Изводи:
1. Очертава се ясно изразена тенденция на
непрекъснато нарастване на премийния
приход на дружествата, който за разглеждания десет годишен период има увеличение
от над 7 пъти.
2. Делът на пакет Подобряване на здравето и
предпазване от заболявания от цялата дейност по ДЗО през целия разглеждан период се запазва относително стабилен, като
средната стойност за периода е 13,73% от
цялата дейност по ДЗО.
3. Като цяло пазарът на доброволно здравно
осигуряване се оформя като един динамичен пазар на здравноосигурителни услуги.
Той нараства ежегодно със завидни темпове, за което говори ежегодното увеличение
на общия за страната премиен приход. Това
е ясно доказателство, че съществува ниша
в пазара на здравни услуги, която все по-успешно се заема от дружествата за доброволно здравно осигуряване.
Заключение: На фона на общите разходи за
здравеопазване в Р. България пазарът на ДЗО е
символичен. Отнесен към бюджета на НЗОК той е
едва 1,7%. Причина за това са ниските доходи на
българските домакинства и фактът че здравноосигурените лица не са наясно какво получават по
задължителното и какво могат да получат по доброволното здравно осигуряване. От друга страна липсата на убедителни данъчни облекчения за
осигурените и за работодателите не стимулира
развитието на ДЗО. Процентът от населението,
който може да си позволи доброволно здравно
осигуряване все още е твърде малък. Съвременната мисия на ДДЗО е да даде значителен принос за повишаване показателите за здравето на
нацията, както и нивото на здравната сигурност.
Пред дружествата за доброволно здравно осигу-

ряване неизменно стои и грижата за положителното въздействие и повишаване на здравната
култура на осигурените лица. В дейността на ДЗО
е застъпена здравеопазна дейност и към здравия
човек. Промоцията на здравето като всеобхватна
профилактична стратегия се интересува не само
от загубеното здраве, а преференциално от позитивното здраве и възможностите за неговото
съхранение.
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РЕЗЮМЕ

Спецификата на труда на лекарите, работещи в хирургични отделения, е предпоставка за развитие на професионален стрес и „бърнаут“ синдром при ежедневната
работа с колеги и пациенти. Успешната превенция на стреса изисква системен подход и активно участие както на службите по осигуряване на здраве и безопасност на
работното място, така и на самите медицински специалисти. Поради риска от бързо
изтощение и влошаване на грижите за пациентите, е необходимо систематизиране
на ефективните подходи за превенция и справяне с професионалния стрес и „бърнаут“
синдрома. Целта на изследването е да се очертаят подходите за превенция на професионалния стрес и „бърнаут“ синдрома сред лекари от хирургичната практика, като се
изучат факторите на работната среда, които ги причиняват. Отчетените повишени
нива на професионален стрес налагат взимането на мерки за превенция и ефективен
мениджмънт на стреса сред лекарите от хирургичната практика, в които да вземе
участие и болничният мениджмънт.
Ключови думи: професионален стрес, бърнаут синдром, превенция, хирургия
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PREVENTION OF A PROFESSIONAL RISK AND “BURNOUT” SYNDROME
AMONG DOCTORS, WORKING IN SURGICAL WARDS
Goranova-Spasova R. 1, V. Peev 1, P. Ignatov 2, V. Petkov 3
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SUMMARY
The specifics of the work of doctors in surgical wards, is a precondition for the development of occupational stress and burnout syndrome in daily work with colleagues and patients. Successful stress prevention
requires a systematic approach and active participation of both services providing health and safety in the
workplace and the medical professionals themselves. Due to the risk of rapid exhaustion and deterioration of
patient care, it is necessary systemization of effective approaches for preventing and dealing with occupational
stress and burnout syndrome. The aim of the study is to outline approaches for the prevention of occupational
stress and burnout syndrome among physicians of surgical practice and study the work environment factors
that cause this conditions. The reported elevated levels of occupational stress require taking prevention and
effective management of stress among doctors of surgical practice in which should be involved hospital management as well.

Key words: occupational stress, burnout syndrome, prevention, surgery
Address for correspondence: R. Goranova-Spasova e-mail: radka.goranova@gmail.com

Въведение: По настоящем заболяванията,
свързани със стрес са широко разпространени.
Стресът е психологически и физиологичен отговор на заплашващи фактори от околната среда.
Един от най-важните източници на стрес в съвременните общества е трудовата среда. Специфи-
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ката на труда на лекарите, работещи в хирургични
отделения, е предпоставка за развитие на професионален стрес и бърнаут синдром при ежедневната работа с други медицински специалисти и
пациенти. Честите реорганизации и въвеждането на нови технологии са масово явление, което
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създава за работещите чувство на несигурност.
Работата с пациенти с тежки заболявания и животозастрашаващи състояния, личните жертви в
името на професионалното развитие и продължителната специализация са част от причините
за проявленията на бърнаут сред хирурзи. Balch
и съавт. (2009) констатират, че нивата на бърнаут сред хирурзите варират между 30% и 38% [9].
Бърнаут синдромът може да доведе до депресия и /или злоупотреба с медикаметни и алкохол.
Идентифицирането и ефективното управление на
причините за стрес, както и откриването на баланс между личния и професионалния живот са
критични за личната и професионална удовлетвореност на хирурзите [10]. Високите нива на стрес
водят до „прегаряне“ на лекарите от хирургичната
практика, което се отразява на техническото изпълнение, води до медицински грешки, както и
физически и психични здравословни проблеми [5,
7, 8]. Именно поради тези промени превенцията
на стреса на работното място трябва да е от първостепенна важност за всички работодатели [1].
През 1995г. Световната здравна организация (СЗО) развива „Глобална стратегия: Здраве
при работа за всички“ [18]. През 2007г. е утвърден
„Глобален план за действие: Здраве за всички“,
подписан от министрите на здравеопазването на
страните в Европейската общност и редица други
страни, в това число и министърът на здравеопазването на Република България [19, 20]. Превенцията на стреса на работното място е един
от приоритетите на страните-членки в Европейския съюз (European network for Workplace Health
Promotion). Европейската директива за здравето
и безопасността на работното място /Европейска
рамкова директива за безопасността и здравето
при работа (Директива 89/391 EИО)/ задължава
работодателите да откриват и своевременно да
коригират стрес-факторите от работната среда
[3]. В България интересът към изучаването на
стреса на работното място нараства. Законът за
здравословни и безопасни условия на труд (ДВ,
бр. 40 от 2007) в чл.12 (1) обръща особено внимание на рисковете за здравето и работоспособността на работещите лица в професии с високо
нервно-психическо натоварване, наложен ритъм,
монотонност, принудителна работна поза и препоръчва въвеждането на физиологични режими
на труд и почивка [4]. Наредба № 3 от 25 януари 2008 в чл. 8, ал. 2 (6) посочва като задача на
службите по трудова медицина разработването
на мерки за подобряване условията на труд чрез
„оценка на риска за здравето при работа с високо
нервно-психично напрежение и неблагоприятни
психосоциални фактори, наложен ритъм и монотонност» [6].Съществуват три основни стратегии
за превенция на стреса на работното място:
• Премахване или модифициране на причиняващите стрес условия на труд и намаляване неблагоприятното им влияние върху
здравето и благополучието на работещите;
• Приспособяване на промените в работната
среда към индивидуалните характеристики

