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Скъпи колеги,
Драги съмишленици,
Дойде време за новия брой на списание
„Превантивна медицина” да стигне до нас. С този
брой възбудата и вълнението предизвикани от
прохождането в една нова за всички нас област
преминава и започва времето на упоритата ежедневна работа за утвърждаване на постигнатото.
В броя сме засегнали две основни области
на превантивната медицина – организационно
планиране на дейността в областта на превенция
на здравето и специфични проблемни инфекции
в медицинската практика. Въпросът за организационното планиране е особено важен на настоящия етап най-вече поради две причини – първо, недостатъчно внимание и финансиране от страна на
държавните институции на превантивната насока в медицинската дейност и второ, негативната нагласа
на населението към изпращаните послания – хората разглеждат лекарите като платени търговски агенти на фармацевтичните фирми.
Нашата цел е обръщане на тази нагласа. Кампанийната дейност, осветена с прожекторите на
медийното внимание, макар и да остава основен инструмент за подчертаване и поставяне на наболели
и належащи проблеми, не трябва и не може да бъде единственото подходящо средство. Ежедневното
ненатрапчиво умело поднесено и подплатено с аргументи мнение и препоръка,трябва да се превърне
в основен метод и средство на нашата работа. Тогава и само тогава нашата препоръка и съвет ще имат
много по-голяма тежест за обикновения човек от кресливо поднесената в целофанена опаковка реклама. Тогава и само тогава превантивната медицина ще се превърне в здраве в аванс, а няма да остане
само анонс за здраве.
Медицинските специалисти трябва да бъдат много внимателни, когато дават мнения по средствата за масова информация- едно неправилно тълкуване или изведено от контекста на интервюто
изречение може да взриви общественото мнение и да унищожи плодовете на месеци, години упорита
работа. В този случай всички ние трябва да помним приказката за добрия шивач и крилатата фраза
„Десет пъти мери, един път трежи“. Защото както винаги пътят към Ада е постлан с добри намерения.
Още веднъж насърчаваме колегите да споделят на интернет страницата на Българското сдружение за превантивна медицина своите наблюдения и да поставят своите въпроси, защото само така тя
ще изпълни своето предназначение – да бъде истински помощник на лекаря в работата му за опазване,
както на здравето на отделния човек, така и за опазване на общественото здраве.

Успешна работа, колеги.
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РЕЗЮМЕ

Имунологичната реактивност на организма зависи от редица генетични фактори
и от влиянието на околната среда. Във връзка с това в последните години значително нарастна интереса към препарати повлияващи в една или друга посока имунологичните реакции, т.н. имуномодулатори. Чрез своето многопосочно действие те могат
да усилват вродения или придобития имунитет, или да ги потискат в зависимост от
нуждата при лечението или профилактиката на редица имунологично зависими заболявания и състояния – инфекции на дихателната и урогениталната системи и устната
кухина, автоимунни заболявания, алергични реакции, трансплантационен имунитет, редица бактериални, и вирусни инфекциозни заболявяния и др. Дискутирани са основните
механизми, стоящи в основата на имуномодулаторите и са разгледани най- известните
и широко употребявани у нас.
Ключови думи: имуномодулатори, имунотерапия, имунопрофилактика, полибактериални имуностимулатори, имуносупресори
Адрес за кореспонденция: Академик Д-р Богдан Петрунов, НЦЗПБ, София 1504, бул. Янко Сакъзов 26,
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IMMUNOMODULATORS
Petrunov Bogdan1, Ulia Radenkova-Saeva2; 1 NCIPD, Soﬁa, 2 Pirogov, Soﬁa

SUMMARY
The immune reactivity of human organism depends on different genetic factors as well as from the inﬂuence of the environment. Its stimulates the increasing interest to preparations with capacity to act on immunological reactions, so called immunomodulatores. With their capability to stimulate or to suppress the innate
or aquired immunity they have very important role in the the treatment and prophylaxis of immune dependent
diseases – like infections of respiratory or uro-genetical systems and oral cavity, autoimmune diseases, allergic diseases, transplantation immunity, a number of backterial and viral diseases and etc. The main mechanisms determing the action of immunomodulators are discussed and the most popular and used of them are
mentioned.
Keywords:

immunomodulators,

immunotherapy,

immunoprophylaxis,

polybacterial

immunostimulants, immunosuppressants
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Както вроденият, така и придобитият имунитет не са съвършени, и под действие на разнообразни генетични фактори и въздействия от
околната среда могат да бъдат увредени, и да
не функционират пълноценно. Това определя
различната степен на готовност и възможности
на имунните механизми на всеки организъм да
реагират спрямо попаднал в него генетически

