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Скъпи приятели и съмишленици,
Отмина лятото. Заедно с адските
горещници отлетяха и щъркелите. Дърветата се подготвят да сменят летните си
дрехи. Реколтата чака да бъде прибрана
от полето. Бабите и дядовците превиват
гръб по нивите, а внуците им си пият кафето. И никой не се сеща да се ваксинира.
Но завърнали се от море или от планина и заредени с нов ентусиазъм отново
Ви предлагаме поредния брой на любимото списание. Приготвили сме Ви няколко
интересни статии, които предлагат нов
подход и виждане към основни проблеми на превантивната медицина. С един
кратък обзор ще хвърлим светлина върху
възможностите за ограничаване разпространението на антимикробната резистентност чрез използване на ваксини. Предлагаме на вниманието Ви и кратко проучване
за предизвикателствата пред контрола на едно подценявано, но смъртоносно заболяване – беса. Авторско проучване ще предостави данни за влиянието на гама лъчение
с подходяща доза за модулиране състава на продукти, предназначени за третиране
на алергии. Първата и долекарска помощ при остри отравяния с антидоти се разглежда в отделен материал, като се представят примери за научно-практични модели за
овладяване на интоксикации в дома/на работното място и се анализират възможности
за осъвременяване и оптимизиране на съществуващия модел. В един панел представяме три проучвания които са пряко свързани – детската смъртност, като фактор за
рязкото влошаване на демографската ситуация и разрешаването на проблема като
многофакторен процес; проучване и анализ на здравната стратегия на ЕС засягаща
работната сила в здравния сектор, както и нейното отражение в националната здравна политика в България и влиянието върху здравето и безопасността на работещите
в отрасъл „Здравеопазване” на организацията на работното време и режим на труд и
почивка в сектора като фактори на реформата в здравеопазването.
Скоро предстои провеждането на десетата национална конференци по превантивна медицина. Може да се запознаете с подробностите в сайта на сдружението по
превантивна медицина. С радост ще посрещнем всички желаещи.

Доцент д-р Андрей Галев, дм
Председател на Българското Сдружение по Превантивна Медицина
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ЗНАЧЕНИЕ НА ВАКСИНИТЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ
НА АНТИБИОТИЧНАТА УПОТРЕБА И АНТИМИКРОБНАТА РЕЗИСТЕНТНОСТ
Галев А.
НПЦВЕХ – ВМА, София

Резюме: Антимикробната резистентност е най - сериозният проблем на настоящия век, пред който е изправено човечеството при лечението на бактериални инфекции. Антибиотиците, които са действали преди – сега се оказват недостатъчно
ефективни. Основна причина е прекомерното и неправилно изписване на антимикробните препарати. Проблемът с антимикробната резистентност превръща лечението
и на най-тривиалните инфекции в предизвикателство. Като средство за борба с влошаващата се ситуация, в глобален мащаб, се посочват ваксините срещу вирусни и бактериални инфекции, които имат значение както за намаляване на разпространението
на инфекциозните заболявания, така и за понижаване употребата на антимикробни
средства.
Ключови думи: ваксини, антибиотици, антимикробна резистентност
Адрес за кореспонденция: e-mail andrey_galev@abv.bg

IMPORTANCE OF VACCINES TO REDUCE ANTIBIOTIC USE AND ANTIMICROBIAL RESISTANCE
Galev A.
SCMEH, MMA-Sofia
Summary: Antimicrobial resistance, in the treatment of bacterial infections, is the most serious problem
of this century faced by the mankind. Antibiotics that have acted well before, now prove to be insufficiently
effective. The main reason is the excessive and incorrect prescribing of antibiotics. The problem with antimicrobial resistance turns the treatment of the most trivial infections into a challenge. As a means of opposition
of the worsening situation, vaccines against viral and bacterial infections are used on a global scale, both for
reducing the spread of infectious diseases and for reducing the use of antimicrobial drugs.

Key words: vaccines, antibiotics, antimicrobial resistance
Address for correspondence: e-mail andrey_galev@abv.bg

Въведение: Векове наред човечеството е
търсило вещества, които могат да лекуват заразните заболявания – в древността вино и мед са
били прилагани за лечение на различни рани. Живакът се е прилагал масово при лечение на сифилис, a корите на хининовото дърво за борба с маларията. Научните основи на химиотерапията поставя Паул Ерлих, който формулира концепцията
за «Вълшебният куршум» - вещество, което поразява патогенните микроорганизми, без да уврежда
макроорганизма. Началото на «Антибиотичната
ера» е свързано с името на Александър Флеминг
и открития от него през 1928 г. пеницилин [2].
Нарастващата антимикробна резистентност (АМР) представлява сериозна здравна заплаха. Годишно тя причинява до 700 000 смъртни
случаи в световен мащаб, като се очаква потенци-
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ално нарастване до 10 млн. годишно през 2050г.
Еволюцията на АМР е непредвидима и не познава
граници – засегнати са всички държави в различна степен. АМР създава риск за компрометиране
успеха на лечението при редица заболявания и
състояния – напр. успешни операции или органни трансплантации, които завършват летално,
поради банална инфекция, която не се поддава
на лечение с познатите до момента антимикробни
медикаменти [9].
Антибиотиците лекуват редица бактериални инфекции, но нямат роля при лечението на
заболявания с вирусна етиология. В световен мащаб се увеличава употребата им, като в рамките
на 15 години - от 2000 до 2015г. потреблението
им се е увеличила с 65% (най-вече в страните с
по-нисък стандарт на живот). За България този
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ръст на антибиотичните прескрипции е нарастнал
с 15-20%. В държави като САЩ, Франция и Италия ръстът на увеличение е минимален, за разлика от голяма част от страните в Азия: Индия – над
2 пъти, Китай – скок с 79% и Пакистан – с 65%.
Ръст има и при т. нар. „дефинирани дневни дози“,
поради увеличаващия се достъп до антибиотици
в много държави. Така за сравнение този брой
през 2000 г. е бил 21,2 млрд., а през 2015 г. достига 34,8 млрд. дози.
Резистентността към противогрипните медикаменти също нараства - високи нива на резистентност (>99%) към адамантани се наблюдават при лечение на пациенти с грипен вирус тип
А(H3N2) и грипен вирус тип А(H1N1) pdm09. Това
е причината медикаментите от тази група да не се
препоръчват при лечение на циркулиращите грипни вируси тип А. За разлика от това другата група противовирусни медикаменти – невраминидазните инхибитори (Oseltamivir, Zinamivir, Peramivir)
понастоящем се характеризират с ниско ниво на
антимикробна резистентност, но това може да се
промени [5].
Ролята на ваксинациите за намаляване на
антибиотичната резистентност е многостранна.
Има отношение към редуциране употребата на
антибиотици, чрез превенция на бактериалните
инфекции. Пример за това е конюгираната пневмококова ваксина. Проучване, включващо над
47 000 деца, показва че при 30 527 кърмачета на
възраст под 7 месеца са докладвани 98 436 амбулаторни покупки на антимикробни медикаменти
с честота от 1,69 на човек-година в контролните
клъстери. Прилагането на пневмококова ваксина
Haemophilus influenza протеин D конюгатна ваксина води до съществена редукция на честотата на
амбулаторните покупки на антимикробни медикаменти. Това намаление би довело до над 12 000
по-малко антимикробни покупки годишно при
деца на възраст под 24 месеца във Финландия (с
годишна раждаемост 60 000 деца) [15].
В друго проучване за въздействието на националната ваксинационна програма с 10-валентната пневмококова конюгатна ваксина показва, че
използването на антимикробни медикаменти е с
относителна редукция 17,5% (95% доверителен
интервал: 17.0-18.1) и абсолютна редукция 0,20
на човек-година. Честотата на тимпаностомиите
е с относителна редукция 14,8% (95% доверителен интервал: 13.1-16.5) и абсолютна редукция
0,86/100 човек-година [11].
От март 2009 година в България се предлага пневмококова конюгирана ваксина (PCV).
PCV e предназначена за рутинна имунизация на
деца от 6 седмици до 2 години за профилактика
на инвазивната пневмококова инфекция и остър
отит на средното ухо. От април 2010 г. ваксината е включена в задължителния имунизационен
календар на Р. България. След включването на
ваксината в имунизационния календар е налице
намалено изолиране на включените щамове във
ваксината, включително и при възрастното население, както и някои щамове, които не са включе-

ни, поради кръстосана реакция [10].
Освен това се редуцира неправилната
употреба на антибиотици чрез превенция на вирусните заболявания, за които антибиотиците са
неправомерно изписвани (напр. грипните ваксини). Пример е проследяването на новородени с
лабораторно доказан грип, при които едва в 2%
от случаите (в САЩ) се доказва наличието на вторична бактериална инфекция. На фона на това
антибиотичните прескрипции, които се изписват
са значително повече [12].
Една от главните причини за неподходящото изписване на антибиотици е инсуфициентната
лабораторна диагностика при респираторните
инфекции. Проучване в САЩ, включващо 270 057
души с лабораторно доказан грип, от които при 58
477 е назначено антибиотично лечение, показва
че 79% от лицата с изписан антибиотик са нямали
симптоми за налична вторична бактериална инфекция или коморбидност [12]. В Западна Европа
прескрипциите на деца с грип са от 28% до 55% от
случаите [4]. Проучване във Франция показва, че
24-34% от пациентите с грип получават антибиотици (50% от които са над 65 годишна възраст) [3].
Между януари и ноември 2017 г. в Индонезия бяха регистрирани 593 случая на болни от
дифтерия. Разпространението достигна не само
регионите с ограничено здравно обслужване, но
и столицата Джакарта. Справка показва, че само
75% от децата са били ваксинирани. Като друга
основна причина за епидемиологичния взрив, освен недостатъчното ваксинално покритие, се посочва и спадащата ефикастност на антибиотиците за лечение на инфекцията [6].
Съобщения от януари 2014г. дават информация за първите щамове на макролид-резистентна Bordetella pertussis, изолирани от пациенти от Иран [10]. Ваксината срещу коклюш се препоръчва не само при кърмачета, деца и юноши,
но също при бременни и възрастни (особено тези,
които се грижат за новородени).
Лечението при мултирезистентната туберкулоза става все по-ограничено от гледна точка на
ефикасност. Изисква се продължително лечение,
на фона на което се наблюдават редица странични реакции. Страните с най-голям процент на случаи с MDR-TB (multidrug-resistant tuberculosis) са
Китай, Индия, Русия [12].
Разработват се нови ваксини, които да
включват щамове на Staphylococcus aureus,
Klebsiella pneumoniae, Clostridium difficile и други, които да осигурят протекция срещу причинителите на инфекциозни заболявания, които все
по-трудно се поддават на лечение [13, 14].
Важна роля има и колективният имунитет
и антимикробната резистентност. Колективният
имунитет е ефективна форма на непряка защита,
за тези които не са ваксинирани срещу инфекциозни заболявания. Ваксинираните лица защитават не само себе си, но по този начин предотвратяват разпространението на заразните болести и
сред останалите членове на обществото. Колективната защита е особено важна за хора с нару-
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шена имунна функция. Такива са страдащите от
СПИН, лимфом, левкемия, увредена функция на
далака и подлагащите се на химио- или радиотерапия.
Проблем представлява и нарастващата
тенденция от антиваксинални движения - пациентите се притесняват от появата на странични
ефекти, следствие на прилагането на ваксини,
но подценяват страничните ефекти при приложението на антибиотици. Нежеланите лекарствени
реакции от приложението на антибиотици (диария, обриви, алергични реакции) са значително
по-чести и по-сериозни.
Антибиотичната полирезистентност налага
търсенето на нови подходи за профилактика и
контрол на заболяванията, каквито са ваксините
и имуномодулаторите.
В заключение антибиотиците са спасили
много човешки животи и са основна част от лечебния процес на редица бактериални инфекции. Но
те не са ефективни срещу вируси. Поради високата си ефективност при бактериални инфекции,
те често се изписват неподходящо и при други инфекции. Защитата чрез ваксини има отношение
както към превенцията на конкретни инфекциозни
заболявания (чиито антигени са включени в нейния състав), така и към намалява антибиотичната
употреба и съответно отношение към ограничаване на антимикробната резистентност.
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БЕСЪТ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И КОНТРОЛ
НА ЕДНА ПОДЦЕНЯВАНА И СМЪРТОНОСНА
ИНФЕКЦИЯ
А. Галев, Боцев А., Правова Р.
НПЦВЕХ-ВМА