на работещите;
Увеличаване на индивидуалната резистентност към стреса чрез повишаване на съзнанието и подобряване уменията за справяне
със стреса чрез обучение.
Първите две стратегии са насочени към работната среда, а третата-към личността. Като важни мерки, насочени към работната среда, могат
да бъдат посочени: промяна на трудовите задачи,
въвеждане на промени в работната среда, въвеждане на гъвкав режим на труд и почивка, участие
на работещите в професионалното развитие, подобряване на социалната подкрепа от колеги и
ръководители, анализиране на работните роли и
поставяне на цели, ясна длъжностна характеристика, седмични/месечни работни срещи, дискусии
относно проблемите, хармонизиране на отговорности и власт, както и въвеждане на контрол и материално стимулиране.
Във всяко отделение/ организация могат да
бъдат използвани предложените от The National
Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)
на САЩ NIOSH (1994) стратегии за превенция па
стреса [17]:
• Въвеждане на адекватно съдържание и организация на труда за контролиране на психосоциалните рискови фактори на работното място;
• Мониториране на измененията в работната среда и здравето на работещите;
• Подобряване на информационния поток в
отделението/ организацията, обучението и
повишаване на квалификацията;
• Ясни цели и стратегии на службите по трудова медицина.
Стратегиите за превенция и намаляване на
„бърнаут“ синдрома включват обучение по „грижа
за себе си”, подържане на личностен физически
и психически баланс, медитация, поведенческа
промяна [14, 16]. Персоналните стратегии, свързани с „грижа за себе си”, включват: 1/ приоритет
на отношенията с близките, като например тези
със семейството; 2/ поддържане на здравословен
начин на живот чрез осигуряване на достатъчно
сън, редовни физически упражнения и време за
почивка; 3/ насърчаване на дейности, свързани с
отдих и хоби; 4/ практикуване на релаксация и медитация; 5/ продължаване на духовното развитие.
Организационните стратегии целят да се създаде
култура за превенция на стрес, което намалява
вероятността от развитие на „бърнаут“ синдрома
[11, 13, 15]. Широко достъпен инструмент за копинг-стратегии за емоционално „изпепеляване“ е
т.нар. уелнес (wellness) [12], който обхваща шест
области– физическа, интелектуална, емоционална, духовна, социална и професионална [2]. Целта на изследването е да се очертаят подходите за
превенция на професионалния стрес и бърнаут
синдрома сред лекари от хирургичната практика, като се изучат факторите на работната среда, които ги причиняват. Представените данни са
от пилотно проучване на тема „Професионален
стрес и бърнаут синдром при лекари в хирургич•
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ни отделения“. Анкетното проучване е проведено
между 01.07.2016г. и 01.09.2016 г. на мозаичен
(лотариен) принцип в три многопрофилни болници за активно лечение на територията на гр. София – Първа многопрофилна болница за активно
лечение-София ЕАД, УМБАЛ „Александровска“
АД и УМБАЛ „Царица Йоанна- ИСУЛ“.
Обект на настоящото проучване са 73 лекари работещи в хирургични отделения в град София. Логическа единица на наблюдението са анкетираните лекари специалисти и специализанти
с различни хирургични специалности и лекари със
специалност анестезиология и интензивно лечение. Методи на проучването са анкетен метод;
психометричен тест на К. Маслач и С. Джаксън(Maslach Burnout Inventory- MBI) (1981), както и
документален метод. Подборът е случаен – няма
селекция на анкетираните, което дава основание
да се претендира за репрезентативност на резултатите. В разработката са използвани описателни
и аналитични статистически методи. Количествените анализи са правени със статистически пакет
приложни програми - SPSS 15.0. За таблична и
графична обработка и презентация са използвани
продуктите на MICROSOFT OFFICE.
Резултати и обсъждане: Огромен дял от
участниците в нашето проучване са мъже (71.2%),
което се отдава на значителното участие на лекари-хирурзи. Хирургичните специалности поради
естеството на труда са предпочитани от мъжкия
пол. Най-голям дял от анкетираните лица са във
възрастовата група между 51 и 60 г. (34.3%), следвани от анкетираните между 41 и 50 г. (25.7%) и
тези между 31 и 40 г. (21.4%). Световните данни за
връзка между възрастта и професионалното прегаряне са противоречиви, но се наблюдава асоцииране между бърнаут и професионалния стаж,
зрелостта на личнността и постепенната загуба на
идеалите. 53.4% са с придобита специалност или
специализиращи обща хирургия; 20.5% са със специалност анестезиология и интензивно лечение,
9.6% са специалисти УНГ, работещи в хирургични
отделения и 8.5%- специалисти по коремна хирургия. Разпределениеето на изследваните лица по
пол и специалност е представавено на табл. 1.

Анестезиология и
интензивно
лечение

Урология

УНГ

Офталмология

Мъж
Жена
Общо

Обща
хирургия

Пол

Коремна
хирургия

Табл.1. Разпределение на участниците по пол и
специалност

4
2
6

36
3
39

6
9
15

3
0
3

3
4
7

0
1
1

Трудовият стаж на анкетираните лица е
както следва: 1-5г.-25%, 6-10г.- 19%, 11-20г.- 28%,
21-30г.- 0%, 31-40г.- 28%. Месечното трудово възнаграждение на анкетираните е: 30.1% получават 500-800лв.; 30.1%- 800-1000лв.; 38.4%- над
1000лв. и 1.4%- липсват в системата. Заплащането наред със социални и политически фактори е
сочено като фактор допринасящ за професионал-
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на неудовлетвореност. Според мнението на анкетираните липсата на професионални стимули и
мотивация е от основно значение за наличието
на стрес на работното място. Този показател заема първо място в анкетата (64.4%), на второ място-микроклиматът в работния колектив (52.1%).
Значителен процент като стресогенен фактор за
лекарите в хирургични отделения се дължи на недобрата организация на труд на работното място
(50.7%) (Фиг. 7). Тези фактори може да се дефинират като проблеми на болничния мениджмънт,
които могат да бъдат коригирани чрез предприемане на подходящи организационни мерки. Контактът при работата с пациенти се определя като
източник на стрес при 24.7% от анкетираните, а
20.5% посочват като източник на стрес затруднената комуникация с ръководството (Фиг. 1).

ʸ̶̨̛̛̛̛̛̛̪̭̦̭̯̥̱̣̥̯̌̌̏̌́

64,4%

ʿ̵̨̨̨̻̣̖̦̭̬̖̪̦̖̯̌̏̔̌̏̌̏̌̚̚

2,7%

ʸ̸̨̨̡̨̛̛̛̛̛̹̪̣̯̣̦̖̦̥̖̦̙̥̻̦̯̌̌̍̔

2,7%

ʸ̨̨̛̛̹̱̭̣̦̯̬̱̏́̌̔
ʻ̶̸̨̛̛̛̛̬̱̹̖̦̪̬̦̪̦̖̦̦̣̖̌̌̔̌̌
ʫ̴̨̨̨̨̨̛̛̦̬̖̪̬̖̭̦̣̦̯̖̜̦̭̯̔̍̌̏̌̌̌̔̚
ʻ̨̛̖̭̯̦̬̖̥̖̔̐̌̏
ʯ̶̡̨̡̛̛̛̯̬̱̦̖̦̥̱̦̯̭̌̔́̏̌́̌
̡̨̨̨̨̬̻̭̯̯̏̔̏

19,2%
11%
4,1%
17,8%
20,5%

ʻ̶̨̨̛̛̖̬̬̦̦̯̬̱̦̔̍̌̐̌̌́̌̔̌̌̚
̨̨̨̨̬̯̦̯̥̭̯̌̍́

50,7%

ʺ̡̨̡̡̨̡̛̛̛̬̣̥̯̣̖̯̌̌̏̏̌
ʦ̶̡̡̨̡̛̛̛̛̛̭̖̦̖̦̯̦̯̯̭̪̖̦̯̔̏́̌̌
̛̛̛̪̬̬̱̙̯̖̣̔

52,1%
24,7%

Фиг. 1. Източници на стрес на работното
място
В процеса на изясняване причинните факторите за преодоляване на стреса прилекарите,
бе зададен въпросът: „Какво смятате, че трябва
да се промени,за да се намалинивото на стрес в
работата Ви?“
Анализът на резултатите показва, че почти
единодушно анкетираните медици поставят адекватното заплащане за положения труд (71.2%) и
подобряването организацията на труд на работното място (69.9%) като най-важни и основополагащи стимули за оптимална професионална реализация и минимализиране на стреса. Друг, не
по-малко значим антистресов фактор за здравните професионалисти, е подобряване на условията на труд на работното място (39.7%). За 20.5%
от лекарите поставянето нареалистични цели в
професионален план е от първостепенно значение за превъзмогването на личностния професионален стрес. На следващи места анкетираните
поставят осигуряването на възможност за изява,
селекция и възможност за размествания и участие във взимането на решения (Фиг. 2).
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ʻ̸̨̨̛̛̣̦̖̦̥̖̦̙̥̻̦̯̏̍̔