“чужд” агент, най-често микроорганизъм или клетки и да доведат до неговото неутрализиране. За
преодоляване на съществуващите “слабости” на
имунната система са разработени и продължават
интензивно да се разработват голяма група фармацевтични средства т.н. имуномодулатори [6, 10,
12 ]. В зависимост от техния произход, химически
състав и механизъм на действие те предизвикват
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различни промени в имунната система свързани с
усилване, отслабване или коригиране на различни нейни функции. Тези препарати са в основата
на имуностимулацията, имуносупресията, имунокорекцията или най-общо казано – имуномодулацията и позволяват осъществяването на неспецифичната имунотерапия и имунопрофилактика при
редица инфекциозни, злокачествени, алергични и
автоимунни заболявания, и при трансплантацията на органи, тъкани и клетки.
Имуностимулатори
От особен интерес за клиничната практика
са имуностимулаторите, които намират широко
приложение в комплексния подход при третирането на редица патогенетично свързани с имунната система инфекциозни и системни заболявания
/ злокачествените напр. /. Това може да се обясни
с нарастване резистентността на микроорганизмите към действието на различните антибиотици;
прекомерното им използване през последните десетилетия, което доведе до значително нарастване на алергизацията не само към тях, но и към
други алергизиращи вещества; не е без значение
и фактът, че практически почти всички антибиотици са имуносупресори, т.е. те убиват или задържат размножението на микроорганизмите, но
в същото време потискат естествените защитни
механизми на имунната система; важно е да се
отбележи, че увеличаващото се замърсяване на
околната среда и особено на въздуха, които съпътстват живота на съвременния човек, определено действа негативно върху имунната система,
като намаляват резистентността на организма с
последващо увеличаване на честотата и тежестта
на респираторните инфекции [ 21].
В резултат на това, постоянно нараства
броя на т.н. имунокомпрометирани хора с увредена имунна система и риска от по-често развитие
на разнообразни инфекции, особено на дихателната система. Днес се предполага, че не по-малко от 20% от човешката популация има клинични прояви, свързани с различни увреждания на
имунната система.Това представлява основанието в последните години да нарасне интереса към
търсене на други пътища за борба с бактериалните и вирусни инфекции, към използването на
средства за стимулиране на собствените защитни
механизми на организма, за стимулиране на потисната имунна система.
Най-широко приложение в медицинската
практика във връзка с това намират полибактериалните имуностимулатори съставени от обработени по различен начин микроорганизми с найголямо значение за възпалителните заболявания
на дихателната и урогениталната системи, устната лигавица и пародонта [1,2,3,4,5,8,11,12,13].
Тяхното действие в организма се основава на
съдържащите се в тях сложни химически комплекси – липополизахариди / ендотоксини /, пептидогликани и др., които имат отдавна доказан
имуностимулиращ ефект. Той се изразява в мощно стимулиране на неспецифичните механизми
на имунната система каквито са: фагоцитозата,
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комплемента и пропердина, секреторните ИгА
антитела– първата защитна имунна реакция при
респираторни инфекции,Т-помощните, и В лимфоцитите – участващи в синтеза на защитните
антибактериални и антивирусни антитела, белодробния сърфактант – покриващ като защитен
слой белодробния епител; интерферона – с мощно антивирусно действие и др. Освен това неспецифично действие, свързано със стимулиране
на различни механизми на естествения имунитет,
полибактериалните имуностимулатори действат
и като специфични “ваксини”, т.е. предизвикват
защитен имунен отговор в човешкия организъм,
насочен специфично към микробните видове,
които влизат в състава им.
Особено подходящи са имуностимулаторите в профилактиката и лечението на грипните и
други масови вирусни респираторни инфекции /
птичи грип, свински грип / и последващите ги вторични бактериални инфекции; при инфекции на
различни органи и системи предизвикани от резистентни към антибиотици и химиотерапевтици
щамове; при инфекции с различна локализация
у пациенти с реакции на свръхчувствителност
към използваните антибиотици и други антибактериални агенти; при липсата на антибиотици за
специфично лечение на вирусните инфекции; в
комплексната терапия на злокачествени заболявания; при контрола на заболявания и състояния,
свързани с потисната имунна система, като ХИВ/
СПИН, ТОРС, при хора работещи в условия на
силно въздушно замърсяване и повишен радиационен фон, на нервно-психичен стрес и др.
Пероралното приложение на тези препарати позволява адсорбцията на активните им
компоненти през гастро-интестиналната мукоза
и чрез ГАЛТ / свързаната с червата лимфоидна
тъкан / да се стимулира БАЛТ /свързаната с бронхите лимфоидна тъкан / като част от цялостната
МАЛТ / мукозно свързана лимфоидна тъкан / въз
основа на интегралното действие на имунната
система..В край на сметка, цялостната активност
на полибактериалните имуностимулатори е насочена към стимулиране на Тх-1 тип цитокинов имунен отговор - ИЛ-2, ИЛ-6, γ - интерферони, TNF- α
и GM-CSF.
У нас се използват няколко вида такива
препарати в профилактиката и лечение на вирусните и бактериални неспецифични инфекции
с различна локализация. Респивакс/ България/.
Това е най-широко и от най-отдавна използвания
у нас полибактериален имуностимулатор, проучен многостранно в експериментални условия и
с доказан клиничен ефект, получен от лиофилизирани бактериалните лизати и клетъчни стени
от следните бактериални видове от най-голямо
значение за възникването на дихателните инфекции: N. catarrhalis, Str. pneumoniae, Str. pyogenes,
H. inﬂuenzae, Staph. aureus, Klebsiella pneumoniae.
Препаратът е предназначен за перорална имунопрофилактика и имунотерапия на неспецифичните инфекции на дихателната система: бронхити
и трахеобронхити, тонзилити, тонзилофарингити
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и ларингити, отити, синуити, бронхо- пневмонии,
пневмонии – особено често рецидивиращи, резистентни към антибиотици дихателни инфекции,
инфекции у болни със свръхчувствителност към
антибиотици, инфекциозна бронхиална астма.
Особено подходящо е приемането на Респивакс
през есенно-зимния период / ноември-март / за
лечение и профилактика на сезонните инфакции
на дихателната система, особено при деца, възрастни с хронични белодробни и сърдечни заболявания и като имуностимулиращо средство при
хора с компрометирана имунна система от различен произход, които са много по-лесно податливи към респираторни вирусни/грипни инфекции и
техните бактериални усложнения. За засилване
не само на индивидуалния, но и на колективния
имунитет преди и по време на грипни епидемии
приемането на Респивакс е особено препоръчително за военнослужещи, ученически колективи,
транспортни работници, медицински персонал,
спортисти и др. работещи в условия на химически, радиационни, инфекциозни вредности и
рискове, високо физическо натоварване и други
водещи до потискане на имунната система. Предоставя се под формата на таблетки за деца и
възрастни, които се приемат сутрин на гладно в
продължение на 20 дни в 4 последователни месеца, най-добре от ноември до март [1,2,3,4,5,7,11].
Бронховаксом /Швейцария/. Това е подобен на Респивакс орален бактериален имуностимулатор, който се основава само на лизатите
на бактериалните клетки, без да съдържа техните
клетъчни стени, в които се намират голям брой от
активните имуностимулиращи съставки. Той има
същият механизъм на действие и показания за
приложение както Респивакс. Предлага се в капсули по 3.5 мг за деца и 7 мг за възрастни. Схемата за приложението му не се различава съществено от тази на Респивакс [6,10].
Рибомунил / Франция /. Представлява рибозомален имуностимулатор получен от бактериите K. pneumoniae, Str. pneumoniae, Str. pyogenes,
H. inﬂuenzae. Подобно на споменатите вече два
полибактериални имуностимулатори, той има същия механизъм на действие и се използва при
профилактиката и лечението на неспецифичните
белодробни инфекции от вирусен и бактериален
произход. Предлага се в таблетки, които се приемат сутрин на гладно по една таблетка 4- 5 дни
под ред последвани от 4 дни почивка.
Ланатиджен Б /Англия /. Полибактериален
имуностимулатор съдържащ шест микроорганизми със значение за респираторните инфекции.
Прилага се чрез специален апликатор под езика
по едно-две накапвания сутрин и вечер. Подобно
на споменати вече препарати, предизвиква усилване на локалния имунен отговор в устната кухина и бронхите и има същите показания.
Биостим /Франция/. Това е лиофилизиран
екстракт от Klebsiella pneumoniae, които се предлага в таблетки по 1 мг в дневна доза от 3 до 8
мг в продължение на няколко месеца при лечение
на хроничните инфекции на дихателната система.