„Да разкажем за болестта бяс, да спасим живот”
Мото за 2018г.
Резюме: Бесът е ваксинопредотвратимо заболяване, като основен източник на
инфекцията са заразените кучета. Годишно от заболяването в световен мащаб умират 59 000 души. В България е задължително ваксинирането на домашните и безстопанствените кучета. Но проблем е, че не се осъществява регулярен контрол, който
да следи за спазването на ежегодното провеждане на имунинизациите. Ваксиналният
обхват при горските, ветеринарни и лабораторни работници също не е висок. Което
от своя страна представлява предизвикателство спрямо контрола върху тази смъртоносна инфекция.
Ключови думи: бяс, ваксина, профилактика
Адрес за кореспонденция: andrey_galev@abv.bg

RABIES – CHALLENGES AND CONTROL OF AN UNDERESTIMATED AND DEADLY INFECTIOUS
DISEASE
Galev, Bocev A., Pravova R.
SCMEH – MMA
“To tell about rabies – to save live”
The motto for 2018
Summary: Rabies is a vaccine-preventable disease and the main source of the infection are infected
dogs. Worldwide, 59,000 people die from the disease. In Bulgaria, the vaccination of domestic and stray dogs
is obligatory. But the problem is that there is no regular control to monitor compliance with the annual immunization. The vaccine range for forest workers, veterinarians and lab workers is also not high. Which, in turn,
poses a challenge to controlling this lethal infection.

Key words: rabies, vaccine, prophylaxis
Address for correspondence: andrey_galev@abv.bg

Въведение: Бесът е типична зооноза, причиняваща се от Rabies virus (сем. Rhabdoviridae).
Заболяването протича с клиниката на прогресиращ енцефаломиелит, често завършващ с летален изход [2].
По инициатива на британския съюз за контрол на беса за първи път „Ден за борба с болестта бяс” се отбелязва през 2007г., като тогава е отбелязан на 8 септември. През следващата 2008г.
денят започва да се отбелязва на 28 септември, с
подкрепата на СЗО [8].
Статистиката показва, че всяка година в
световен мащаб умират 59 000 души, като 99%
от засегнатите са били ухапани от болни от бяс

кучета. 40% от смъртните случаи са при деца под
15-годишна възраст, основно в отдалечени селски райони. Като основни причини се посочват
наличието на много ниски нива на ваксинационно покритие на населениeто в ендемични райони,
както и липсата на достатъчно осъзнаване на сериозността на заболяването [4].
Основен вектор на разпространение са животните – скунксове, лисици и прилепи в Северна
Америка; лисици, кучета и чакали в Източна Европа; прилепи в Австралия; кучета, чакали и мангусти в Африка; кучета, котки, маймуни в Азия.
Всички бозайници могат да бъдат заразени, но
кучетата са основен източник.
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Последният случай на бяс при животните
в България към дата 01.03.2014г. е през 2011г.
След 1954 г. се смята, че бесът по хората в България е ликвидиран. През 1974 г. са регистрирани 5
случая на заболели хора, а през 1984г. – 1 случай
в Плевенски регион. Приблизително 15 милиона
души получават пост-експозиционна профилактика всяка година, след като са имали контакт с
животни, съмнителни за наличие на бяс. По данни
на НЦЗПБ за двугодишен период (2013-2014г.) е
приложена постекспозиционна профилактика при
6651 лица [2].
Постекспозиционна профилактика на беса
при хора се прави с инактивираа ваксина за мускулно приложение. Ваксината се поставя по схема, в няколко дози – в деня на инцидента, на 3-ти,
7-ми, 14-ти и 28 ден след него. Препоръчките за
имунизацията се определят и от вида на контакта
животно-човек. При контакт на секрети или екскрети от болно животно с ненаранена кожа – не
се ваксинира, при наличие на достоверна история
на случая; при захапване на непокрита кожа, малки одрасквания или протърквания без кървене –
прилага се ваксина, колкото е възможно по-скоро.
При единични или многократни трансдермални
ухапвания или одрасквания, облизвания по наранена кожа, замърсяване на лигавицата със слюнка от облизване – прилага се ваксина и противобесен имуноглобулин [6].
За първи път в България Галев и колектив
провеждат изследване за наличие на антирабиесни антитела при пациент, при който се установяват нива на сероконверсия > 4EU/ ml. > 0,5 EU/
ml. – 7 години след завършена ваксинация по постекспозиционна схема [3].
В България лабораторна диагностика на
беса при животните се извършва единствено в
Националния ветеринарномедицински институт,
гр. София. За изследване се изпраща глава или
цял труп ако животното е по-малко. Пробата се
съпровожда с писмо по образец и издадено от
ветеринарен лекар. Тя се опакова стриктно по
начин, непозволяващ изтичането на течности.
Съпровожда се по най-бързия начин до лабораторията от упълномощено за целта лице [5].
При микроскопско изследване на мозъчна
тъкан (от Амониевия рог) в цитоплазмата на нервните клетки се откриват „телца на Бабеш-Негри“.
Диагнозата се поставя на база анамнеза, характерна клинична картина и резултат от лабораторно изследване.
В България ваксинацията при животните
срещу бяс се осъществява с два вида ваксини
[1]. При кучетата и котките се прилага инактивирана ваксина срещу бяс. Продължителността на
защитата, която осигурява е в рамките на 1 година, след което трябва да бъде направена бустерна доза. При домашните кучета ваксината се
извършва от частни ветеринарни клиники, като
ваксинацията е задължителна в България. Не се
осъществява, обаче регулярен контрол, който да
следи за спазването на ежегодното провеждане
на имунинизации. Проблем е, че докато ваксина-
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та при безстопанствени кучета се осигурява безплатно, за домашните е необходимо заплащането на имунизацията от притежателя на животното.
При безстопанствените кучета се провежда
поставяне на задължителни чипове, които дават
пълна информация за различните манипулации,
които са били извършвани върху животното. Докато при стационарните кучета в приютите се
провежда регулярна реваксинация, при кучетата,
които са върнати по местозалавяне на практика
няма как да се следи за техния статус.
При лисиците се прилага перорална жива
ваксина, която е под формата на примамки и
се разпръсква в околната среда. Във ваксината
се влага и тетрациклин, който има за цел да се
проследи ефективността на мероприятията като
регулярно някои от тях се отстрелват и им се изследват зъбите за наличие на антибиотика.
Значението на ваксинацията на лисици се
определя от това, че те могат да навлизат от своя
ареал на местообитание към близки села и градове. Това от своя страна е предпоставка за инциденти от заразяване с бяс на домашни животни.
Децата са изложени на по-висок риск от
ухапвания от животни, поради по-ниският им ръст,
който е причина животните да ги възприемат като
по-малка заплаха; по-трудно разпознаване и избягване на заплашителното и агресивно поведение на животните; по-трудно съумяват да се защитят и избягат при нападение; тяхната физика
ги прави особено уязвими на тежки наранявания
от ухапвание, особено в областта на лицето и
главата. В Индия и Африка се правят обучения
на деца в училища, където се получава пълна
информация за сериозността на заболяването и
съответно методи за превенция [4].
Очертават се следните проблемни въпроси:
Непълно обхващане с ваксина срещу бяс
на всички животни. От важно значение е ваксинирането както на безстопанствените, така и на
домашните кучета, но от финансова гледна точка
това е по-трудно, тъй като ваксината се заплаща
от прителижателите на животното, a не се осигурява безплатно. Друг важен аспект, имащ отношение
към разпространението на инфекцията е навлизане на хората в хабитатите на дивите животни, както и лисиците, които все по-често се срещат във
вилни зони, села и градове. Това от своя страна
е предпоставка за разпространение на заболяването не само сред животните, но и сред хората.
Ваксиналният обхват при горските, ветеринарни и
лабораторни работници също не е висок.
В заключение ежегодните ваксинации при
животните са начин, с който бесът може да бъде
поставена под наш контрол и да се работи в насока на елиминация както сред хората, така и сред
животните. В противен случай тази смъртоносна
инфекция лесно може да излезе извън контрол и
да предизвика появата на нови случаи. Съвместната работа на специалистите от хуманната и ветеринарната медицина е необходима за решаването на посочените проблеми и получаването на
добри резултати.
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РАБОТНО ВРЕМЕ В ОТРАСЪЛ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО МУ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ
Стайкова Ж., М. Титопулу, Г. Павлова

Резюме: В статията се анализират организацията на работното време и режим
на труд и почивка на работещите в отрасъл „Здравеопазване” и влиянието им върху
здравето и тяхната безопасност. Изводите и препоръките са въз основа на проведено
национално изследване на условията на труд в България, което доказва, че наетите в
този отрасъл са изложени в най-голяма степен на рискове, свързани с по-продължително работно време.
Ключови думи: работно време, работа на смени, режим на труд и почивка, здраве
Адрес за кореспонденция: j.staykova@abv.bg

WORKING TIME IN „HEALTH AND HEALTH IMPACT ON HEALTH AND SAFETY OF WORKERS“
Staikova J., M. Titopulu, G. Pavlova
Summary: The article analyzes the organization of working hours and the working and resting regime of
employees in the Healthcare sector and their impact on health and safety. The conclusions and recommendations are based on a national survey of working conditions in Bulgaria, which proves that employees in this
sector are most exposed to risks associated with longer working hours.