1,4%

ˁ̨̨̡̛̛̛̛̭̯̖̥̪̺̬̖̦̦̦̌̌́̌̌̌́̚̚

1,4%

ʯ̵̸̴̸̨̡̡̛̛̛̛̛̛̛̺̯̯̪̭̖̭̖̭̬̖̭̌̌̌̌̌̐́̚

1,4%

ʿ̸̶̨̛̛̛̛̭̯̦̖̦̬̖̣̭̯̦̖̣̌̏́̌̌

20,5%

ʤ̡̨̨̨̛̖̯̦̪̣̺̦̖̪̣̙̖̦̯̬̱̔̏̌̌̌̌̌́̔̚̚

71,2%

ˁ̶̡̨̛̛̛̛̖̣̖̬̯̦̬̥̖̭̯̦́̌̍̌̏̌́̚

˄̸̨̛̛̭̯̖̻̖̥̦̖̯̦̬̖̹̖̦̌̏̏̏̌̌́̚

13,7%

основание да считаме, че се касае за глобален
здравен проблем, който се превръща в значим за
общественото здраве и налага предприемане на
мерки за неговото ограничаване и контрол. Необходимо е разширявне на мерките на различни
нива за превенция и ранно справяне с професионалния стрес и синдрома на професионалното
«прегаряне». Работещите в хирургични отделения лекари трябва да бъдат запознати със съвременни техники и копинг стратегии и да бъде развита организация на ниво болничен мениджмънт
за превенция на тези състояния.

6,8%

ʽ̨̨̛̛̛̭̱̬̦̖̦̻̥̙̦̭̯̐́̏̌̌̏̌́̏̌̚̚̚
̨̨̨̨̛̛̖̣̖̬̦̖̦̯̬̦̭̯̔̐̌̌̐̏

Библиография

15,1%

1.

ʿ̨̨̨̛̬̦̖̱̭̣̯̦̯̬̱̦̔̍́̏̌̏́̌̌̔̌
̨̨̨̨̬̯̦̯̥̭̯̌̍́

39,7%

2.

ʿ̶̨̨̨̛̛̬̦̖̬̦̯̦̯̬̱̦̔̍́̏̌̐̌̌́̌̌̔̌̚
̨̨̨̨̬̯̦̯̥̭̯̌̍́

69,9%

3.

Фиг. 2. Фактори за минимализиране на стреса на работното място

4.
5.

Отчитайки зависимостта стрес-здраве-професия, е необходимо да акцентираме върху подходите за превенция на професионалния стрес и
копинг стратегиите при медицинските специалисти. Анализът на резултатите показва, че лекарите
от хирургични отделения най-често предприемат
за справяне със стреса практикуването на хоби
(60.3%), общуването с близки хора (50.7%), физическа работа и спорт (49.3%), други средства (разходки, душ, вана) (24.7%) и прием на успокоителни
лекарства и алкохол. Малко от тях са запознати и
прилагат съвременни техники и копинг стратегии и
няма организация на ниво болничен мениджмънт
за превенция на тези състояния (фиг. 3).
ʤ̛̛̦̯̖̪̬̖̭̦̯̔̌

2,7%

ʰ̨̛̪̣̥̬̱̭̬̖̭̯̏̌̔̐̔̏̌̚̚(̵̨̡̛̬̌̔̚,̱̹̔,
̦̏̌̌)
ʰ̶̵̨̛̛̛̛̪̣̥̭̪̖̣̦̯̖̣̦̏̌̌̔̌̚̚
̨̡̨̛̱̪̬̙̦̖̦̱̭̪̦̖̌́̌́̏̌̚
ʯ̨̛̛̦̥̥̭̖̭̯̯̬̖̦̦̌̌̏̌̌̏̐

6.

7.
8.

9.

10.

11.
24,7%

12.

4,1%

13.

6,8%
8,2%

14.
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ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОМОЦИЯ НА ПСИХИЧНОТО
ЗДРАВЕ В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ, В
КОНТЕКСТА НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА РЕЗИЛИАНС
Даскалов К., И. Маринов
Център за психично здраве и превенция, Военномедицинска академия

РЕЗЮМЕ

Статията представя развитието на психопрофилактиката в исторически план.
Също така началото и последващото развитие на концепцията за психопрофилактика
в световен план и в България. Представени са модерното разбиране за психично здраве на СЗО. Подробно е разгледан опитът на специалистите от Центъра по психично
здраве и превенция – ВМА, по отношение на прилагането на системен подход и социално-адаптивен модел на превенция на психичното здраве в армейската среда. Описва
се концептуалният модел, подходите за реализирането му, както и системата за първична превенция на психичното здраве на военнослужещите, участващи в операции и
мисии, извън територията на страната. Във връзка с темата за промоция и превенция
на психичното здраве е разгледан концептът резилианс, който е нов и сравнително
непознат в България и Българската армия. Представени са развитието и съвременното определение на концепта. На базата на проактивната роля на армейската среда
в процеса на изграждане и поддържане на резилианс се извежда необходимостта от
въвеждането на програми, изграждащи резилианс у военнослужещите в БА, по подобие
на програмите, въведени в армиите на повечето страни членки на НАТО.
Ключови думи: превенция, промоция, психично здраве, резилианс, армейска среда
Адрес за кореспонденция: krasen.daskalov@gmail.com

MENTAL HEALTH PREVENTION AND PROMOTION IN BULGARIAN
MILITARY, IN THE CONTEXT OF RESILIENCE CONCEPT
Daskalov K., I. Marinov
Center for mental health and prevention, Military Medical Academy
SUMMARY
The article presents the development of mental health prevention in historical perspective. Also the
beginning and contemporary development of the concept of psychological prevention globally and in Bulgaria.
The modern mental health understanding by WHO is also given. The article examines in details the experience
of the specialists from the Center for mental health and prevention – MMA concerning the implementation of
the system approach and social-adaptive model of mental health prevention in military environment. The conceptual model, methods and approaches in realizing this model, as well as the system of primary mental health
prevention among the military servicemen deployed in peacekeeping operations are described. In connection
with the issue of mental health prevention and promotion the article looks at the concept of resilience, which
is new and almost unknown in Bulgaria and the Bulgarian military. The development and the contemporary
definition of the concept are presented. Based on the proactive role of the military environment in the process
of developing and maintenance of resilience, the necessity of the implementation of programs to develop resilience among servicemen in the Bulgarian military, similar to the programs implemented in the military of most
NATO countries is highlighted.