Уростим /България/. Полибактериален стимулатор насочен специфично към инфекциите на
урогениталната система, съставен от убити тела
и екстракти на специално подбрани бактериални щамове от значение за тези инфекции: E. coli,
Proteus mirabilis, Entercoccus faecalis, Klebsiella
pneumoniae. Проведените широки лабораторни и
клинични проучвания са показали неговата много добра ефективност в комплексната терарпия и
профилактика на инфекциите на пикочо-половата система, особено в случаите на антибиотична
резистентност на предизвикващите ги микроорганизми и развиващите се рецидиви. Приема се
перорално по 20 дни в няколко последователни
месеца.
Уроваксом /Швейцария/. Това е аналогичен
на Уростим препарат, който съдържа само лизат
от бактериалните клетки, което го прави по-слабо
имуногенен.
СолкоУровак. Инжекционен имуностимулатор, подобен по състав на Уростим и със същия
начин на действие върху механизмите на неспецифична и специфична имунологична реактивност. СолкоУровак се предлага в ампули по 0,5
мл, които се прилагат мускулно – три инжекции с
интервал от 1-2 седмици и една реимунизация с
0,5мл след една година.
Дентавакс /България/. Това е оригинален
полибактериален имуностимулатор с ясно изразено терапевтично и профилактично действие на
възпалителните заболявания на устната лигавица и пародонта: хронични и остри гингивити, пародонтити, и такива свързани със системни заболявания и имунен дифицит; повърхностни и дълбоки възпалителни процеси в лицево-челюстната
област, преди и след тонзилектомия, улцерозни и
вторични инфекции, причинени от носене на зъбни протези. Създаден е на базата на най-важните микроорганизми причинители на тези толкова
чести заболявания: Lactobacillus acidophillus, Str.
pyogenes, Staph. aureus, Candida albicans. Приема се чрез смукане – по 4 таблетки на ден в продължение на най-малко 20 дни, като тези курсове
се повтарят 3-4 пъти годишно [ 9 ].
Имудон (Imudon). Бактериален имуностимулатор, предназначен за лечение на неспецифичните инфекции на устната кухина. Той има
подобен състав и механизъм на действие както
Дентавакс, само че е съставен от лизатите на бактериите без техните клетъчни стени.
Калгевакс /Българи/ и Имуноцист /Франция/. Това са бактериални имуностимулатори създадени на базата на БЦЖ ваксината, прилагат се
парентерално или ин ситу и са предназначени за
имунотерапия на злокачествени заболявания –
най-често са използвани в комплексната терапия
на карцинома на пикочния мехур, някои меланоми и др.
Интерферони /Interferon- α и Interferon – γ/.
Човешки левкоцитарни или рекомбинатни алфа
и гама интерферони са отдавна доказани имуномодулатори с много добър противовирусен и имуностимулиращ ефект при редица вирусни /грип,
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херпес, хепатит В и С/, и злокачествени заболявания – специално при чернодробен карцином.
Предлагат се под формата на лиофилизирани ампули и по-рядко за локално приложение – мази,
капки за очи и нос [ 3 ].
Освен споменатите бактериални имуностимулатори има редица химически съединения,
растителни или други биологически екстракти и
природни продукти, които намират приложение за
целите на имунотерапията и имунопрофилактиката. С по-голямо значение за клиничната практика
са:
Изопринозин(Isoprinosin) - добре известен
противовирусен препарат, но и определено имуностимулиращо действие.
Левамизол (Levamisol) – широко използван
антихелминтен препарат известен и с възможностите си да стимулира различни елементи на
имунната система.
Диуетилдитиокарбамат (Imithiol) – притежава разнообразни фармакологични свойства, в
това число и известен имуностимулиращ ефект.
Имуносупресори.
От голямо значение за клиничната медицина, особено в трансплантологията и лечението на
редица автоимунни заболявания, са т. нар. Имуносупресори. Като такива се използват широка
гама от синтетични и природни продукти с найразличен произход, химически състав и механизъм на действие.
Глюкокортикоиди. Това са най-отдавна и
най-широко използваните имуносупресивни средства, добре известни със своите противовъзпалителни, противоалергични и други свойства. Съществуват разнообразни форми на приложение
на глюкокортикоидите: перорално, инжекционно,
инхалативно, кожно. Произвеждат се от различни фирми под многобройни търговски наименования, като дозировките варират в много широки
граници в зависимост от клиничната картина на
заболяването и вида на препарата.
Аденокортикотропен хормон (АСТН). Има
ограничено приложение като имуносупресор.
Действието му в това отношение до голяма степен съвпада с това на глюкокортикостероидите.
Циклофосфамид (Endoxan). Препаратът
принадлежи към групата на алкилиращите средства и потиска клетъчния имунитет чрез блокиране на клетъчното деление и секрецията на антитела. Прилага се перорално или интравенозно.