Key words: working hours, shift work, work and rest, health
Address for correspondence: j.staykova@abv.bg

Въведение: Според определението за
„здраве“ на Световната здравна организация
(СЗО), работещите трябва да бъдат в състояние
на пълно физическо, психическо и социално благоденствие, както и да се чувстват способни да
използват своя собствен здравословен потенциал
и да се справят успешно с високите изисквания на
работните си места.
Дали обаче организацията на работа, в т.ч.
работното време и режимът на труд и почивка,
осигурява това „социално благополучие“?
Възприетата продължителност на работното време в Р. България в часове е до 40 часа седмично, при до 5-дневна работна седмица. Българското законодателство регламентира правото на
наетите да работят на повече от една платена работа, като в тези случаи работното време общо за
всички платени работи се ограничава до 48 часа
седмично с допускане, при писмено съгласие на
наетия, то да бъде и повече от 48 часа.
Възможни са също така и различни схеми
на организация на работното време, като работодателите могат да ги определят чрез вътрешния
правилник на предприятието или чрез колективния
трудов договор. Седмичната продължителност на
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работното време на наетите от икономическа дейност „Хуманно здравеопазване” е разнообразна.
Само за 45% от наетите тя съвпада с определената от Кодекса на труда 40 часова работна седмица.
Висок е делът на наетите, чиято работна седмица
е под 40 часа – 35%; за 11,7% от тях тя е 50-часова, а за 8,3% - повече от 50 часа на седмица.
Работният процес в отрасъл „Здравеопазване“ се характеризира с непрекъснатост, приемственост и най-разнообразни форми – дежурства,
разположение, трисменна и двусменна работа,
нощен труд, домашни посещения, работа на повикване и други, с цел осигуряване на непрекъснат
и постоянен работен лечебен процес. Прекалено
продължителното работно време, работата на смени, стресът на работното място и неблагоприятният начин на живот оказват важно влияние върху
ефекта от факторите на натоварването, с които се
сблъскват работещите в хода на тяхната работа.
Цел на изследването е да се определи влиянието на посменната работа върху здравето и
безопасността на работещите в отрасъл „Здравеопазване“, което позволява да се направят
ефективни предложения за подобряване на практиките и предприемане на конкретни действия в

ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

дългосрочен план.
Методи: При реализиране на настоящото
изследване е приложена методиката за набиране
на първична и вторична информация. Използвана
е комбинация от количествени и качествени методи за набиране на информация:
 метод на кабинетното проучване;
 метод на анализ на съдържанието;
 проучване по метода на експертните
оценки.
Резултати и обсъждане: Общата оценка на
„работното време“ за отрасъл „Здравеопазване“,
направена при Националното изследване на условията на труд в България е, че наетите в този отрасъл са изложени в най-голяма степен на рискове,
свързани с по-продължително работно време.
Проведено изследване на Национално
ниво на „Профил по безопасност и здраве при работа (БЗР) в Хуманно здравеопазване“ показва,
че около 40% от наетите лица до 5 пъти месечно
работят поне 2 часа през нощта, а за 19,7% това
се случва между 6 и 15 пъти. Също така, за 46,7%
е нормално до 5 пъти месечно да работят вечерно време, а за около 20% това се случва между 6
и 15 пъти месечно.
До 5 пъти месечно работят повече от 10 часа
на ден 34,5% от наетите, други 22,4% правят това
значително по-често – между 6 и 15 пъти месечно,
и за 5,2% продължаващият повече от 10 часа работен ден е почти ежедневие. В отрасъла преобладава подход за определяне на работното време
на наетите от организацията – 79,3%, 13,8% могат
да избират от различни графици, 3,4% - дали да
работят на плаващо работно време и също толкова - дали да работят на редуващи се смени.
Често се налага непредвидена промяна на
схемата на работното време, което е риск за наетите, поставя ги в стресова ситуация и ги лишава от възможността свободно да планират своето
свободно време.
Само 3,4% заявят, че получават информация за промяна в работното време в същия ден;
1,7% - един ден по-рано; 15,3% - няколко дни
по-рано, а 11,9% - няколко седмици по-рано.
Като причини за непредвидени промени в
работното време ръководителите изтъкват предимно възникване на спешни ситуации, което е
напълно обяснимо за естеството на работа в отрасъл “Здравеопазване”.
В отрасъла е отчетен най-висок относителен дял наети, които заявяват, че работата им
води до здравословни проблеми: болки в гърба,
болки в стомаха, главоболие, стрес, обща умора,
тревога, алергии, проблеми със съня. Някои изследвания констатират наличието на връзка между работата на смени и засиления риск от развиване на рак.
Изводи и препоръки: Работният процес
в отрасъл „Здравеопазване“ изисква да се установява такъв режим на труд и почивка, при който
периодите за работа и почивка така са съставени,
че да се осигурява непрекъснат и постоянен лечебен процес, като се запазва работоспособнос-

тта и здравето на работещите. Сменната работа е
предпоставка за редица конфликти:
 изолация от семейния живот;
 недостатъчно време за контакт с партньора;
 ограничаване на родителската роля и
изпълнение на родителските задължения на сменния работник;
 увеличаване или намаляване на поеманите домакински дейности от сменния
работник;
 повишена честота на разводите и други.
В резултат на сменната работа е възможно
у работещия да се развие чувство за отчужденост
от обществото и изолация от семейството. Затова особено важно е работещите да бъдат включени в разпределянето на смените. Доколкото е
възможно, следва да се зачитат индивидуалните
предпочитания и личните интереси. При изготвянето на графиците е необходимо да се спазва редуване на смените: първа – втора – нощна.
По възможност да се планират по-малко
нощни смени и да се осигуряват два последователни почивни дни в края на седмицата. Първата
смяна да не започва твърде рано и нощната смяна да не приключва твърде късно. За намаляване
на неблагоприятните въздействия на работата на
смени могат да се приложат контролирани форми
на поведение - спортуване, здравословно хранене и подобряване на съня.
Заключение: Работата на смени е абсолютно необходима и представлява съществено
важна предпоставка за функционирането на отрасъл „Здравеопазване“. Въпреки това, тя има
сериозни последици върху социалния живот,
най-вече върху семейството и върху здравето на
работещите в отрасъла. С цел да се избегне или
най-малкото - да се смекчи неблагоприятното
въздействие от работата на смени, е необходимо
да се предприемат голям брой мерки. Отрицателните резултати могат да бъдат избегнати, ако в
графиците на смените се вземат предвид от една
страна - наличните технически и организационни
мерки, и от друга - медицинските мерки, лечението за ускорено приспособяване и личното поведение.
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ТЕНДЕНЦИИ СРЕД ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В
СФЕРАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Градинарова Н., В. Петков, Е. Радев, М. Александрова
Факултет по обществено здраве, МУ – София

Резюме: Целта на настоящата статия е анализ на здравната стратегия на Европейския съюз (ЕС), засягаща работната сила в здравния сектор, както и нейното
отражение в националната здравна политика в България. Проучено и анализирано бе
и мнението на гражданите в страната по засегнатите въпроси. За реализирането на
тази цел бяха използвани документален метод, анкетен метод, сравнителен и критичен анализ. Разработката е базирана на европейската регламентация и на водещата национална политика засягаща човешките ресурси в сферата на здравеопазване.
Проучено е и мнението на граждани, като потребители на здравни услуги и активни
участници в здравните правоотношения. Приетата от Европейската комисия Зелена
книга,посветена на работната сила в здравния сектор в Европа се стреми да опише
общите за всички държави-членки предизвикателства, пред които е изправена работната сила в здравния сектор. Резултатите от проведено пилотно анкетно проучване
сред 52 граждани показват, че 100% от всички анкетирани са запознати с проблема за
изтичане на здравни кадри от България, като 75 % от анкетираните са на мнение, че
възнаграждението, което получават здравните специалисти в България не съответства на отговорностите които поемат. Подборът на анкетираните граждани е случаен, анкетите са анонимни, респондентите са изразили ясна позиция по засягащите
ги въпроси.
Съществуват редица предизвикателства пред системите на здравеопазване в
Европа и в България. Отговорните лица за изработването на отделните национални
политики и органите по здравеопазване трябва да се изправят пред предизвикателството да адаптират здравните си системи спрямо актуалните проблеми. Необходимо е институциите в България да предприемат навременни мерки за решаване на
проблемите в сферата на човешките ресурси в здравеопазването.
Kлючови думи: ЕС, България, човешки ресурси, здравеопазване
Адрес за кореспонденция:e-mail: neli.p.gradinarova@gmail.com

TRENDS BETWEEN HUMAN RESOURCES IN THE FIELD OF HEALTH
Gradinarova N., V. Petkov, E. Radev, M. Aleksandrova
Faculty of Public Health, MU-Sofia
Summary:The purpose of this article is to analyze the health strategy of the European Union (EU) affecting the workforce in the health sector as well as its impact on the national health policy in Bulgaria.The
opinion of the citizens of the country on the issues concerned was also studied and analyzed. To achieve this
goal documentary method, survey method, comparative and critical analysis were used. The development is
based on European regulation and on the leading national policy on human resources in the healthcare field.
The views of citizens as well as users of health services and active participants in health relationships have
also been studied.The accepted Green book from European Commissionon the workforce in the health sector
in Europe seeks to outline the challenges common to all Member States faced by the workforce in the health
sector.The results of a pilot survey conducted among 52 citizens show that 100% of all respondents are aware
of the problem of leakage of healthcare workers from Bulgaria, with 75% of respondents believing that the
remuneration received by healthcare professionals in Bulgaria does not correspond to the responsibilities they
take. The selection of respondents is random, the polls are anonymous, the respondents have expressed a
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clear position on the issues that concern them.
There are a number of challenges to healthcare systems in Europe and in Bulgaria. Responsible individuals in the development of individual national policies and healthcare authorities must face the challenge
of adapting their health systems to current issues. It is necessary for the institutions in Bulgaria to take timely
measures to solve the problems in the sphere of human resources in the healthcare sector.