Key words: prevention, promotion, mental health, resilience, military environment
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ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

Проблемът за опазване на психичното
здраве, макар и в емпирична, ненаучна форма,
е бил предмет на обсъждане от много мислители и енциклопедични школи още от древността.
Известно е, че още староиндийските философи
прилагат редица правила и методи, които имат
профилактична насоченост. Те смятат, че овладяването на чувствата запазва и душевното здраве.
Много от упражненията на йогите, предимно по
пътя на автотренировките и авторелаксацията,
преследват същата цел. В Древна Елада Питагор
през VI в. п. н. е. създава училище, в което чрез
спазване на строга система, се стреми да осигури
пълно телесно и душевно равновесие на учениците си. Хипократ през V в. п. н. е. счита, че в произхода на душевните заболявания, успоредно с
наследствеността, роля играят и душевните вълнения, отстраняването на които може да предпази от болести.
Платон (428 - 347 в. пр. н. е.) в своя „Симпозиум“ отбелязва, че всяка радост трябва да бъде
умерена, за да не предизвиква болести. Аристотел през IV в. п. н. е. въвежда понятието „катарзис на афекта“, който има не само лечебно, но и
профилактично значение. Според Сократ, Платон
и Аристотел наблюдението, познанието и тълкуването на собствените душевни прояви са пътят
към психичното здраве, разбирано като „Вътрешно щастие на индивида” (Евдемонизъм). В епохата на древен Рим Цицерон определя душевните
състояния като съразмерност и затвърденост
на душевните сили. Сенека също предлага редица принципи на поведение, които съдействат
за запазване на психичното здраве. Авицена, в
една глава на своя „Медицински канон“ се спира
на проблемите на диететиката, отнасящи се до
психичното здраве. За основоположник на съвременната психохигиена и прeвенция се счита
американецът Clifford Beers, който след продължително лечение в психиатрична болница, поради заболяване със страхово-депресивен облик,
публикува през 1908 г. своя труд „Една душа, която намери себе си“ [1], в която предлага редица
мерки за предпазване и предотвратяване на психичните заболявания. Благодарение на голямата
си активност, той съумява да организира широко
движение за психохигиена, както в САЩ, така и в
Европа. През 1930 г., се провежда първият конгрес по психохигиена в САЩ, а през 1937 г. - вторият конгрес в Париж. У нас първата монография
по въпросите на психохигиената „Принципите на
психичната хигиена“ излиза през 1935 г., под авторството на д-р Стефан Данаджиев [2]. Холандският психиатър A. Querido разделя психопрофилактиката на три равнища - първична, вторична
и третична [3]. Известна е и бифокалната психопрофилактика на R. Schindler (1958 г.), при която
субектите са застрашеният от заболяване човек и
неговото семейство [4].
В зависимост от професионалната идеология, опитите за тясно дефиниране на психичното
здраве отразяват главно полето на компетентността и на интересите на съответната научна

или приложна дисциплина, както и негативните
феномени, с които тя се опитва да се справя. Лесно могат да се изведат медико-биологични, психологически, социологически и други определения за психично здраве (негативно или позитивно
формулирани) със съответните подходи и препоръки за работа. Така например психичното здраве
е отсъствие на психична болест; или психичното
здраве е състояние на вътрешна уравновесеност
и липса на тежки психологични и емоционални
проблеми и/или конфликти; или психичното здраве е способността за адекватна социална адаптация и постигане на ефективно функциониране и
т.н. Според СЗО психичното здраве е способността на зрялата личност да изгражда хармонични
отношения с други и да участва творчески в изменението на биологичните и социалните условия
на заобикалящата я среда [5]. От друга страна,
определението за здраве на СЗО – „състояние
на пълно физическо, психическо и социално благополучие“ е прекалено широко за практическо
използване. Същевременно то задава идеята за
необходимостта от мултидименсионален, мултипрофесионален и сътрудничещ подход по отношение на здравните проблеми, като цяло и по
отношение на психичното здраве в частност. Това
важи с особена сила за онези направления на работа, които са насочени главно към предотвратяване на психичната заболяемост и към утвърждаване на психичното здраве.
Главната разлика между първичната профилактика и промоцията на позитивно психично
здраве лежи в лицата, към които те са насочени.
В случаи на първична профилактика, целеви са
тези лица, които са в стрес или са подложени на
риск, докато при утвърждаване на психичното
здраве цел са лицата в нормални ситуации на
растеж и развитие. Стратегиите за профилактиката и промоцията могат да се насочат към индивида или към средата, но и в двата случая целите трябва да бъдат ясно идентифицирани. И
профилактиката и промоцията зависят от ясното
оценяване на стресорите и потребностите. Първичната превенция включва промоция и специфична профилактика за групи или организации,
чиито членове са подложени на риск или стрес.
Такава организация е и армията. Традиционното
схващане на общественото здраве за първичната
профилактика е „дейности или програми, които
предотвратяват появата на болест или болестно
състояние“. Повечето психиатри, поради своето медицинско образование са ориентирани към
медико-патологичното схващане за профилактиката, което търси причинния модел - причиняващ
агент -възприемчив домакин - среда.
Специалистите от Центъра по психично
здраве и превенция (ЦПЗП) - ВМА са ориентирани към прилагане на системния подход и социално-адаптивния модел на превенция, при реализирането на стратегията за промоция и първична
профилактика. Главните стратегии по отношение
на първичната профилактика са: психологичен
подбор и обучение в приложни психологични
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умения, интервенции и кризисно консултиране;
контрол на стреса; реализиране на програми за
промяна баланса на социално-психологическото
напрежение, изграждане и формиране на отговорно здравно поведение в областта на психичното здраве и др. Концептуалният модел на ЦПЗП
се определя като съчетание от дейности както по
първична профилактика и превенция, така и по
промоция и утвърждаване на психичното здраве
на военнослужещите. Промоцията на здравето,
вкл. и психично, представлява процес, който дава
възможност на личностите и обществото като
цяло (в случая военнослужещите и военната организация) да подобрят и засилят контрола върху
определящите здравето фактори и по този начин
да го укрепят и утвърдят- „отговорност за здравето“ и „здраве чрез хората“.
Първичната превенция на психичното здраве се приема като процес, който дава възможност
на отделните личности, групите и организациите,
намиращи се в специфично положение, стрес
или риск, да опазят своето психично здраве –
„право на здраве” и „здраве за хората”. Акцент
на дейността са военнослужещите, изложени на
повишено натоварване и риск във фаза на все
още ефективно функциониране (групи с повишен
риск), както и целият личен състав, с цел повишаване ефективността на изпълнението и утвърждаване на отговорното, позитивно отношение
към психичното здраве. Стратегиите на ЦПЗП за
интервенция/профилактика и/или промоция са
насочени към едновременни, взаимосвързани,
многоравнищни, системни и мултипрофесионални (биологични, психологични и социални) изпреварващи въздействия в съответното звено (личност, семейство, група, организация). Акцентът се
поставя предимно върху работата по създаване
на нагласи и овладяване на нови здравни умения, едновременно с осигурявянето на социална
(групова) подкрепа и предоставянето на конкретна информация и здравни знания. ЦПЗП развива
значителна активност по отношение на кризисно
консултиране и психотерапевтична работа с нуждаещите се, т. е. активизира се и вторичната профилактична дейност по места, но при запазване
акцента и на приоритетите си върху превантивната и стимулиращата развитието активност. Както
в профилактичните си усилия, така и в глобалната
насоченост към промоция на психичното здраве,
ЦПЗП се опира на преживелищно-динамичните
методи на работа/интервенция, динамично интервю, групово-динамичен психологически тренинг,
ролеви тренинги и разрешаване на казуси, групови дискусии и др. Изхождайки от предпоставката,
че малката група е ефективна корективно-формираща среда, даваща възможност за осъществяване и подкрепяне на адекватна на контекста
личностна промяна, дейностите са насочени към
формиране на:
- Здравни и психосоциални нагласи - разглеждане на отделната личност (военнослужещ) или групата (малка бойна единица) като главен ресурс в активностите по
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укрепване на психичното здраве; стимулиране превръщането на индивида в субект
на своето психично здраве и подкрепяне
автономността, отговорността пред себе
си и другите, мотивацията за себеусъвършенстване, самоуважението и доверие.
- Здравни и психосоциални знания и информация - конфронтиране на участниците
в тренинговите групи със собствените им
преживявания, изясняване психологическите аспекти на човешките взаимодействия и
въвеждане на обяснителни модели и адекватно количество теория за стимулиране
по-нататъшното самостоятелно справяне
и развитие на участниците в областта на
опазването и промоцията на психичното
здраве. Разработват се и конкретни наръчници, обучителни тестови, упражнения и др.
- Здравни и психосоциални умения - овладяване на умения за контрол на стреса, подкрепяне и оказване на първа психологична
помощ при тежки личностни кризи и/или
опасност от самоубийство, предпазване от
СПИН и болести предавани по полов път.
Има се за цел повишаване психологическата чувствителност по отношение на другите, овладяване на умения за конструктивно
разрешаване на конфликти, овладяване и
прилагане на ефективни и гъвкави лидерски стилове на командирите и др.
- Здравна и психосоциална подкрепа - усилено стимулиране, съпровождане и насърчаване организационните инициативи, насочени към укрепване на взаимното доверие
и подкрепа между членовете на различните
групи (взвод, рота), развиване на вътрешната сплотеност между военнослужещите
и повишаване на взаимната съпричастност,
като предпоставки за психично здраве и
ефективно психично функциониране. Оказване на достъпна и квалифицирана психологическа помощ чрез нашите специалисти.
Основна философия на промоцията в БА е,
че личността и социалната група са главен ресурс
на здравето. Основните принципи, залегнали във
философията са: военнослужещите са участници в процеса, а не обект; оптимизира се баланса
между индивида и войсковата среда; от “здраве
за хората” към “здраве, чрез хората”; от “право на
здраве” към “отговорност за здравето”. На индивидуално и групово ниво промоцията означава
да се повишават знанията за поемания здравен
риск, да се стимулира отказът от рисково поведение и да се подкрепят позитивните промени в
поведението. Промоцията на психичното здраве
е най-ефективна, когато действа в критични моменти от живота на личността и обществото, като
използва комбинация от методи за усилване на
капацитета на всеки индивид, за поддържане на
психичното му благополучие и за консолидиране
на общностите за справяне с факторите на местно ниво, които подкопават психичното здраве.
Промотивните дейности трябва да бъдат същест-
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вена част от лечебно-рехабилитационния процес
и да засягат не само групите, нуждаещи се от
психично-здравна помощ, но и цялото общество.
Ключов момент тук е прилагане на програми за
развитие на съответните структури, за ранно откриване не само на тежките, но и на разпространените психични разстройства. По този начин се
намалява тежката патология и инвалидизация от
психични болести, преждевременната смъртност
сред хората с психична болест, както и социалното бреме от психичната болест.
В БА фунционира и се развива система за
първична превенция на психичното здраве на
военнослужещите, участващи в операции/мисии извън територията на страната. Тя включва
съвкупност от дейности, преди, по време и след
завръщане от мисия, насочени към оптималното
функциониране на отделните военнослужещи от
БА и техните подразделения при участие в многонационални мисии:
- Психологичен скрининг - експертна процедура, насочена към оценка на индивидуалните ресурси за справяне, на кандидатите,
за участие в мисия.
- Обучение – организиране и провеждане на
обучителни модули, при които обменът на
информация се базира върху личния и професионален опит на участниците, както и
тяхната способност за анализ и промяна на
поведение.
- Психосоциална подкрепа - съвкупност от
мерки и дейности, насочени към поддържане и развитие на благополучието на индивида и групата. Тези дейности се извършват
от представители на различни командни и
експертни равнища в БА.
- Психологична помощ - съвкупност от системни специализирани психологическu процедури и интервенции, които се прилагат от
специалисти по време на участието в мисия/
операция, извън територията на страната.
- Психологична работа след завръщане и проследяване – включва групови и/или индивидуални психологични дейности с цел изследване на евентуални стресови състояния/
реакции, „емоционално вентилиране”, при
необходимост кризисно консултиране и др.
Проследяването на реадаптацията към войсковата среда, оценката на рисково поведение се извършва от психолозите по места, за
период до една година след завръщане.
Сравнително нов и относително непознат за
България и Българската армия концепт, в областта на опазване и укрепване на психичното здраве, е резилианс. Резилианс (от лат. resilio - скачам
назад, отскачам) може да се определи като капацитетът на динамична система да се адаптира
успешно към нарушения, които заплашват функционирането, жизнеността или развитието и [6].
Научните изследвания върху феномена резилианс в психологията, стартират в началото на 70те години на 20-ти век. Те съвпадат с промяната
на фокуса на традиционния медицински модел от