Циклоспорин (Sandimmun). Този препарат
е синтезиран от гъбичката Tolypocladium inﬂatum
Gams. Използва се по-рядко за целите на имуносупресията, при потискане отхвърлянето на
трансплантата.
Азатиоприн (Imuran). Това е пуринов аналог, който повлиява синтеза на ДНК и уврежда
предимно младите NK- клетки и В-лимфоцити.
Има неприятни странични ефекти, свързани с появата на левко и тромбопения, анемия.
Метотрексат (Methotrexat). Представлява
аналог на фолиевата киселина и предизвиква
блокиране на пролиферативната фаза на имуно-
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компетентните клетки.
Рапамицин. Това е макролиден антибиотик
от плесенен произход, който успешно блокира
клетъчното активиране и пролиферацията на Тлимфоцитите.
Антилимфоцитарни серуми. Поликлоналните антилимфоцитарни серуми, получени в коне
или зайци, са едни от най-старите и широко използвани имуносупресиращи средства в миналото. В последните години тяхната употреба значително намаля.
Моноклонални антитела. В резултат на широкото въвеждане на моноклоналните антитела
(МКА) в диагностиката и лечението на редица заболявания днес се разполага, и с нова категория
имуносупресиращи средства с висока специфичност и ясна характеристика. Те са насочени към
основни имунологични клетки, клетъчни рецептори и медиатори, което позволява качествено блокиране активността на последните. МКА се прилагат интравенозно по строго индивидуализирани
схеми.
Специален интерес, като своеобразни имуномодулатори с разнообразно действие върху
имунната система, представляват някои опиоидни наркотични вещества, какъвто е например
хероинът [14,15,16,17,20,22]. Литературните данни, а и нашите изследвания показват, че хероинът действа като имунотоксичен агент и повлиява
отрицателно имунната система в синтеза на антителата от клас ИгГ и ИгА и двете основни съставки на комплемента –С3 и С4, които участват
активно в защитата на организма спрямо разнообразни бактерии, вируси и паразити, проникнали
в него. Това може да обясни сравнително по-високата честота на различни неспецифични инфекции, особено на дихателната система, които се
наблюдават в хроничните хероинови наркомани и
които представляват сериозен клиничен проблем
в комплексното лечение на тази категория болни.
Интерес представлява статистически значимото увеличение на хаптоглобина в близо 30%
от изследваните болни сравнение с нормалните
му стойности .Това определено може да се свърже с токсичното действие на хероина върху черния дроб и в комбинация с често срещаните хепатит В и С инфекции, несъмнено представлява
сериозен клиничен проблем.
Проведените за първи път у нас проучвания [5] върху възможността хероинът да предизвиква образуване на различни автоантитела у
хероин зависими пациенти: антинуклеарни /ANA/,
антинеутрофил – цитоплазмени /ANCA/ антикардиолипинови /ACL/, анти бета-2-гликопротеин-1 /beta-2-GP-1/ и други показват, че хероинът
въздейства върху различни клетки и тъкани, като
променя тяхната химическа и антигенна структура и ги прави “чужди” за имунната система на организма, той не ги разпознава и реагира с образуването на различни автоантитела. Т.е той действа
по механизма на типична лекарствено предизвикана автоимунна реакция [20].
Определянето на основните клетъчни по-
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пулации в хероин зависими пациенти показват
намаляване на CD4 помощните Т-лимфоцити
и в резултат на това статистически значимо пониско съотношение на СД4/СД8 клетките, което
определено говори за потиснат клетъчно-медииран имунитет. Друго доказателство в това ротношение е статистически значимото понижение
на лимфоцитната популация с маркер CD57, т.е.
това са т.н. “естествени клетки убийци” /“natural
killer cells”/ - NK-клетки, които играят много важна
роля в “очистването” на организма от чужди антигенни субстанции, туморни клетки и др. Това имуномодулиращо действие на хероина може да се
обясни до голяма степен с наличието на опиоидни рецептори по повърхността на Т-лимфоцитите,
което позволява тяхното въздействие [5, 21].
Оригинален характер имат нашите резултати във връзка проучване характера на сензибилизацията на хероин зависими пациенти, при които
е установено за първи път значително по-висока
степен на алергизация към някои основни атопчини алергени: домашен прах, микрокърлежи в
домашния прах, полени [5,18]. Това показва отново имуномодулиращите възможности на хероина
в смисъл, че насочва имунологичната реактивност на тези болни към повишен синтез на специфични ИгЕ антнитела отговорни за развитието на
алергичната сензибилизация.
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РОЛЯТА НА ЗДРАВНИТЕ АВТОРИТЕТИ ЗА
УВЕЛИЧАВАНЕ НА ВАКСИНАЦИОННИЯ
ОБХВАТ С ПРОТИВОГРИПНИ ВАКСИНИ
Андрей Галев, д ; НПЦВЕХ- ВМА, София