Key words: EU, Bulgaria, human resource, health care
Address for correspondence: e-mail: neli.p.gradinarova@gmail.com

Въведение: През 2017г. се навършиха 10
години от присъединяването на България към ЕС.
Според изготвения от Eвропейската комисия (ЕК)
доклад за България за 2017г., относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите
дисбалансии резултати от задълбочените прегледи в съответствие с Регламент (ЕС) № 1176/2011
условията на пазара на труда се подобряват, но
все още са налице редица предизвикателства[1].
България е изправена пред неблагоприятно демографско развитие, висока безработица и неефективно включване на младите хора на пазара на
труда. Има изразени несъответствия сред търсенето и предлагането на пазара на труда. Отрасловото пренасочване на заетостта се реализира
твърде бавно. Бизнесът изпитва трудности пред
обезпечаването на квалифицираните и дори неквалифицираните работни места. Неблагоприятно
влияние оказват и намаляването на населението в трудоспособна възраст. Свободното движение на хора и капитали, изправя държавите пред
предизвикателството да задържат населението
си в трудоспособна възраст и да го мотивират да
се реализира в съответната страна.
Целта на настоящата статия е да проучи и
анализира здравната стратегия на ЕС засягаща
работната сила в здравния сектор, както и нейното отражение в националната здравна политика
в България. За реализирането на тази цел бяха
използвани документален метод, анкетен метод,
сравнителен и критичен анализ.
Здравето на гражданите е един от основните приоритети на ЕС. Здравната политика на
ЕС, допълва националните политики на отделните държави-членки. Член 152 от Договора за ЕО
гласи: „Действията на Общността в областта на
общественото здраве зачитат изцяло задълженията на държавите-членки да организират и предоставят здравни услуги и медицински грижи“ [3,
4].В същия член се посочва, че сътрудничеството
между тях следва да бъде поощрявано, за да се
насърчава координацията на стратегии и програми, както и двустранното информиране за успешни програми в отделните държави-членки. Тези
разпоредби приканват държавите членки да си
партнират при воденото на националните политики в сферата на здравеопазването и да имплементират и обменят добрите практики.
ЕС е изправен пред множество предизвикателства, които трябва да бъдат преодоляни, за да
се гарантира високо равнище на човешкото здраве и качество на здравното обслужване в ЕС. Необходимо е здравните системи в отделните дър-

жави-членки да се адаптират към демографските
промени и постоянното нарастване на търсенето
на здравни услуги. Тревожна е тенденцията, че
гражданите на ЕС живеят по-дълго, но периода в
който те са в добро здраве се запазва същия, което води до увеличаване на търсенето от здравеопазване и здравни услуги. Европейските държави
са изправени и пред предизвикателството техните здравни системи да се адаптират и справят с
постоянното нарастване на търсенето на здравни
услуги и с ограниченото им предлагане. За да се
отговори на предизвикателствата е необходимо
здравните системи да разполагат с добре квалифицирана работна сила.
В периода между 1995 г. и 2000 г. броят на
лекарите на възраст под 45 години в цяла Европа
е намалял с 20 %, а броят на онези на възраст
над 45 години се е увеличил с повече от 50 %.
Средните стойности се покачват и за сестринския
персонал — в пет държави-членки близо половината от сестринския персонал е на възраст над
45 години [2, 5]. Сегашният персонал в сферата
на здравеопазването се доближава до пенсионна
възраст, затова е необходимо да се осигурят достатъчно млади попълнения, които да го заместят.
През октомври 2007г. Европейската комисия прие Европейска здравна стратегия, която
публикува в Бялата книга „Заедно за здраве“. С
приемането на тази стратегия ЕС заявява готовност за търсене на решения на актуалните проблеми в сферата на здравеопазването, пред които е изправена Общността. Целта на стратегията
е да съдейства за по-доброто здраве на гражданите на Европа, като гражданите бъдат предпазвани от заплахите за здравето.
През 2008г. Европейската комисия прие
Зелена книга „За работната сила в здравния
сектор в Европа“ [4, 5]. В нея се представят общите предизвикателства пред които са изправени държавите в областта на работния сектор в
здравеопазването. Застаряването на населението в световен мащаб оказва влияние не само в
увеличаването на търсенето на здравни услуги,
но и на застаряващата работна сила в здравния
сектор. Здравните специалности остават непривлекателни за младото население, а постоянната миграция на здравни кадри в рамките на ЕС
и извън него, допълнително засилва проблема с
осигуряване на човешкия потенциал в сферата на
здравеопазването. Целта на Зелената книга е да
се набележат области за по-нататъшни действия
и да се постави началото на обсъждането и решаването на оформилите се проблеми.
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Свободното движение на хора е една от
основните гарантирани от общностното право
свободи. Свободното движение на работници е
уредено в член 39 от Договора за ЕС и доразвито в Регламент 1612/6811, в който се предвижда
правото на гражданите на ЕС да работят в друга
държава-членка като служители или държавни
служители. Правото на установяване е уредено в член 43, в който се предвижда правото на
работа като самостоятелно наето лице в друга
държава-членка. В член 49 се гарантира правото
на свободно предоставяне на услуги. Регламент
(ЕИО) № 1408/71 и Регламент за прилагане (ЕИО)
№ 574/7212 координират различните схеми за социално осигуряване с цел улесняване упражняването на това основно право на свободно движение. Гражданите на ЕС имат също правото да
учат в друга държава от общността при същите
условия като лицата с нейната националност. В
Директива 2005/36/EО се предвижда признаването на професионалните квалификации с оглед
установяването в друга държава-членка и с оглед
улесняването на предоставянето на трансгранични услуги в държава, която е различна от тази на
установяване [6, 8].
Свободното движение на студенти и здравни специалисти създава възможност отделните личности да се реализират там, където има
най-голяма нужда от тях или там, където те биха
получили най-добри условия за тяхната реализация. Здравните специалисти променят държавата
на пребиване и реализация по най-различни причини- по-добро заплащане, по-добра реализация,
възможности за кариерно развитие, по-добри условия на труд. При тази миграция на кадри някои държави са изправени пред ниска обезпеченост на здравни специалисти и ниска мотивация
за инвестиция в образованието на такива кадри,
поради невъзможността им да ги задържи за реализация на нейната територия. За справянето
с новите предизвикателства сред човешките ресурси в здравеопазването е необходимо не да се
ограничават правата на отделните граждани, а
националните правителства да преразгледат националната си политика по привличане и реализация на здравни кадри.
За да се провери информираността и нагласатана гражданите на Република България по
коментираните проблеми в сферата на човешките ресурси в здравеопазването бе проведена
анкета. Пилотното анкетно проучване се проведе
в периода 01.09.2017-01.10.2017г, като в него се
включиха 52-ма граждани на Република България. Подборът на анкетираните граждани е случаен, което дава основание да се претендира за
репрезентативност на резултатите. Анкетираните
граждани са на възраст между 21 и 61 години,
като 55,7 % от анкетираните са посочили, че са
с висше образование, а 36, 54 % с посочили, че
са специалисти. Едва 1, 9 % от анкетираните са
отговорили, че са с основно образование. Високата степен на образованост на анкетираните
предполага достъп до информация и добра осве-
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доменост. За да се създаде по-ясен профил на
анкетираните, същите бяха попитани „ Какъв е
Вашият социален статус?“, фиг. 1.



От фиг. 1 е видно, че най-голям процент от
анкетираните или 86,54 % от респондентите са
посочили, че са работещи. Сред анкетираните
граждани няма безработни и пенсионери. Едва
1,92 % са посочили, че са учащи, а 11, 54 % са отговорили, че са учащи и работещи едновременно.
Анкетираните граждани бяха попитани: „Запознати ли сте с проблема изтичане на здравни
кадри от страната?“, като на анкетираните им
бяха предложени следните възможни отговори:
„да, запознат съм, че много медицински специалисти предпочитат да се реализират извън България“, „не, не съм запознат“, „нямам информация“.
100% от анкетираните са посочили, че са запознати с проблема, че много медицински специалисти
предпочитат да се реализират извън страната. От
резултатът е видно, че липсата на мотивация за
реализация на здравните специалисти в страната
е осезаема и самите граждани са информирани и/
или пряко засегнати от тази негативна тенденция.
Гражданите на Република България са ползвателите на здравните услуги предоставяни в страната. Те са активни участници в здравеопазването и
всички те са пряко засегнати от съществуващия
недостиг на здравни специалисти в страната.
За да се потърси мнението на анкетираните
относно причините за липсата на мотивация за
реализация на здравните специалисти в страната
респондетите бяха попитани: „Според Вас достатъчно/адекватно ли е възнаграждението, което
получават здравните специалисти в България?“,
фиг. 2.
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5,77 % от анкетираните са на мнение, че
заплатите на здравните специалисти в България
отговарят на икономическата ситуация в страната. Едва 1,92 % от анкетираните са на мнение, че
заплатата им е достатъчна, въпреки, че би могла
да бъде подобрена. ¾ от анкетираните или 75 %
от респондентите са на мнение, че възнаграждението, което получават здравните специалисти в
страната не съответства на отговорностите, които
поемат. Според 23,08 % от гражданите възнаграждението на медицинските кадри не е адекватно,
тъй като не може да бъде сравнявано с това на
колегите им, работещи в чужбина. Само 1, 92 %
са посочили, че не могат да преценят какво да отговорят на зададениявъпрос.
Анализът на европейската регламентация
и на анкетното проучване показват негативни
тенденции сред човешките ресурси в сферата на
здравеопазването. Съществуват редица предизвикателства пред системите на здравеопазване
в Европа и в България. Отговорните лица за изработването на националните политики и органите по здравеопазване трябва да се изправят пред
предизвикателството да адаптират здравните си
системи спрямо актуалните проблеми. Необходимо е институциите в България да предприемат
навременни мерки за решаване на проблемите в
сферата на човешките ресурси в здравеопазването, като мотивират младите кадри да се образоват
и включат в системата и като задържат вече квалифицираните специалисти да се реализират и
развиват професионално в пределите на страната.
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АСПЕКТИ НА СМЪРТНОСТТА ПРИ ДЕЦАТА –
ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
Радев Е., Н. Градинарова
Факултет по обществено здраве, МУ – София

Резюме: Настоящата тематика разглежда медико-социалните аспекти на детската смъртност, както в пределите на България, така и в световен мащаб. Обхванатия проблем е доста актуален поради факта, че социално-икономическите промени
в страната, настъпили през последните 10 години, недвусмислено говорят за рязкото влошаване на демографската ситуация. Открояващ се проблем е основното намаляване на населението, обусловено от ниската раждаемост и сравнително високата
смъртност, съчетани със засилената емиграция на една голяма част от трудоспособното население. Обект на изследването е динамичната съвкупност на населението на
България във възраст от 0 до 1 навършена година, дефинирани за определен период.
Методиката и методологията използвани за нуждите на тематиката са съобразени
с вида на разполагаемата статистическа информация за живородените и умрелите
деца по възраст. Формирането на заключителната част показва нееднозначно, че за
преодоляване на проблематиката е необходимо: навременен мониторинг и подобряване качеството и организацията на медицинското наблюдение, осъществявано върху
бременните и децата до 1 –та година от живота им; подобряване организацията на
родилната помощ и медицинската помощ на болни деца.
Ключови думи: детска смъртност, демографски показатели, раждаемост, постнеонатален период, перинатална смъртност, екстензивни показатели.
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ASPECTS OF CHILD MORTALITY – MAIN TRENDS
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Summary: This subject deals with the medical and social aspects of child mortality both within Bulgaria
and globally. The problem is quite up to date due to the fact that socio-economic changes in the country that
have occurred over the last 10 years have unequivocally reflected the sharp deterioration of the demographic
situation. An outstanding problem is the major decline in the population due to low birth rates and relatively
high mortality, coupled with the increased emigration of a large proportion of the working population. The subject of the survey is the dynamic population of Bulgaria aged 0 to 1, defined for a certain period. The methodology and methodology used for the subject‘s needs are tailored to the type of available statistical information on
live and dead children by age. The conclusion of the closing part shows ambiguously that in order to overcome
the problems it is necessary: timely monitoring and improvement of the quality and organization of the medical
observation carried out on the pregnant women and the children up to the first year of their life; improving the
organization of maternity care and medical assistance for sick children.