идентифициране на патологията и болестта към
идентифициране на индивидуалните и средови
фактори, предпазващи здравето. Изследователи
започват да се интересуват не само от проучването на пътищата и условията, водещи до проява
на психопатология, но и тези, водещи до здравословно развитие. Заслуга за въвеждане на термина резилианс в психологичния лексикон се отдава
на Emmy Werner. Тя и екипа и провеждат лонгитудинално изследване с деца, родени през 1955 г. в
Kauai, изключително беден район на Хавайските
острови, изложени на множество рискови фактори. Werner открива, че докато ⅔ от децата, живеещи в тези изключително трудни условия проявяват
деструктивно поведение в юношеството и по-късно, ⅓ от тях не проявяват подобно поведение
[7]. Тази група деца Werner нарича „устойчиви“,
предполагайки че тези деца и техните семейства
притежават характеристики, които ги отличават
от останалите деца и семейства. Определението
за резилианс на Американската психологическа
асоциация (APA) гласи: процесът и резултатът на
позитивна адаптация към трудни или предизвикателни житейски събития, основно чрез ментална,
емоционална и поведенческа гъвкавост и приспособяване към вътрешни и външни изисквания.
Множество фактори допринасят за това колко
добре човек се адаптира към трудностите, като
основните сред тях са а) начина, по който индивидите гледат на света; б) наличието и качеството
на социалните ресурси; в) специфични стратегии
на справяне [8]. Изследването на резилианс е важно поради факта, че разбирането на капацитета
на индивида за положителна адаптация в условията на криза може да подпомогне разработването и приложението на различни интервенции
като предпоставка за развитието на специфични
модели, водещи до здравословно адаптиране. За
армейската общност, изследването и прилагането на подходи, основани на резилианс са важни,
поради възможността за запазване на боеспособността на военнослужещите и командирите, както и протекция на здравето и благополучието на
техните семейства. Армейската среда следва да
играе проактивна роля в процеса на изграждане
на резилианс, чрез планиране и изграждане на
средови условия, промотиращи (бое)готовност,
лидерство и подкрепа [9, 10]. Разработването и
прилагането на комплексен приложен модел за
изграждане на резилианс у военнослужещите в
Българската армия предстои да изследва процесите на резилианс и възстановяване, включващи
ранни интервенции (за запазване на резилианс) и
възстановяване (за възвръщане към резилианс).
Ключова черта на този модел е обединяването
на нива на функциониране (от оптимално до болестно), пресичането на различни таргетни групи
на интервенции (лидери, военнослужещи, семейства, медицински персонал), както и континиума от интервенции, свързани с възстановяване
на функционирането. Този модел би интегрирал
следните основни точки:
• Психичното здраве е също толкова важно,
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колкото и физическото. Израз на това разбиране е и лозунгът на Стратегията за психично здраве 2020 на СЗО „Няма здраве
без психично здраве“;
• Континиум от дейности, с цел подкрепа на
резилианса на всеки етап;
• Ключова роля на командирите в мерките за
изграждане и поддържане на резилианс;
• Съдействие на военнослужещите и командирите (с подкрепата на медицинския
персонал) в оптимизиране на готовността
за изпълнение на мисията на подразделението, запазване на тази готовност при
сблъсък с предизвикателства и стресори,
разработването и провеждането на стратегии, позволяващи на военнослужещите и
подразделението като цяло да се „върнат“
в това състояние на готовност, след преживян стрес;
• Интензивна подкрепа от страна на общността, подразделението, командирите и
семейството.
За повечето военнослужещи превенцията,
чрез обучение и тренинг, ще ги запази в оптимално функциониране. Някои, които показват реакция
на стрес и травма, ще се нуждаят от интервенции
за ограничаване на риска. Минимална част са засегнати от дистрес и се нуждаят от по-интензивни
психологически интервенции, които да им помогнат да се възстановят и реинтегрират в подразделението. Последните 40 години на изследване на
резилианс хвърлят доста светлина върху фундаменталните адаптационни системи, подкрепящи
човешкото развитие и върху идентифицирането
на комплексни, мултисистемни интеракции, които оформят позитивните и патологичните изходи
след преживяна значима трудност. Положена е
теоретична и практическа основа за процесите,
включени в резилианс, особено факторите, които
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намаляват уязвимостта и онези, които засилват
защитата. Изисква време да се разкрият и разберат множеството нива на влияние и да се построи
по-здрав мост между науката и практиката. На
този кръстопът е необходимо да се запази фокуса върху целите на изследванията – да се засили
разбирането на ключовите механизми, водещи
до намаляване на риска и насочване на усилията
към засилване на резилианс, сред уязвимите групи. Изследванията продуктивно се насочват към
психологическата и междуличностната област.
Заключение: Включването и практическото
прилагане на концепта за резилианс, в армейската среда, ще допринесе за постигане на по-висока
издържливост и справяне при екстремални условия. Има се за цел повишаване на боеготовността
на личния състав от формированията на БА.
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ПЧЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ - ЗАСЛУЖЕНО МЯСТО
В ПРЕВЕНЦИЯТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА РЕДИЦА
ЗАБОЛЯВАНИЯ
Галев А., Р. Правова
НПЦВЕХ - ВМА