РЕЗЮМЕ

Грипните епидемия водят до значителни последици по отношение на общественото и индивидуално здраве и до значителни разходи и загуби на икономиката. Противогрипните ваксини са основния инструмент на съвременната медицина за борба с грипа. Различни стратегии и политики за повишаване на ваксинационния обхват могат да бъдат
използвани, както самостоятелно, така и в комбинация. Здравните авторитети в една
държава са здравните институции и регулаторни органи, здравните заведения, груповите и индивидуални практики, научните дружества и асоциации. Те трябва да създават
препоръки, да провеждат активна комуникация преди и по време на грипната кампания
чрез прес-конференции, прес съобщения, писма и инструкции, да поставят сезонни цели
на здравни заведения и индивидуални практики, да мониторират ваксиналния обхват.
Ключови думи: здравни авторитети, ваксинационен обхват, противогрипни ваксини
Адрес за кореспонденция: Андрей Галев, Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена към Военномедицинска академия , ул. ”Св. Г. Софийски” № 3, 1606 София, тел. 922-55-52, е-mail: andrey_galev@abv.bg

HEALTH AUTHORITIES ROLE IN FLU VACCINATION COVERAGE EXPANCE
Andrey Galev, MD, PhD Scientiﬁc applied center for military epidemiology and hygiene, MMA

SUMMARY
The annual ﬂu epidemics have signiﬁcant public and personal health consequences as well as economics expenses. The ﬂu vaccines are the main tool in ﬁghting disease spreading. Wide range of strategies and
politics can be used alone or combined. The state health authorities are health and regulatory institutions,
hospitals, general practitioners, scientiﬁc organizations. They must create recommendation, conduct active
communication before and during ﬂu epidemics via press-conference, press-report, letter, and instructions, set
hospitals and general practitioners seasonal goals, monitor vaccine coverage.
Keywords: health authority, vaccine coverage, ﬂu vaccines
Address for correspondence: Andrey Galev PhD, Scientiﬁc Center For Military Epidemiology And Hygiene, 3, Georgy
Soﬁisky Blvd, 1606,Soﬁa, Bulgaria, Telephone (+3592) 9225552, е-mail: andrey_galev@abv.bg

По данни на СЗО, годишната грипна епидемия води до значителни последици по отношение
на общественото здраве. Ежегодно 5%-15% от населението е засегнато от грип и предизвиква 3 до
5 млн. тежки случаи в световен мащаб и води до
250,000-500,000 смъртни случая[22]. В Съединените щати грипът и пневмонията са сред топ 10 причините за смърт[2], а ежегодно грипът води до около 20,000-40,000 смъртни случая и приблизително
300,000 хоспитализации[19]. В ЕС, 40,000-220,000
смъртни случая ежегодно се преписват на грипа, в
зависимост от тежестта на грипната епидемия[7].
Тези данни кореспондират с 5,000-30,000 смъртни
случая във Великобритания (1975-1990) [21] и 7,500
смъртни случая при възрастни над 75 годишна възраст във Франция. [5] Грипът предизвиква вторични

10

инфекции при всички възрастови групи и обостряния на съществуващи хронични заболявания, като
води до тежки усложнения, и повишена болестност,
и смъртност[17]. Общите годишни разходи (разходи за болнично лечение и загуби от намалената
производителност на труда и загубата на живот) в
резултат на сезонния грип са между $1 - $6 млн на
100,000 души (Франция, Германия и Съединените
щати). Годишните непреки разходи представляват
между 82% до 88% от общите разходи, свързани
със сезонния грип в различни страни на западна
Европа и Америка[15,16,18,25,27]. Противогрипните ваксини са основния инструмент на съвременната медицина за борба с грипа. Работата по разработването на ваксина против грип започва през
1947г., когато с цел избягване на военните и човеш-

ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

ки загуби от грипната пандемия през 1918-1919г.
правителството на САЩ поръчва производството
на целоклетъчна противогрипна ваксина[26]. Първата инактивирана пречистена сплит ваксина е лицензирана във Франция през 1968г. [23]. Към 2011г.
противогрипните ваксини са лицензирани в повече
от 150 страни в света[9]. Макар да се спори относно
ефективността на противогрипните ваксини и да се
твърди, че вместо да предпазват от заболяване, те
предизвикват такова. Редица мета-анализи доказват ефикасност от 63% (53-71%) до 80% (59-91%)
за предотвратяване на лабораторно потвърдени
случаи на грип [3,12,24] не само при възрастовата
група 18-64 г., но и при лица над 65г. показват ефективност 58% (26-77%), ефективност при понижение
на броя лабораторно доказани случаи на грип[10].
От много години редица независими и международни здравни организации настояват за противогрипна ваксинация. Техните изисквания с времето станаха все по-настоятелни. Препоръките на
Световната здравна организация и Европейския
съюз целят 75% ваксинационно покритие на лицата над 65 години [8,28], докато комитетът за имунизационни практики (ACIP) настоява за масова ваксинация на всички лица над 6-месечна възраст[1].
Различни стратегии и политики за повишаване на
ваксинационния обхват могат да бъдат използвани,
както самостоятелно, така и в комбинация. Те могат да бъдат разделени на четири самостоятелни
групи: 1) активно управление на ежегодните ваксинационни кампании, което включва препоръка за
ваксинация на лица над 65г.; препоръка за ваксинация на лица в диапазона 50-55г. или 60-64г.; поставяне на ежегодна национална цел за ваксинационен обхват, мониториране на обхвата на ваксинация; 2) влияние на лекарите върху имунизационния
обхват, което включва цел за обхват на лекарите,
финансов стимул за лекарите; 3) достъп до ваксини, което включва реимбурсация на ваксините (90100%), писмо до пациентите; 4) комуникационни
кампании, насочени към широката публика в радио
и телевизия, печатни реклами, брошури в чакалните, уебсайт и прес-конференция за гражданите[4].
От тях най-голяма стойност и влияние върху повишаване на ваксинационния обхавт имат финансова
инсентивизация на общопрактикуващите лекари,
реимбурсация на ваксините в рамките на 90-100%,
кампании за информация за гражданите[4]. Над
79% от пациентите са готови да се ваксинират,
ако имунизацията е препоръчана от лекар[13,14].
В този смисъл мястото и ролята на лекарското съсловие като цяло, и на личните лекари в частност
придобива много голямо значение.За да бъде осъществена една успешна ваксинационна политика
тя следва ясно и недвусмислено да дефинира целите за ваксинационния обхват; да осигурява ежегодно мониториране и анализ на ваксинационния
обхват; да регламентира провеждане на ежегодни
ваксинационни кампании, да стимулира информираността на гражданите относно тежестта на заболяването, безопасността и ползата от ваксините;
да подчертава критичната роля на лекарите, чрез
специфично обучение, знание за опасностите, кои-

то носи грипа и осигуряване на финансови стимули.
За повишаване на ваксинационния обхват най-голямо значение има безплатния достъп до ваксините[6,20]., но няма пряка зависимост икономическото развитие на държавата и ваксинационния обхват
на населението.
Здравните авторитети в една държава са
здравните институции и регулаторни органи, здравните заведения, груповите и индивидуални практики, научните дружества и асоциации. Те трябва да
създават препоръки, да провеждат активна комуникация преди и по време на грипната кампания чрез
пресконференции, прессъобщения, писма и инструкции, да поставят сезонни цели на здравни заведения и индивидуални практики, да мониторират
ваксиналния обхват – кой на колко пациента кога и
какви противогрипни ваксини е поставил.
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ОПИТЪТ НА СЕКТОР ПО ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА, ДКЦ „ТОКУ ДА”, СОФИЯ В ОБЛАСТТА НА
ПРОФИЛАКТИКАТА НА ОБЩИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СОЦИАЛНО ЗНАЧИМИ БОЛЕСТИ
Е. Петрова, Г. Симеонов, Е. Трайкова, Д. Георгиев
РЕЗЮМЕ

Цел. Да се представят основните задачи, направления, нива на медицинска профилактика с акцент върху ранната диагностика на болестите и опита на Сектора по
превантивна медицина в ДКЦ „Токуда”.
Материал и методи. Използвани са всички необходими методи на изследване на различни органи и системи с оглед постигане ранна диагноза на болестите. Направен е ретроспективен анализ на постигнатата ранна диагностика и останалата дейност в сектора, като са използвани данни от информационната система в ДКЦ „Токуда” за периода
01.01- 31.12 - 2010 и 2011г. Резултати. Очертани са основните направления на медицинска
профилактика. Представени са подходите при преванция на социално значими професионални, общи и генетични болести. Споделен е опита на Сектор по превантивна медицина.
Описани са основни прегледи, тестове и пакети медицински услуги, медицинско оборудване, медицински персонал, участващ при реализация на профилактиката и ранната диагностика на болестите при различни групи пациенти. Преставени са дейностите на Сектор
по превантивна медицина в ДКЦ „Токуда”, резултатите от дейността през последните две
години, структурата и профилактичните медицински пакети. Изводи: 1. Промоцията на
здравето и превенцията (ранната диагностика) на болестите са най-значимите критерии
за определяне нивото на здравеопазване във всяка страна. 2. Таргет на Сектора по превантивна медицина в ДКЦ “Токуда” са превантивните мероприятия, насочени към различни
органи и системи в човешкия организъм. 3. Разширяването на дейността в сектора способства за подобряване на здравето и качеството на живот на хората в нашата страна.
Ключови думи: скрининг, наблюдение, ранна диагностика, превантивна медицина,
болница „Токуда” София
Адрес за кореспонденция: проф. д-р Елисавета Петрова, дмн
Сектор по превантивна медицина, ДКЦ „Токуда“, София, Бул. Никола Вапцаров“ №51Б София, 1407