Key words: child mortality, demographics, birth rate, post-eonatal period, perinatal mortality,
extensive indicators.
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Въведение: Глобалното застаряване на
населението, както в Република България, така и
в световен мащаб изтласква на преден план демографския проблем. Основна характеристика на
засегнатата тематика се явява детската смъртност. За да бъде решен този казус, е необходимо
да се погледне широкоаспектно на медико-социалната същност на детската смъртност.
Смъртността при децата от 0 до 1 годишна
възраст е фундаментален показател за естественото движение на населението, явявайки се и основополагащ фактор, структуриращ обща смъртност на населението [5, 6]. Това ниво се обуславя
от множество социални и биологични фактори,
които до голяма степен са отражение на здравно-икономическото положение в страната. Именно от тук може да се изхожда глобално за здравното благополучие на даден регион или държава,
тъй като се счита, че детската смъртност е един
от най-точните признаци за комплексна характеристика на общественото здраве.
Снижаването на детската смъртност може
да бъде повлияна благоприятно, чрез конкретни
и целенасочени профилактични, диагностични и
лечебни дейности, осъществени от съответните
здравни служби и звена. Ако описаният процес,
бъде проведен адекватно и навременно, резултатите ще са - укрепване здравето на поколенията
и подобряване общественото здраве, като цяло.
Ефектът от цитираните мероприятия по
превенция и профилактика на децата (във възраст
от 0 до 1 г.), може да бъде постигнат едва тогава,
когато имаме на лице медицински специалисти и
лекари, които познават в детайли медико-социалните проблеми на тази смъртност, умеят да разкриват, оценяват и анализират нейните актуални
закономерности и тенденции. По-този начин те
ще изградят умения и опит необходими за справяне с наболелия проблем.
Един от основните показатели използвани
за анализ на детската смъртност е общият коефициент за детска смъртност. Той измерва честотата на леталните случаи във възраст от 0 до
1 годишна възраст, съотносими към 1000 живородени деца през съответния период или година за
даден ареал.
От демографска гледна точка, детската
смъртност е неразривно свързана с интензивността на смъртните случаи, както в рамките на
цялата първа година от живота, така и в нейните
отделни възрастови интервали.
Освен в цялостното социално здравно състояние, детската смъртност заема челно място
и в определянето повъзрастовата структура на
леталитета и е важен индикатор за оценка здравословното състояние на децата [2]. Основен
фактор, влияещ негативно върху новородените
деца е вредната заобикаляща ги околно среда
и цялостните условия на живот, имащи антропогенна основа. Взимайки в предвид социалната
значимост на детската смъртност, тя започва все
по-често да предизвиква интерес с цел изучаване
и изследване.

Следващият коефициент, който ни спомага
за дефинирането на детската смъртност е възрастово-специфичен коефициент за детска смъртност. Той е помощно средство при анализирането
на медико-социални аспекти на детската смъртност през определени подпериоди, в рамките
само на първата година. Получаваните резултати
са обусловени с удобство за обработка и сравнение, което улеснява изучаването динамиката на
детската смъртност. Основните периоди, които
различаваме са:
 Перинатален период;
 Неонатален период;
 Постнеонатален период;
Според Световната здравна организация,
перинаталният период започва от 22-та пълна седмица на вътреутробният живот на плода.
Финал на този период е пълното навършване на
седем дни след раждането. Наличието на преждевременни раждания, пречи на сравнителния
процес (в международен аспект), поради различия в регистрирането на тези раждания (чисто документално), тъй като изискванията са различни
в отделните страни. За елиминирането на подобен род нормативни различия са въведени т.нар.
„стандартни перинатални статистически данни”.
Те имат точно определени количествени показатели – фетуси и новородени, с тегло от 1000 гр.,
при гестационна възраст 28 седмици и дължина
на тялото 36 см.
Неонаталния период е с начало - раждане
на детето и завършва до 28 –я ден след него.
Този период може да бъде разделен на производни (подпериоди), съответно: 1) ранен неонатален
период и 2) късен неонатален период. Първият е
с продължителност от 1-я до 6-я ден; а втория от
7-я до 28-я. Последния от трите периода – постнеонаталният, започва от 29-я ден след раждането
до 1 година. Чрез така структурираната периодизация се осъществява измерването на следните
коефициенти:
 Неонатална смъртност – измерва честотата на умираният от 0-я до 28-я ден /
1000 живородени;
 Ранна неонатална смъртност - измерва
честотата на умираният от 0-я до 6-я ден
/ 1000 живородени;
 Късна неонатална смъртност - измерва
честотата на умираният от 7-я до 28-я
ден / 1000 живородени;
 Постнеонатална смъртност - измерва
честотата на умираният от 29-я до 1 година / 1000 живородени;
 Перинатална смъртност – тук се включват определенията - мъртвораждаемост
и ранна неонатална смъртност.
На база общодостъпни статистически данни, описаната структура и изчислението на цитираните по-горе коефициенти, е възможно дефинирането и определянето на тенденциите при
детската смъртност.
В световен мащаб през ХІ в. се наблюдава
раждаемост в рамките на около 122 милиона деца
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годишно. От тях съответно по дяловото разпределение – развити / развиващи се страни е следователно: 1/8 за развитите и 7/8 за развиващите
се. Трябва да се отбележи също и факта, че един
голям процент или 20 милиона (от тези деца) се
пада и на най-слабо развиващите се страни, което
е 1/6 от общото число на родените [5]. Тези резултати биха звучали обнадеждаващо, но реалната
обстановка обрисува следната неблагоприятна
картина – ежегодно в света умират над 10 милиона деца (под 5 годишна възраст), това е число,
което се равнява на населението на три държави
(поотделно). Взимайки в предвид официалните
данни на СЗО за 2015 г., става ясно, че детската
смъртност в отделните региони на света варира
в много по-широки граници в сравнение с раждаемостта и нивото на детската смъртност корелира пряко с майчината такава. Това е така защото,
двата коефициента отразяват реалното състояние
на грижите за здравето на децата и техните майки.
Различията в двата индикатора (детска и майчина
смъртност), представляват своеобразен лакмус за
общественото здраве, отразявайки по този начин,
социалното и здравно неравенство в света.
Ако бъде направена съпоставка на двата
показателя в отделни държави, ще бъдат наблюдавани още по-силно изразени различия. Погледнато обективно, се отчита класово разпределение на разгледаната проблематика по държави,
тоест сегментираме държавите в световен мащаб
на две основни групи – развити и развиващи се.
Това се дължи и на нивото и качеството на предоставяните здравни услуги. Точно това ниво
показва, че детската смъртност в редица силно
развити държави е достигнала рекордно ниски
стойности (от порядъка на 3-4‰). Тези стойности,
може да се каже, че доближават абсолютния биологичен минимум на детската смъртност. Относно
показателя за смъртност при майките (в развитите държави), отново говорим за изключително добро ниво – в рамките на около 5-6 ‰.
Съответно на другия полюс се намират
най-слабо развитите държави, в които детската
смъртност надвишава дори 100‰. Респективно
тук се наблюдава и най-висок коефициент майчината смъртност.
Тази реалност ни показва пряката връзка
между социално-икономическото развитие на дадена страна и нивата на детска и майчина смъртност. Осезателно се забелязват различията между професионалните и качествени постижения в
снижаването на детска и майчина смъртност (в
развитите страни) и най-високите стойности на
тези коефициенти (в развиващите се). Най-точно,
тази разлика може да се дефинира от финансова
гледна точка, (тоест от ресурсите, които се отделят за здравни нужди). В развитите страни, заделяните средства за здравни разходи възлизат
на около 2000 $ на глава от населението, докато при развиващите се заделяната сума дори не
надхвърля 20 $ (за най-слабо развитите). Сравня-
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вайки се с останалите държави, Република България също попада в диапазона на развиващите
се страни [3]. Показателите на детска смъртност
надхвърлят почти 5 пъти тези на развитите държави от ЕС. Разликата относно заделяните средства за здравни разходи е близо 10 пъти.
Основните причини за смъртността при децата от 0 до 1 г. възраст в развиващите се страни,
могат да бъдат сведени до две. Първата са вродените аномалии, като на тях се падат около 90% от
всички летални случаи. Втората са някои специфични здравословни състояния в перинаталния
период [1, 2]. За страните от Западна Европа е
по-висок коефициента на смъртност обусловен от
болести на дихателната система.
За съжаление, при развиващите се страни,
най-висок дял от показателите за детска смъртност се пада на диарийни заболявания, остри
респираторни инфекции, заболявания, които могат да бъдат избегнати чрез ваксинация, както и
неонатални и перинатални причини.
Конкретно за територията на България, в
структурата за причините на детска смъртност,
водеща роля играят класовете – „Болести на дихателната система”, „Някои състояния възникващи през перинаталния период” и „Вродените аномалии”. Друг осезаем фактор през последното десетилетие в нашата страна се явява и мъртвораждаемостта. Смъртността на децата до 1 годишна
възраст има ясно изразен териториален характер
[6]. В селските региони тя все още остава висока
– 17,6 на хиляда. За урбанизираните райони (големите градове), е в диапазона 10,8 - 11 на хиляда. Значителни резерви за понижение на детската
смъртност има в областите – Стара Загора, Търговище, Ямбол, Плевен, Добрич, Разград, Сливен
и Бургас. Това се дължи на различията в качеството на предлаганото медицинско обслужване
спрямо децата в дискутираната възраст. Към този
компонент спадат, ниското качество и пропуските
при наблюдението на деца и бременни майки в
повишен социален риск.
В заключение може да се каже, че основно
значение за редуциране на детската смъртност
има организацията на медицинското наблюдение
на бременните и децата през първата година от
техния живот. Друга положителна практика за снижаване на детската смъртност до незначителни
показатели е ранният обхват на бременните, системното, адекватно и активно наблюдение (особено на родилките в риск, майките във възрастов
диапазон до 20 и над 35 годишна възраст, както
и специализираната грижа към пациентки предразположени към екстрагенитални заболявания).
Процедури, като правилното „водене” на раждането и професионалната организация на работата в родилното отделение, намаляват значително
вероятността за смърт на детето. Когато тя бъде
избегната през първите седмици и дори месец се
дава основна предпоставка за намаляване, дори
избягване на постнеонаталната смъртност.

ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

Библиография:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ганчев, С., „Перинатална детска смъртност”, София,
1981;
Грива, Хр., С. Христова, Т. Чолакова, „Здравни индикатори” София, 2000;
Първанова, Н., М. Попов, М. Рахова, „Здравната реформа в българия”, София 2007;
НСИ – Справочник;
Русева, М., „Влияние на детската смъртност върху
средната продължителност на живот в България”,
2012 г., Пловдив;
Сугарева, М., „Въведение в демографията” 2008

19

VII, 2018, 2(14)

ВЛИЯНИЕ НА ГАМА ЛЪЧИТЕ ЗА ПОНИЖАВАНЕ
НА АЛЕРГЕННИЯ ЕФЕКТ НА МЛЕЧНИ ПРОТЕИНИ
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Резюме: Алергията към кравето мляко и млечни продукти е една от най-широко
разпространените хранителни алергии напоследък, особено при пеленачета и деца в
ранна детска възраст. Чрез гама лъчение, с подходяща доза, може да бъде модулиран
състава на продукти, предназначени за третиране на алергии. Облъчването с γ-лъчи
води до различни промени в хранителните компоненти, включително в протеините.
Съвременни изследвания показват, че използването на йонизиращи лъчения в ниски
дози при млечни продукти водят до разрушаване на епитопите на протеините, което
би могло да намали техния алергенен ефект, без това да окаже негативен ефект върху сензорните и вкусови характеристики на продукта в сравнение с познатата ензимна хидролиза.
До сега в нито едно проучване не е оценен ефектът γ-лъчите върху протеините
в млякото като хранителен продукт. Тъй като ефекта на облъчването зависи от условията на процеса, е необходимо да се изследват ефектите на антигенност и алергенност на млечните протеини. Научната проблематика на настоящото изследване
е подчинена на съвременните тенденции за получаване на нови научни знания и трансфер на технологии.
Ключови думи: γ-лъчи, млечни протеини, антигенност и алергенност
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INFLUENCE OF GAMMA RAYS FOR REDUCTION OF THE ALLERGENIC EFFECT OF MILK PROTEINS
Petrunov P.1, D. Miteva2, Kr. Dimov2, M. Doneva2, P. Metodieva2
1-MMA- Sofia, Radiobiology, 2 - Institute of cryobiology and nutritional technologies
Summary: Allergy to cow‘s milk and dairy products is one of the most common food allergies lately,
especially in infants and early infants. By gamma irradiation with a suitable dose, the composition of products
intended for the treatment of allergies can be modulated. The gamma-irradiation causes various changes in
the nutritional components, including proteins. The use of low-dose ionizing radiation in dairy products leads to
the breakdown of protein epitopes, which could reduce their allergenic effect without having a negative effect
on the sensory and taste characteristics of the product compared to the known enzymatic hydrolysis.
Until now, no study has evaluated the effect of gamma rays on milk proteins as a food product. Because
the effect of irradiation depends on process conditions, it is necessary to study the effects of antigenicity and
allergenicity of milk proteins. This survey is dedicated to current trends in new scientific knowledge and technology transfer.
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Address for correspondence: e-mail: p_petrunov@yahoo.co.uk

Въведение: Алергията към кравето мляко и млечни продукти е една от най-широко разпространените хранителни алергии напоследък,
особено при пеленачета и деца в ранна детска
възраст. Основните алергени в кравето мляко са
казеина, β- лактоглобулин, α-лакталбумин, говеж-
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ди серумен албумин и IgG. От тях, β- лактоглобулинът е най-важният алерген, тъй като не се
съдържа в човешкото мляко. За намаляване на
алергенния ефект на кравето мляко се прилага
ензимна хидролиза, но получената хипоалергенна форма на млякото има незадоволителен
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вкус, причинен от наличието на горчиви пептиди
и аминокиселини. Също така, някои изследвания
установяват наличието на алергия към млечния
хидролизат, което потвърждава необходимостта
от търсене на нови подходи за елиминиране на
алергенния ефект на кравето мляко.
Известно е, че методът на гама облъчване
оказва положително влияние върху редица хранителни продукти, чрез подобряване на безопасността и стабилността им, без да се компрометират техните хранителни и сензорни качества.
Чрез гама лъчение с подходяща доза може да
бъде модулиран състава на продукти предназначени за третиране на алергии. Облъчването с
γ-лъчи води до различни промени в хранителните
компоненти, включително в протеините. Химическите промени, в резултат от облъчване включва фрагментация, напречно свързване (crosslinking), агрегация и окисление от кислородни
радикали генерирани от радиолизата на водата.
Тези промени могат да повлияят върху антигенните свойства на облъчените храни.
Съвременни изследвания показват, че използването на йонизиращи лъчения в ниски дози
при млечни продукти водят до разрушаване на
епитопите на протеините, което би могло да намали техният алергенен ефект, без това да окаже
негативен ефект върху сензорните и вкусови характеристики на продукта в сравнение с познатата ензимна хидролиза.
Хранителната стерилизация чрез гама лъчение е процес на излагане на храна на йонизиращо лъчение за унищожаване на микроорганизми, бактерии, вируси или насекоми, които могат
да присъстват в храната. Облъчването на храни с
определени дози гама лъчи, рентгенови лъчи, или
с ускорени електрони не поражда радиоактивност
в така обработените продукти, но в някои случаи
може да причини фини химически промени на веществата. Обработката на твърда храна чрез йонизиращо лъчение може да осигури ефект, подобен на топлината пастьоризация на течности, като
мляко. Погълнатата от облъчената храна енергия
е по-малка от тази при конвенционалното нагряване на храни. Ето защо химичните превръщания
предизвикани от облъчването, са по-слаби от тези,
предизвиквани от топлината. Използването на термина «студена пастьоризация», за да се опише
облъчени храни е противоречива, тъй като пастьоризирането и облъчването са фундаментални
различни процеси. Понастоящем облъчването на
храни се разрешава от над 50 държави, а обемът
на обработените храни се оценява на над 500 000
метрични тона годишно в световен мащаб [3].
Йонизацията и възбуждането в биологична среда предизвиква промени на молекули и на
по-големи структурни елементи, разкъсване на
химични връзки и разпадане на химични структури. По-голяма част от хранителните продукти
съдържат много вода и по своята същност са водни системи. Образуват се химично активни радикали (H, OH и HO2) вследствие радиолиза на
водата (процес на дисоциация на водните моле-