„Има само едно нещо, по-хубаво от гърненце с мед…и това са две гърненца с мед”

РЕЗЮМЕ

Познати още от древността, пчелните продукти са присъствали на трапезата
не само благодарение на вкусовите си качества, но и поради завидните им лечебни
свойства, с които се отличават. Като резултат от неспиращия дългогодишен интерес към тези природни продукти, на базата на техните свойства, се оформя метод за
лечение, познат като апитерапия. Целта на обзора е да акцентира на многостранните ползи от консумацията на пчелни продукти за профилактика и лечение на различни
заболявания.
Ключови думи: пчелни продукти, ползи, превенция и лечение на заболявания
Адрес за кореспонденция: гр. София – 1606, бул . „Св. Георги Софийски” №3, Военномедицинска академия, email: andrey_galev@abv.bg

BEE’S PRODUCTS - DESERVED PLACE IN THE PREVENTION
AND TREATMENT OF VARIOUS DISEASES
Galev A., R. Pravova
SCMEH, MMA
“There is only one thing better than a pot of honey ... and these are two pots of honey”
SUMMARY
Known since ancient times, bee’s products are part of the daily meal not only because of its taste qualities, but also because of their notable healing properties. As a result of continuous longstanding interest in
these natural products a method of treatment is formed that is based on their properties and it is known as
apitherapy. The aim of the review is to focus on multilateral benefits from the consumption of bee’s products
for prevention and treatment of various diseases.

Key words: bee`s products, benefits, prevention and treatment of diseases
Address for correspondence: Sofia - 1606, 3“St. Georgi Sofiisky “ blvd, email: andrey_galev@abv.bg

Въведение: Терминът „апитерапия” произлиза от латински: apis – пчела, therapie – лечение.
Това лечение се основава на прилагането на различни пчелни продукти за лечение и превенция
на редица заболявания. Според вида на използвания продукт са се формирали няколко подвида
на апитерапията:
• Медолечение;
• Желе-роял терапия – с използване на пчелно млечице;
• Поленотерапия – с пчелен прашец;
• Апитоксинотерапия – с пчелна отрова;

Прополисотерапия;
Лечение с пчелен восък.
Пчелният мед е познат като продукт с изключително висока енергийна стойност и биологична активност. Произвеждан от медоносни
пчели, той е продукт, богат на множество ензими,
аминокиселини, минерални вещества, витамини и багрилни субстанции. Познат още от древността, пчелният мед бил прилаган от Хипократ
при различни стомачно-чревни и чернодробни
заболявания, включително и за лечението на хепатит. Този безценен продукт се слави със своите
•
•
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антисептични, антиоксидантни, питателни и тонизиращи свойства, като паралелно с това оказва
успокояващо действие върху нервната система
[1]. Поради своите антимикробни свойства, медът
е познат като единствената храна, която не се
разваля – „храна за боговете”(намерен е неразвален в Египетските пирамиди). Прилага се често
при настинки и състояния на обща отпадналост,
с цел засилване съпротивителните сили на организма. Паралелно с това оказва влияние върху
чревната моторика, предпазвайки от задържането на хранителни остатъци и фекални маси, осигурявайки профилактика срещу хроничния запек.
Ползите за храносмилателния тракт включват и
протективното действие върху стомашната лигавица при повишена киселинност, имащо значение за превенцията на гастрит и стомашни язви.
Широко разпространено е приложението на меда
и в козметиката, било под формата на масажни
процедури (за извличане на токсичните вещества от кожата) или за почистване, подхранване и
овлажняване - под формата на маски и кремове.
Небезизвестна е т. нар. маска на Венера, която
може да бъде приготвена в домашни условия.
Нужни са една лъжица мед, 1/3 хума и 2/3 кисело
мляко, след като сместа се хомогенизира се нанася върху лицето и се измива след 15-20 мин [1].
Пчелното млечице представлява мощен
естествен биостимулатор, произвеждан от пчели
„кърмачки” за захранване на новоизлюпените пчели и царицата-майка. Киселият му вкус се дъжли
на богатото съдържание на органични киселини,
от които дикарбоновата киселина има отношение
към антилевкемичните свойства, а 10-оксидеценова към антибактериалното и противовирусно
действие на продукта. Установена е регулаторна роля, с имунодепресивен характер, при някои
автоимунни заболявания. Оказва благоприятно
въздействие върху процесите на усвояване и регулация на кръвната захар, дължащо се на стимулиране на панкреаса за секретиране на инсулин.
Пчелното млечице подобрява значително обменните процеси в организма и оказва въздействие
върху клетъчното хранене. В пряка връзка с този
ефект е и прилагането на пчелно млечице при хипотрофични деца с редуцирано тегло, безапетитие и обща слабост. Паралелно с конвенционалното лечение, болните възвърнали предишното си
тегло, апетит и жизненост. Богатото съдържание
на аминокиселини има отношение към анаболните процеси в организма. Приложението на този
природен продукт, с богата хранителна стойност,
намира място при продължителни физически и
умствени натоварвания, при здрави лица за засилване на съпротивителните им сили и повишаване на общия тонус, както и при болни за ускоряване оздравителните процеси в тялото [2].
Прополисът, наричан още пчелен клей, се
набавя и използва от пчелите както като строителен материал за изграждане на кошера, така и
за защита от развитието на различни патогенни
микроорганизми. Широкоспектърната активност
на прополиса се дължи на богатото изобилие на
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флавоноиди – вещества с антиоксидантно, антимикробно, противовъзпалително и противотуморно действие. Антивирусната активност на прополиса се дължи на съдържанието на кверцетин.
Антиоксидантното свойство на съдържащите се в
прополиса флавоноиди има роля за предпазване
на стените на кръвоносните съдове от увреждащото въздействие на свободните радикали, което
му отрежда място в превенцията на сърдечно-съдовите заболявания. Известно е и протективното му действие спрямо йонизиращи лъчи, като в
Япония влиза в състава на някои медикаменти,
прилагащи се при лъчева болест. Антимикробната активност на прополиса му отрежда място
в комбинираното лечение на редица инфекциозни заболявания, приеман най-често под формата
на тинктура, а при кожно засягане – в състава на
мехлем за локално приложение. Това превръща
прополисът в едно своеобразно оръжие срещу
широк спектър инфекциозни причинители, били
те бактериални, вирусни, гъбични или протозои.
Богатото съдържание на флавоноиди има отношение към защитата на ДНК от окислително увреждане, което представлява един антимутагенен
ефект и съответно дава основание за отреждане
на прополиса и антиканцерогенни свойства [3, 4].
Пчелният прашец, със своя богат състав,
може спокойно да бъде причислен към групата
на т. нар. супер храни, поради комплексното си
благотворно действие върху редица органи и
системи. Изразената биологична активност има
значение за повишаване съпротивителните сили
на организма. Съдържанието на лецитин има отношение за нормализиране на мастната обмяна
и доказано редуциращо действие върху количеството на LDL-холестерола, който има отношение
към процесите на атеросклероза в съдовете. Съдържанието на някои микроелементи – желязо и
йод оказва роля в профилактиката на заболявания като желязодефицитна анемия и ендемична
гуша. Не на последно място, богатото съдържание на токоферол в пчелния прашец, има значение за стимулиране на потентността и оплодителната способност. За профилактика и засилване
на съпротивителните сили на организма се препоръчва ежедневният прием на 10-20 гр., за 1-2
месеца, в преходните месеци между зима-пролет
и лято-есен [5].
Пчелният восък и неговите свойства били
известни още по времето на Древен Египет, когато той е бил компонент от сместа, с която се извършвало балсамиране. С богатия си състав на
етерични масла и мастноразтворими витамини,
той способства образуването на защитен филм
върху кожата и лигавиците, като по този начин я
предпазва както от различни механични и химични дразнители, така и от действието на патогенни
микроорганизми, поради своите антимикробни
свойства. Освен в козметиката и дерматологията, приложението му се разпростира и при възпалителни процеси на периферни нерви и ставни
връзки – неврит, тендовагинит и други. Локалното
приложение на пчелния восък, под формата на
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свещички при хемороиди, води до облекчение на
сърбежа, действа антибактериално и намалява
възпалението [6].
Заключение: Комлексното действие на
всички биологично активни компоненти, влизащи
в състава на различните пчелни продукти, обуславя многостранната им роля за човешкия организъм, както в превенцията, така и за лечението
на редица заболявания, паралелно с конвенционалната терапия. Подпомагащ лечението на редица заболявания, пчелният мед оказва благотворно въздействие и върху нервно-психичното
равновесие. Дори и на фона на изключителните
свойства на тези естествени природни продукти,
неуместно е възприемането им като една своеобразна панацея, на която да се осланя лечението
на разнородна патология, поради което следва да
се комбинира с конвенционалната терапия.
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НАУЧНО ДОКАЗАНИ ПОЛЗИ ОТ УМЕРЕНАТА
КОНСУМАЦИЯ НА ЧЕРВЕНО ВИНО
Галев А., Н. Ковачев, Г. Симеонова
НПЦВЕХ - ВМА