THE EXPERIENCE OF THE SECTION ON PREVENTIVE MEDICINE IN TOKUDA MEDICAL CENTER IN SOFIA
Petrova E., G. Simeonov, E. Traikova, D. Georgiev

SUMMARY
The Aim is to present the basic tasks, trends, level of medical prevention with accent on early diagnostics of the diseases and the experience of Section on Preventive medicine in Tokuda Medical Center in Soﬁa.
Material and methods. All requisite medical methods for investigation of different organs and systems with
aim to achieve early diagnosis of the diseases were used. A retrospective analysis of the reached early diagnostics of the diseases and the rest activity of the section using Tokuda Hospital information system for the period
01.01- 31. 12 - 2010 и 2011y was performed. Results. The basic trends of medical prevention were described. The
approaches for prevention of the social important occupational, general genetic diseases were presented. The experience of the Section on Preventive medicine was described. Basic examinations, tests, and packages of medical services, medical equipment, and medical staff taking part in realization of the medical prevention and early
diagnosis of the diseases of different patients groups were described. The activities of the Section on Preventive
Medicine in Tikuda Medical Center as well as the results of the medical activity, the structure, and preventive medical packages during last two years were presented. Conclusions: 1. The health promotion and prevention (early
diagnostics) of the diseases are the most important criteria for differentiation of the level of the medical service in
each country. 2. Target of the Section on Preventive Medicine in Tokuda Medical Center is realization of preventive
activities, directed to different organs and systems of the human organism. 3. The extension of the activity in the
section further improvement of health and health quality of people in the country.
Keywords: screening, surveillance, early diagnostics, preventive medicine, Tokuda Medical Center, Soﬁa
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Въведение: Нивото на медицината се определя от нивото на профилактика в дадена страна.
Praevenire (лат.) означава изпреварващи дествия с
оглед опазване здравето на хората и предпазване от
болести, както и редуциране необходимостта от вторични и третични здравни мероприятия. Promotion
(от англ.) се превежда като поддръжка, поощряване, насърчаване, популяризиране. Prevention или
prophylaxis (англ.) означава профилактика, предпазване, предотвратяване, предпазна мярка, а
рrevention of diseases – предпазване (борба) с болестите. Понятието превенция включва оценка на
риска от болести и прилагане на медицински грижи
(имунизации, здравно обучение, ранна диагностика,
лечение, очертаване граници на неработоспособност и рехабилитационен потенциал). При остри
случаи много интервенции са едновременно с терапевтичен и профилактичен характер. В най-общ
план превенцията включва три нива: 1. Първична (първо ниво) превенция – здравни мероприятия
и грижи, целящи опазване здравето и предпазване
от болести. При работещи в среда с професионални
рискови фактори, първичната профилактика включва измерване нивата на вредни фактори в работната среда и от трудовия процес и оценка на риска от
професионална болест. 2. Вторичната (второ ниво)
превенция включва медицински мероприятия, целящи ранна диагностика на болестите и подсигуряване по-голяма възможност за лечение, контрол и
предпазване от последици. 3. Третичната превенция
(трето ниво профилактика) е свързана с предпазване от късни последици и усложнения на болестите.
Основните задачи на превенцията са оценка на риска от болести, включ. професионалния риск, рисковете от околната среда, фамилната, генетичната
предизпозиция и други. Превенцията включва и прилагане на медицински профилактични мероприятия
за ранна диагностика на общи и професионални болести, лечение (лечебна и профилактична мярка),
имунизации (имунопрофилактика, имунолечение),
физикални и санаториално-курортни процедури, определяне граници на неработоспособност и рехабилитационен потенциал, здравно обучение на обща
популация и рискови професионални групи, реализация на проекти и изготвяне на анализи в областта
на ранна диагностика, наблюдение, лечение и профилактика на общи и професионални социално значими увреждания и болести. Ранната диагностика
на социално значимите болести стои в основата на
вторичната медицинска профилактика. Тя включва
ранна диагностика на болести на сърдечно-съдова
система, онкологични болести, болести на дихателна система, урогенитален апарат при мъже и жени,
гърда, гастроинтестинален тракт, ендокринни болести, болести на нервна система, на очи, оториноларингологични, инфекциозни болести и туберкулоза,
професионални увреждания и болести, болести на
опорнодвигателен апарат, наследствени и генетични
болести и др. Основните превантивни подходи при
социално значимите професионални болести са измерването на нивата на вредните фактори в работната среда и оценката на риска. Скрининът и наблю-