кули). Тези първични продукти реагират помежду
си или с други компоненти на системата, в случая
на хранителния продукт. Затова се приема, че те
са ключов фактор за много биохимични процеси.
Настъпват изменения на аминокиселини, ензими,
въглехидрати, протеини витамини, пигменти и
други химични компоненти на хранителните продукти, които реагират с продуктите на радиолизата. Тези физико-химични процеси, протичащи за
около 10 сек. дават началото на химични реакции
с участието и на продуктите на радиолизата.
Радиационните ефекти върху живите организми са свързани главно с химическите промени, но също са зависими от физическите и физиологичните фактори. Дозировката, разпределението на дозата, качеството на радиацията са
физическите параметри. Най-важните фактори на
околната среда са температурата, съдържанието
на влага и концентрацията на кислород.
Действието на радиацията върху редица
организми може да бъде разделено на преки и
косвени ефекти. Обикновено косвените ефекти
се появяват като важна част от общото действие
на радиацията върху него.
При стерилизация на мляко и млечни продукти с йонизиращи лъчения настъпват силно
изразени промени във вкуса, аромата и цвета.
Влошените органолептични качества на облъченото мляко се дължат на промени в мазнините, а
потъмняването на млякото произлиза от промени във въглеводородния комплекс. В облъченото
мляко се намират две групи съединения: летливи,
които дават привкус на вгорчаване и нелетливи,
придаващи силен метален привкус, който е стабилен и не се губи. При облъчване млякото потъмнява, като процесът протича по-бързо при пълномасленото и хомогенизирано мляко, отколкото
при обезмасленото.
При облъчване на млякото при пълна липса
на кислород се губи голяма част от характерния
привкус. В това направление помага и добавянето
на антиокислители. При облъчване на млякото с
едновременно вакуумно дестилиране, решително
се подобрява вкусът му.
Подобно е действието на облъчването върху вкусовите качества и при млечните продукти.
Специално при млякото на прах дори е възможно
скъсяване на срока на съхраниение.
От гореизложеното е видно, че действието
на йонизиращото лъчения върху хранителни продукти е в пряка връзка с водното съдържание в
тях. При това колкото това съдържание е по-високо, толкова по-силен е ефектът на облъчване. Поради това при изследване целящо разрушаване на
имунореактивните епитопи с алергенни свойства в
структурата на млечните протеини трябва да се използват сравнително високи дози, а от друга страна млечните продукти са с високо водно съдържание и въздействието чрез йонизиращи лъчения на
изследваните продукти в лиофилизирано състояние може успешно да разреши това противоречие.
H. Kaddouri at all [7] са провели изследване оценяващо ефектите на гама-радиация върху
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антигенните свойства на β-лактоглобулин в краве
мляко. Течни и лиофилизирани проби от краве
мляко и суроватка са облъчени с гама-лъчи (Co60)
при нива на дозата от 3, 5 и 10 kGy, при стайна температура в присъствието на въздух. Прилагането
на γ-радиацията до ниво на дозата от 10 kGy не
повлиява разпределението на молекулното тегло
на BLG на течните проби, докато при лиофилизианите намалява неговата разтворимост и води до
увеличаване неговата антигенност.
Протеините са вериги от аминокиселинни
молекули, свързани чрез пептидни връзки. Млякото съдържа 3,3% общ протеин. Съществуват
две основни категории млечен протеин, които са
широко дефинирани от техния химичен състав
и физични свойства. Казеиновото семейство съдържа фосфор и коагулира или утаява при рН 4.6.
Серумните (суроватъчни) протеини не съдържат
фосфор и тези протеини остават в разтвор в мляко при рН 4.6. Принципът на коагулация или образуване на извара при намалено рН е основата за
образуването на извара. В кравето мляко приблизително 82% от млечния протеин е казеин, а останалите 18% са серум или суроватъчен протеин.
Казеиновото семейство на протеина се състои от няколко вида казеини (α-s1, α s2, ß и 6),
като всеки от тях има свой собствен аминокиселинен състав, генетични вариации и функционални свойства. Казеините се суспендират в мляко
в комплекс, наречен мицел. Серумната серумна
фаза се състои от приблизително 50% ß- лактоглобулин, 20% а-лакталбумин, кръвен серумен
албумин, имуноглобулини, лактоферин, трансферин и много малки протеини и ензими.
Гама-лъчение на BLG (беталактаглобулин)
в разтвор повишава образуването на линейни
олигомери, които се състоят от димери на BLG
(тетрамери, хексамери и др.), олигомеризацията
е частично причинена от междумолекулно кръстосано свързани между тях тирозилови радикали [12]. Промените във вторичната и третичната
структура на BLG предизвикани от γ-лъчение, са
подобни на промените, наблюдавани при BLG,
които са обработвани термично при леки условия
[2]. Радиацията не въздейства на молекулно-тегловното разпределение на протеините, но намалява тяхната разтворимост.
Използвайки «млечно-свръхчувствителни»
имуноглобулин Е (IgE) и заешки IgG, произведени поотделно за ACA и BLG, Lee Ju-Woon et all
[10], наблюдават промените в алергенността и
антигенността от облъчените протеини чрез конкурентен индиректен ензимно-свързан имуносорбентен анализ. Алергенността и антигенността
на облъчените протеини се променят с различни
наклони на кривите на инхибиране. В резултат от
проведените анализи се установи, че разтворимостта на протеините намалява чрез радиация
и това намаление може да се дължи на агломерация на протеините. Тези резултати показват, че
епитопите върху млечните алергени са структурно променени чрез гама-лъчение.
Първото описание на хранителната алер-
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гия е направено от Хипократ повече от 2000 години, но само от 80-те години на миналия век са
започнали да обсъждат различни аспекти на хранителната алергия.
Думата „алергия“ е използвана за пръв път
през 1906 г. от виенския педиатър барон Клеманс
фон Пирке, като тя произлиза от гръцките думи
allos (друг, различен) и ergos (дейност). Термините „алергия“ и „анафилаксия“ са били създадени
след изследване на неизвестна болест, която засяга до 50% от масово ваксинираните срещу дифтерия деца в края на 19 век, а заболяването наричат просто „серумна болест“. Този австрийски
лекар пръв разбира, че понякога човешкият организъм реагира на безвредни вещества, като прах,
полени или определени хранителни продукти по
необичаен начин, образувайки антитела срещу
тях и възприемайки ги за врагове.
Кравето мляко съдържа около 30-35 грама протеини на литър. Подкисляването на млякото до рН 4,6 дава възможност за две фракции,
които трябва да се получат: лактосерум (суроватка), около 20% протеини от кравето мляко,
и коагула (извара), около 80% от протеините от
кравето мляко. Суроватката съдържа глобулирани протеини. Основните β-лактоглобулин (β-Lg)
и α-лакталбумин (а-Lac) се синтезират в млечната жлеза, докато други, като говежди серумен
албумин (BSA), лактоферин (Lf) и имуноглобулини (Igs) идват от кръвта. В коагула, казеиновата
фракция (Cas) съдържа четири протеина, кодирани от различни гени, носени на една и съща хромозома: αS1-, αS2-, β- и κ- казеини. Алергията към
кравето мляко (CMA) е вероятно най-разпространената хранителна алергия по време на ранна
детска възраст. За алергични кърмачета, циркулиращия имуноглобулин Е (IgE), специфичен за казеин и суроватъчни протеини е причина за много
нежелани реакции към млякото. Алергенът β-Lg е
считан за най-важния, защото не присъства в кърмата и дава най-висок процент (66%) от положителните орални въздействия при деца с алергия
към мляко, въпреки че казеина показва най-високата честота за реактивност на кожен тест (68%).
Полисeнсибилизирането на няколко протеина се
случва често и всички останали млечните протеини изглежда са потенциални алергени [13].
Млечен β-лактоглобулин, пилешки яйчен
албумин и скариден тропомиозин са използвани като модел хранителни алергени за експерименти с алергични и молекулярни свойства чрез
гама-лъчение [11]. Количеството непокътнати
алергени в облъченият разтвор се редуцира чрез
гама-лъчение в зависимост от дозата. Резултатите показват, че епитопите на алергените са структурно променени чрез радиационна обработка и
технологията за облъчване може да бъде приложена за намаляване на алергенността на храни.
Интересни резултати са получени и при изследване на сурово мляко и сирене Queso Blanco,
които са подложени на облъчване с дози от 1, 2, 3,
5 и 10 kGy, за да се изследва ефектът на облъчване върху а- и β-казеина, като се използва капиляр-
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на електрофореза [5]. Съотношението αS1-казеин
към общия протеин в суровото мляко е намаляло
от 19,63% до 8,64% след 10 kGy гама лъчение. Съотношението на αS1- към αS0-казеин също се понижава от 1,38 до 0,53, което показва, че αS1-казеин е по-податлив на гама-лъчение от αS0-казеин.
По подобен начин, съотношението αS1-казеин към
общия протеин в сирената Queso Blanco е намаляло от 17,48% на 7,82%, а съотношението αS1към αS0-казеин е намалено от 1,16 до 0,43 след
10 kGy гама-лъчение. Доказано е също зависимо
от дозата намаляване на βА1-казеина. Процентите
на βА1-казеин спрямо общото съдържание на протеини в суровото мляко и сиренето Queso Blanco
бяха намалени от 22.00% на 14.16% и от 21.96%
до 13.89% след облъчване с доза 10 kGy. Съотношенията на βА1- с βA2-казеин са съответно от
1.10 до 0.64 и 0.93 до 0.57 в мляко и съответно в
сирената Queso Blanco. Обаче, аS0-, рВ- и рАЗ-казеин се увеличава чрез облъчване при 10 kGy.
Резултатите показват, че аS1-казеин и βА1-казеин
са по-податливи на гама-облъчване и могат да бъдат свързани с намаляването на алергенността на
млякото, причинена от гама-облъчване.
Song Eu Jin et all [15] изследват ефектите
на γ-лъчение върху антиалергичната активност
на алгинат. Алгинатен воден разтвор беше γ-облъчен с дози 3, 5, 7, 10, 20 и 100 kGy. Нивата на
интерлевкин (IL) - 4 цитокин и IgE са значително понижени в γ - облъчените алгинатни групи в
сравнение с контролната група in vitro. Мишките,
третирани интраперитонеално с γ-облъчен алгинат, проявяват по-ниско ниво на IgE и IgGl, специфично за овалбумин, в серума, отколкото контролните мишки. Освен това, γ-облъчените алгинати подтискат общите и овалбумин-специфични
IgE секрети в спленоцитите. Това изследване
показва, че γ -облъчен алгинат може да потисне
алергията при миши модел на алергия.
Според Lee et al. [9], гама-облъчване се
препоръчва за производството на яйчни преработени храни с намален алергенен потенциал. Радиационното облъчване причинява денатуриране
на протеина, тъй като радиолизата генерира хидроксилни, водородни и хидропероксилни радикали. В допълнение, гама-облъчването на протеини променя междумолекулните взаимодействия,
причиняващи фрагментация или агрегация и дори
образуването на дисулфидни връзки. В миши модел Seo et al. [14] установи, че облъченият овалбумин значително потиска освобождаването на
Th2 цитокини (IL-4 и IL-5) и индуцира продукцията
на Th1 цитокини (IL-12 и IFN-y).
Ефектите от въздействието на рентгеново
лъчение при дози до 3 kGy върху механични и колориметрични параметри и сензорните качества
на сирената Camame и Brie и тяхното поведение
по време на съхранение при температури 4 и 14
° С са изследвани чрез методологията на повърхностна реакция от R. Velasco at all. [17]. Ефектът
от електронното лъчение в дози до 3 kGy на текстурата и цветовите параметри водят до минимални промени, които намаляват по време на съхра-

нението. Радиационният ефект върху структурните и антигенните свойства на протеините е изследван при овалбумин (OVA) и говежди серумен
албумин (BSA) които са облъчени с гама лъчи при
дози от 4 и 8 kGy [8]. SDS-PAGE и имуноблотинг
анализът показват, че лъчението при по-високи
дози индуцира производството на протеинови
агрегати и разградени фрагменти с реактивност
спрямо специфичните антитела. Тези резултати
предполагат, че основната част от зависимата от
формата антигенна структура (конформационен
епитоп) лесно се губи при облъчване, но известна антигенност, която се дължи главно на зависимите от аминокиселинната последователност
антигенни структури (последователни епитопи),
остава дори при по-висока доза ,
Gutierrez et al. [4] установяват, че облъчването на сирене, което е в процес на зреене,
води до получаване на съединения с ниско молекулно тегло и намален процент небелтъчен
азот. Jankiewicz et al. [6] изследва стабилността
на имунохимичния алерген в целината, включително гама-лъчение (10 kGy) и заключава, че
алергенността е леко намалена при тази доза.
Подобно, при проучвания с ядки от кашу, Su et al.
и Venkatachalam et al. [16, 18] използваха дози до
25 kGy, където основните алергени показаха нестабилност.
Гама облъчването на млечни проби, с цел
дезинтеграция на казеиновите и суроватъчните
протеини, позволява избягване негативния ефект
на радиолизата на водата в продуктите след облъчване. Методът може да бъде прилаган и върху
лиофилизирани концентрати. Проуването е предпоставка за последващи изследвания в тази област.
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Резюме: С настоящия материал разглеждаме оказването на първа долекарска помощ с антидоти при остри отравяния, като същевременно анализираме възможности
на нейното осъвременяване и оптимизиране. В тази връзка представяме примери за
научно практични модели за овладяване на интоксикации в дома/на работото място.
Компенсирането на дисбаланса - липса лекарствени продукти (ЛП) и предварително
обучен немедицински персонал, налага разработването на модел за оказване й в страната. Така би се осигурила безопасноста на отделния индивид, семействата или група
хора, в случай на интоксикационни инциденти.
Ключови думи: долекарска помощ с антидоти, токсикологична агресия, антидоти
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Summary: This paper discusses first aid given by laypersons with antidotes in cases of acute poisoning,
while analyzing the possibilities of its modernization and optimization.
In this regard, we present examples
of scientific and practical models for intoxication giving first aid at home, or at the workplace. Compensating the
imbalance - lack of Medical products and pre-trained non-medical staff, requires the development of a model
for rendering it in the country. This would ensure the safety of the individuals, the families or the afflicted group
in case of intoxication incidents.
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Въведение: Съвременната химическа индустрия е един от стълбовете в развитието на човешката цивилизия. Химията даде на човечеството първите пестициди и изкуствени торове, нови
лекарствени и много други продукти, които дават
тласък на цивилизацията напред. За съжаление
не е малък и броят на химическите вещества, с
токсични свойства, които днес се използват в промишлеността и бита.
Токсичността е вредното въздействие върху
цялата или част от живата система. Пръв Филип
Ореолус Теофрастус Бомбастус фон Хохенхайм
(1493–1541), наречен Paracelsus (Парацелз), поставя началото в осмисляне на понятието „токсичност” с безсмъртната си сентенция „Dosis sola
facit venenum”. Според него: “Всички вещества са