„Антибиотиците лекуват хората, но щастливи може да ги направи само виното“
Александър Флеминг
РЕЗЮМЕ

Настоящата статия има за цел да представи подробна информация за състава
на виното, неговите полезни свойства, както и противопоказанията за консумацията
му. Историята на виното и винопроизводството е толкова стара, колкото и самата
цивилизация. И винаги тази „божествена напитка”, естествено при умерена употреба,
се изявява със своите лечебни свойства. Тези свойства са изучавали и прилагали при
различни заболявания и много древни учени като Хипократ, Гален, Целзий, Луи Пастьор.
Настоящата статия има за цел да представи подробна информация за състава на виното, неговите полезни свойства, както и противопоказанията за консумацията му.
Ключови думи: вино, химичен състав, полифенолни съединения, ресвератрол
Адрес за кореспонденция: гр. София – 1606, бул . „Св. Георги Софийски” №3, Военномедицинска академия, email: andrey_galev@abv.bg

SCIENTIFIC PROVED BENEFITS OF THE MODERATE CONSUMPTION OF RED WINE
Galev A., N. Kovachev, G. Simeonova
SCMEH, MMA
“Antibiotics treat people, but only wine can make them happy”
Alexander Fleming

SUMMARY
This article aims to provide detailed information about the composition of the wine, its useful properties
and consumption contraindications. The history of wine and its production is as old as the civilization itself.
The so called “divine drink” always manifests its healing properties, of course only by moderate consumption.
These properties are studied and applied in threatening of various diseases by many ancient scholars such
as Hippocrates, Galen, Celsius, Louis Pasteur.

Key words: wine, chemical composition, polyphenolic compounds, resveratrol
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Въведение: Историята изобилства от
легенди за това как за първи път е създадена
тази възхитителна напитка. В една от тях се
разказва за митичен персийски цар наричан Jamsheed . В неговия двор гроздето се съхранявало
в делви за консумация извън сезона. Сокът в
една от тях, обаче загубил своята сладост и тя
била изхвърлена, тъй като се считал за отровен.
Една от жените в царския харем страдала от
силно главоболие, което не се облекчавало от
нищо, поради което опитала да отнеме живота
си с този сок, който се приемал за отровен. От-
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пила от нея и заспала. След като се събудила,
главоболието било изчезнало. Разказала за случилото се на царя, след което той разпоредил да
направят още от „чудодейния лек” [10]. Виното
се е ползвало и е било на почит в големите
цивилизации на Египет, Древна Гърция и Рим.
С възникването на християнството то придобива
още по голямо значение. Съществуват много
препратки към виното в цялата Библия. В Стария
завет се разказва как Ной засадил лоза след
Големия Потоп и открил виното, което е дар и
знак, че от тук на сетне в живота на човека няма
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да има само делници с труден и горчив хляб, а
и празници, в които чрез виното човек се отделя
от земните грижи и несгоди. Виното се използва
в Евхаристията като символ на кръвта на Исус
Христос и на самия живот. Едно от първите
Христови чудеса е превръщането на водата във
вино на сватбата в Кана Галилейска [2, 3].
Химичен състав: Виното е алкохолна
напитка, получавана чрез ферментация на
грозде. Естественият химичен състав на гроздето
позволява то да ферментира без добавяне
на захари, киселини, ензими, вода или други
хранителни вещества. При ферментацията
дрождите изконсумират захарите в гроздето и ги
превръщат в алкохол и въглероден диоксид [2].
C6H12O6
2C2H5OH + Q
Химичният състав на виното е много
сложен и разнообразен. Той зависи от сорта, неговата зрялост, екологичните условия на района,
начина на приготвяне на виното и по-нататъшното
му съхранение. От виното се изолират над 200
различни химични вещества и съединения.
Концентрацията им в отделните вина е различна,
поради което цветът, консистенцията, ароматите
и вкусът им също се различават. Още преди 50
години Ж. Риберо-Гейон и Е. Пейно доказват
сложния и многообразен биохимичен състав на
виното, доказвайки наличието на 12 моно- и полизахариди, 6 захари, 14 органични киселини, 12 естера, 9 аниона, 11 катиона, към които се присъединяват 22 микроелемента, 32 аминокиселини, 10
различни азотни вещества, 17 антоциана, 12 фенолни съединения, 6 различни летливи вещества,
8 съединения на серистата киселина, 12 витамина,
6 ензима, неопределен брой полипептиди, живи и
мъртви клетки и други [2]. Основните лабораторно
измерими характеристики на виното са неговото
алкохолно съдържание (обикновено от 7 до 15
обемни процента), неговите захари (от 0 до 150
грама за литър), общи киселини ( от 4,5 до 10
грама на литър, еквивалентни на винена киселина
в общия случай), относително тегло и фенолна
концентрация. Две вина могат да бъдат с напълно идентични лабораторни показатели, но да се
различават по качество и вкусови характеристики
[1, 12].
Лечебни свойства на виното: Майсторски
приготвеното и добре съхранявано вино е богато
на съединения, които изпълняват функцията на
дезинфектанти (унищожаващи инфекциозните
агенти), както и антиоксиданти (блокиращи силно реактивните свободни радикали в клетката).
Освен това виното стимулира производството на
стомашен сок и повишава апетита.
Голям брой химични анализи показват че от
биологично активните съставки в червените вина,
в най-големи количества (след етанола) присъстват полифенолите, от които с най-значими здравни ефекти са ресвератролът и флавоноидите
(кварцетин, епикатехин, малвидин и др.). Тяхното
биологично предназначение е защита на гроздовите зърна от въздействието на ултравиолетовата радиация, както и срещу някои микроорганиз-