отрови, няма някое, което да не е отрова. Правилната доза разграничава отрова от лекарство,
т.е. няма безвредни химикали, а само безвредни
начини за тяхното използване”. Като своеобразно
потвърждение на тезата на Парацелз, че „няма
нетоксично вещество”, са количествата на използваните в съвременния живот вещества [12].
Производството на промишлени химикали
в ЕС-28 се увеличава всяка година, като през 2007
г. достига връх от 371 милиона тона. Това увеличава рисковете, свързани със здравето и околната
среда [8]. В потвърждение на това са данните на
СЗО, че от непреднамерени интоксикации годишно в света умират приблизително 200 000 души, а
1 000 000 загиват при самоубийства [14]. Към тази
статистика трябва да прибавим и свързани с упо-
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требата и злоупотребата с лекарства инциденти,
т.н. нежелани лекарствени реакции (НЛР). Само
за САЩ е изчислено, че те са причина за над 17
милиона посещения по спешност в болниците и
8,7 милиона хоспитализации в болниците годишно
[13]. Голямата разпространеност на токсикологичните нозологични единици (400 на 100 000 души
население) и очертаващият се висок леталитет
при отравянията на индивиди в 40 годишен възрастов диапазон, значително превишава честотата
на смъртните случаи при инфекциозните и други
често срещани заболявания. По тези показатели
острите интоксикации в САЩ и Европа са на едно
от първите три места във всички статистики [3].
Основоположникът на клинична токсикология в Бълагрия, проф. Монов, също изразява
становището, че съвременният човек живее в
условия на „токсикологична агресия” [4]. Тази
агресия поставя пред клиничната токсикология
предизвикателството да се разработят бързи
методи за идентифициране на екзогенните отравяния и оптимизаране на лечението им на доболнично и болнично ниво.
Цел на настоящия материал е да разгледаме оказването на първа долекарска помощ с антидоти, при остри отравяния, като същевременно
анализираме възмностите на нейното осъвременяване и оптимизиране. Използван е логически
анализ на функциониращия модел за оказване
на първа долекарска помощ с антидоти при остри
интоксикации в страната.
Резултати: В настоящия материал акцентираме върху долекарската помощ, която дава
възможност лечението на поразения индивид да
започне веднага след инцидента. Препоръчително е това да се извършва от предварително обучен немедицински персонал. Пренебрегването
на първа помощ при инциденти от всякакъв произход, преди спешната медицинска такава, е осъзната грешка в световен мащаб, включително и
при острите отравяния.
Като всяка медицинска специалност, с елемент на спешност, и токсикологията има своята
концепция за „златния час“. Основната идея е, да
се направи най-рано възможното и най-доброто
за благоприятния изход от интоксикацията [10].
Първата долекарска помощ, с атидоти на мястото
на инцидента, трябва да се окаже в дома или на
работното място. Тя е важен етап от започване на
незабавното лечение на интоксикациите. В долекарската помощ има елементи на припокриване
и преминаване към I-во ниво на оказване токсикологична помощ, съгласно Закона за лечебните
заведения и медицинския стандарт по “Клинична
токсикология” [6,11].
В направения от нас преглед на съществуващите регулаци и публикации по проблема с оказването на токсикологичната помощ в дома/на работното място установихме, че до настоящия момент няма разработен модел за оказването й.
В съществуващите указания, за оказване на
помощ при инциденти в дома, вниманието е насочено преди всичко към порезните и други нара-
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нявания, към редица леки медицински проблеми,
но не и към токсикологичните инциденти и съответната помощ. Същото се отнася и до препоръките за окомплектоването на домашната аптечка.
Същевременно, правилата за оказване на първа
долекарска помощ при увреждане на здравето при
работа не са променяни от 1995 год. В тях много от
препоръките, за поведение при остри интоксикации, не съответстват на съвременните концепции
и лекарствените продукти (ЛП), заложени като позиции в „аптечките“ на работното място. Много ЛП
отдавна липсват на фармацевтичният пазар [1].
На този фон е тревожна и информацията, че доболничната смъртност, при острите отравяния, е
висока - около 80%. Много от тези смъртни случаи
могат да бъдат предотвратени, ако им е оказана
първа долекарска помощ, преди пристигането на
спешните медицински екипи [3].
Това което може да се препоръча е в аптечката, на подходящо място, да се поставят и
другите ЛП, помагащи преодоляването на лек медицински проблем в дома. Всички те трябва да са
окомплектовани с информационен лист (ръководство), което осигурява безопасност на употребата
им и съвети за поведение в случай на отравяне/
инцидент в дома.
В направеният от нас анализ на регулациите, свързани с този въпрос, както вече споменахме
по-горе, не са актуализирани от 1995 г. Затова единствено уместна препоръка е: окомплектоването на аптечките на работните места да става по
съвет на експерт по трудова медицина. Моделът
за окомплектоване на аптечка в предприятията
съобразяваме с цитираната по-горе препоръка, с
уточнението, че става дума за опасности, които се
индуцират от вредните свойства на веществата.
Поради липса на български осъвременени правила, за окомплектоване на аптечка, използваме такива от други страни – напр. Великобритания. При тях няма задължителен асортимент от ЛП, които работодателя да осигури за
аптечката на работното място, но трябва да има
в наличност средства за оказване на първа долекарска помощ, които са съобразени с потенциалните опасности на обекта. В аптечката за
първа помощ не трябва да се съдържат никакви
лосиони и лекарства за лечение (вкл. и парацетамол). Разрешен е само аспирин, който е показан при сърдечен пристъп. В този модел вниманието е съсредоточено само върху оказването на
токсикологичната помощ на работното място [15].
Ето защо, антидотът или специалното оборудване, необходими за справяне с конкретна опасност,
се съхранява в близост до зоната на опасност или
в полето за оказване на първа помощ. Например
в случаите, когато има опасност от отравяне с цианови съединения, са предвидени съответните
антидоти, които е най-ефикасно да бъдат приложени при нужда. За да бъде ефикасна антидотната терапия е необходимо персоналът да бъде
обучен предварително, който да е способен да
приложи антидот като лечение на специфичната
опасност [9].

ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

Таблица 1: Антидоти и антодотоподобни ЛП.



Използвайки като база представения по-горе модел за оказване на спешна долекарска помощ с антидоти на работното място, ние препоръчваме списък с антидоти, изготвен от ВМА, които да се съхраняват в аптечката. ЛП (антидоти) да
се използват за лечение на остри интоксикации,
причинени от: ФОС, цианиди, тежки метали, арсенови продукти и др. (табл. 1):
Наличието на няколко ЛП за лечение на интоксикации, причинени от една конкретна група
токсиканти, предполага свободата да се направи
избор кой или кои ЛП да се използват за овладяване на интоксикацията.
Наличието на антидоти като количествен еквивалент се препоръчва от специалист
по трудова медицина, съобразено със заетите в
производството работници. Без да пренебрегваме
последното, считаме за целесъобразно, в случаи
на инциденти с масово пострадали, екипите на
армията, противопожарна безопасност и на полицията, които първи ще бъдат на мястото на инцидента, да разполагат с автоинжектори като лични
предпазни средства за самопомощ и за оказване
на помощ. Този проблем е детайлно разработен
в дисертационен труд на К. Канев „Индивидуални средства за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ при мисии, кризи и тероризъм”. В него
той поставя акцент върху индивидуализиране на
медицинската помощ, чрез индивидуални средства за медицинска защита, предварително съобразени със спецификата на възможните нокси

при съответното кризисно/ бедствено събитие. По
принципи за медицинско осигуряване, които съответствуват на стандартите на НАТО всеки боец
(за армията) трябва да разполага с 3 бр. автоинжектори (атропин и реактиватор на ХЕ) [2].
Автоинжекторът като съвременна лекарствена форма (ЛФ) предназначена за бързо доставяне на предварително измерена, контролирана
доза от медикамент за еднократна употреба. При
използване на автоинжестор, като ЛФ, задължително апликацията се извършва интрамускулно.
В случая незабавният ефект от венозната апликация се заменя с относително по-бавната мускулна, но за сметка на това, приложението на
антидота е незабавно на мястото на инцидента
и най-важното - за най-кратко време се облужват
максимален брой пострадали. Той е идеалното
решение за приложение на ЛП от немедицински
персонал. Авторите са единодушни, че ефективноста на спешна токсикологична помощ при инциденти в ежедневието също се повишава с помощта на съвременни ЛФ [5].
GHS осигурява общ език за разпознаване
на химикалите и безопасната им употреба. Спазено е и изискването правилата за първа помощ
да са описани по начин, който да е разбираем за
необучен за реагиране персонал, оказващ първа
помощ. В коментирания материал са представени
и указания за кардиопулмонална ресусцитация и
специфичните антидоти при интоксикации с цианови съединения, фосфорорганични пестициди и
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инсектициди, въглероден оксид и сероводород.
Изводи:
 Правилата за оказване на първа долекарска помощ, при увреждане на здравето при работа, не са променяни от 90-те
години на миналия век.
 До настоящия момент няма разработен
модел за оказването й.
 Много от препоръките, за поведение
при остри интоксикации, не съответстват
на съвременните концепции, стандарти
и лекарствени продукти (ЛП).
 Необходимо е нов детайлен анализ на
нашия и чуждестранен опит.
 Въпреки липсата на нормативна база,
която да гарантира наличието на ЛП
(вкл. антидоти), за овладяване на
интоксикациите в дома/на работото място, трябва да се изготвят нови, съвременни, актуални модели, осигуряващи
безопасноста на отделния индивид или
група хора, в случай на интоксикационни
инциденти.
Заключение: Осъвременяването и оптимизирането на първата долекарска помощ с антидоти, при интоксикационни инциденти, е в съответствие с концепция за „златния час“. Само така
може да се спази основната идея - да се направи
най-рано възможното, най-доброто, за най-кратко време и за максимален брой пострадали.
Компенсирането на дисбаланса - липса на ЛП и
предварително обучен немедицински персонал,
налага разработването на модел за оказване й в
страната. Така би се осигурила безопасноста на
отделния индивид, семействата или група хора, в
случай на интоксикационни инциденти.
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