ми. Флавоните се съдържат предимно в ципите
и семките на гроздето и се извличат във виното
основно под действието на алкохола, който се
образува при ферментация. При приготвянето на
бяло вино, технологичният контакт с тези части от
зърната е силно скъсен (или липсващ) във фазата
на ферментация. Поради което количеството на
антиоксиданти в червените вина (мавруд, мерло,
каберне совиньон) е много по-голямо, отколкото
при белите [7, 4]. За ресвератрола са доказани
противоракови, противовъзпалителни и антидиабетни свойства. Останалите полифеноли в червеното вино – кверцетин, различни танини и други
са мощни антиоксиданти.
Статистически е доказано, че при умерена
консумация на вино се отчита намалена склонност към инфаркт, атеросклероза, някои форми
на рак, различни заболявания на нервната система (синдром на Алцхаймер, паркинсонизъм),
имунни заболявания. Счита се, че виното забавя
процесите на стареене в клетката, задържа дегенеративните процеси в невроните, подпомага
преодоляването на вредните ефекти от стреса
и хроничната умора. Антибактериалните и антисептичните свойства на виното също са известни от древноста. Професор Жак Маскелие прави
опити като вкарва 10 милиона бактерии от вида
Escherichia coli в 50 мл. червено вино. Половин
час по-късно не се открива нито една жива бактерия в тази смес. Касае се за силен бактерициден
ефект. Той установява, че след обезцветяване
на виното с растителен въглен – бактерицидната мощ изчезва. На базата на тези опити той доказва, че нито алкохолът, нито киселинното рН са
причина за това бактерицидно действие. Бактерицидната мощ се дължи на една съставка в гроздовите зърна, която се модифицира по време на
ферментация[5]. Установено е, че микроорганизмите, причиняващи туберкулоза и коремен тиф
инжектирани в съд с неразредено вино умират за
15 минути, докато в трикратно разредено – за 30
минути. Британски учени са установили, че една
чаша вино дневно намалява риска от инфекции с
Helicobacter pylori с до 11%. Фенолните съединения във виното намаляват риска от сърдечносъдови инциденти - инфаркти и инсулти. Освен това
намаляват риска от злокачествени образувания,
както и от радиационни въздействия [4, 5, 7, 9].
Често се спори за това дали системното пиене на вино, дори и с лечебна цел, не води до
алкохолизъм. Но още древният лекар и философ
Парацелз казва, че само дозата определя дали
едно вещество е полезно или вредно. За умерена
консумация на вино е прието да се смята 1 до 3
стандартни винени чаши дневно (една с обяда и
1-2 с вечерята) [11].
През втората половина на миналия век
проф. Жак Маскелие от университета в Бордо,
установява, че в боровата кора се съдържат витамин С и флавоноиди. Тези вещества той нарича
пикногеноли, впоследствие доуточнени като олигомерни проантоцианидинови комплекси или процианидолови олигомери. Проантоцианидините
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(ПАЦ) са естествено срещани растителни метаболити, широко разпространени в плодове, зеленчуци, ядки, семена, цветове и кора на растения.
Богати на тях са гроздето, червената боровинка,
листата от бреза, гинко билоба и глог. Както е
известно, те са прекурсори на синьо-виолетовите и червените пигменти в растенията. Процианидоловите олигомери са част от полифенолни
съединения – флавоноиди. Те са в подгрупата на
кондензираните танини – богати хидроксилирани
комплекси, които могат да образуват неразтворими комплекси с въглехидрати и протеини и с
това се обяснява адстрингентните им свойства.
Полифенолите, включително проантоцианидите, са значима част от танините, съдържащи се
в червеното вино, придавайки му специфичен
цвят и вкус. Биологичните свойства на флавоноидите, включително и на проантоцианидините,
включват основно възможността им за улавяне
на свободни радикали, с което се обяснява антиоксидантната им активност. Те инхибират също
липидната пероксидация, тромбоцитната агрегация, капилярната пропускливост. Способността
на проантоцианидините да улавят свободните радикали са доказани от множество in vitro и in vivo
проучвания, като например потискат активността
на ксантин оксидазата, еластазата, колагеназата,
хиалуронидазата и бета-глюкорунидазата. Свързването на процианидоловите олигомери с гликозамингликаните ги прави полезни при намаляване на съдовия пермеабилитет, повишаване на
капилярната здравина, както и за подобряване на
съдовата функционалност и периферната циркулация. Свободните радикали се свързват с всички
хронични дегенеративни заболявания, като сърдечно-съдови, ставни, както и някои онкологични
заболявания. Свободните радикали се образуват
ендогенно по време на метаболитните реакции в
организма, както и екзогенно, под влиянието на
замърсен въздух, вода, пестициди и радиация.
Благодарение на антиоксидантната си активност
процианидоловите олигомери се използват основно в лечението на съдови заболявания – хронична венозна недостатъчност, варикозни вени и
микроциркулационни промени. Процианидоловите олигомери ни помагат да обясним т. нар. френски парадокс, който обяснява донякъде по-ниската заболяемост от атеросклероза и коронарна болест във Франция, което се свързва с по-голямата
консумация на червено вино. В последни проучвания на процианидоловите олигомери и проантоцианидините се доказва, че намаляват нивата
на LDL и повишават нивата на HDL-холестерола.

Предстоят и проучвания в областта на имунологията, алергологията и онкологията – намаляване
на цитотоксичността на К-клетките, антимутагенен ефект, антиинфламаторен ефект и други [6].
Противопоказания: Консумацията на вино
е вредна при болести на бъбреците, черния дроб,
умствени проблеми и др. Алкохолът е недопустим
дори в минимални количества за тези, които възнамеряват да шофират. Безопасността на труда
рязко се променя при употреба на алкохолни напитки. Трябва да отбележим също и факта, че има
хора, проявяващи непоносимост към някои съставки на виното [8].
Заключение: От всичко казано до тук можем да заключим, че алкохолът и процианидите
са в очевидно противоречие в тяхното физиологично действие. Докато алкохолът оказва вредно
действие, процианидите оказват лечебно. Добре
е да се знае, че алкохолът е лимитиращ фактор
на виното. Като препоръчителни дози за умерена
консумация се препоръчват от 1 до 3 чаши вино
на ден, но това е строго индивидуално, понеже
очистването на алкохола от организма става от
ензими разпределени според личната генетична
програма за всеки индивид. Поради този факт
няма универсална формула за така наречената
„нормална концентрация”. Нормалната стойност
на етанол в кръвта е нула. Като обобщение можем
да определим виното като „биологично кръстовище”, където се срещат храната, отровата и медикамента. А докато се установи кое е с предимство
– ползите от виното или вредата от алкохола, не
ни остава нищо друго освен да стискаме палци
спорът да се развие в полза на виното, защото
би било много приятно, да знаем, че вдигайки
наздравица с по чаша червено вино, подкрепяме
здравето си, а не му вредим [5, 9].
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