дението са двата основни компонента в областта на
профилактиката и ранната диагностика на професионалните болести. Прилагането им подсигурява
информация за здравето на работещите и допринася за сравнимостта на националните статистики
(R.G.Wagner, 1996). Скринингът и наблюдението са
валидни методи и при ранна диагностика на общите
(непрофесионални) социално значими болести [8].
Скринингът е въвеждане на тест или серия от тестове (въпросници, прегледи, образни, функционални,
лабораторни тестове и др.), целящи ранна диагностика на органна дисфункция или болест. Наблюдението е периодично натрупване на данни, описание
и анализ на информацията, целящо постигане на
адекватна профилактика на болестите и подобряване здравето на работещите. Скринингът и наблюдението подсигуряват ранна диагностика и мониторинг
на състоянието на болните от общи и професионални социално значими болести. След ранна диагностика на началните или по-напредналите новооткрити функционални и болестни промени следва
своевременно и адекватно лечение, профилактика
на някои вредни навици при популации със социално значими болести, лечение на социално значими
инфекциозни болести и туберкулоза. С оглед обучение на лекарите и пациентите WHO ежегодно изготвя доклади, анализи и ръководства за диагностика,
лечение, профилактика и наблюдение на различни
групи социално значими болести. ILO изготвя анализи, доклади, препоръки и ръководства за социално
значимите професионални болести, трудовите злополуки и техните последици. В практиката доминира
литературата, акцентирана върху профилактика на
професионалните социално значими болести [1–11].
Цел: Да се представят основните задачи,
направления, нива на медицинска профилактика с
акцент върху ранната диагностика на болестите и
опита на Сектор по превантивна медицина в ДКЦ
„Токуда”.
Материали и методи: Използвани са всички необходими методи на изследване на различни
органи и системи с оглед постигане на ранна диоагностика на болестите. Направен е ретроспективен анализ на дейността на сектора и постигнатата
ранна диагностика, като са използвани данни от
информационната система на ДКЦ „Токуда” за периода 01.01 – 31.12. 2010 и 2011г.
Резултати: Опит на Сектор по превантивна медицина, ДКЦ „Токуда”, София. Стратегията
на сектора е съхраняване здравето на човека при
спазване правилата на установената добра медицинска практика. Мисията на сектора е откриване
на начални (функционални) отклонения и ранна
диагностика на общи социално значими професионални, генетични и др. болести. Задачите включват:
1.осъществяване на профилактични медицински
прегледи на групи пациенти, извършвани от разнородни високвалифицирани лекари специалисти
с цел откриване на начални увреждания и ранна
диагностика на болести; 2.осъществяване на съвременни изследвания и тестове при скрининги в
сектора и в предприятията. Настоящите основни
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дейности на Сектор по превантивна медицина”,
ДКЦ “Токуда”, София са: 1.стационарна профилактика на територията на сектора, обхващаща лица,
неекспонирани или експонирани на професионални вредности с очаквани общи и професионални
болести; 2.скринингова профилактика в предприятията при работници от производствени браншове
с установени вредни фактори в работната среда и
от трудовия процес с очаквани професионални и
общи болести и 3.индивидуални профилактики на
лица по предварително изготвени профилактични
пакети или по желание.
Сравнителен анализ на дейността в Сектор
по превантивна медицина в ДКЦ „Токуда” в периода
януари – декември 2010 и 2011 година
Реализираният общ брой прегледи е 27371д.
през 2010 г. и 31340 - през 2011г.; прегледите през
2011г са с около 4000 повече (Фиг. 1). Общият брой
на обслужените по договори с ДЗОФ “Токуда”, директни договори на ДКЦ с фирми, други ДЗОФ и
индвидуални профилактики е 97. От всички договори през 2011г., 15 са директни на ДКЦ “Токуда”и
82 (84.53%) – чрез ДЗОФ “Токуда”. Установява се
тенденция за нарастване дейноста на Сектор по
превантивна медицина с 15% през 2011г., в сравнение с 2010г.
Броят на профилактичните прегледи, консултациите с различни специалисти в извънболничната помощ и общият брой на прегледаните пациенти
в Сектор по превантивна медицина в ДКЦ „Токуда”
(по месеци през 2010 и 2011г.) са представени на
Фиг. 1. Общият брой на прегледаните пациенти в
сектора през 2011г. е 10979. Броят и относителният
дял на пациентите, прегледани по всички договори
в сектора е 6942 (22.15%) за 2011г. Общият брой
и делът на прегледаните по договори за профилактика е 5523 (50.3%) през 2011г. Общият брой
и относителният дял на пациентите, прегледани в
извънболничната помощ по договор с НЗОК е 1215
(11.06%) през 2011г. Броят и делът на осъществените през 2011г. прегледи по договори с различни
фондове е 23688 (75.58%). С най-голям брой и дял
(20050 - 64%) са реализираните прегледи по договори за профилактика в сектора. Общият брой
и делът на платените медицински прегледи в кабинетите на сектора е 6023 (19.21%) през 2011г.

Установява се вариране в броя на прегледаните и
финансовото покритие през различните месеци в
2011г. Най-интензивни са прегледите през месец
октовмри и ноември 2011г., когато успоредно със
стационарната профилактика са проведени изнесени скринингови медицински прегледи. Средният
дневен брой на прегледите в сектора през 2011г.
е 86. При профилактични прегледи, най-често са
регистрирани лица без оплаквания или установена
диагноза (МКБ Z 0 - Z99 - фактори, влияещи върху здравното състояние на населението и контакта
със здравните служби) – Фиг. 2. По-често се откриват болести на пикочо-половата система (15.09%),
следвани от болести на окото и придатъците му
(12.59%), болести на дихателната система (горни
и долни дихателни пътища), намерени при 11.41%
(Фиг. 2). Всред прегледаните в Сектор по превантивна медицина през 2011г., по-рядко са регистрирани
болести на органите на кръвообръщението, кръвта
и кръвотворните органи и нарушенията, включващи имунен механизъм, на ендокринната система,
разстройствата в храненето и обмяната на веществата, болестите на нервната система, болести на
храносмилателната система, симптоми, признаци и
отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде
и вирусни инфекции (Фиг. 2).
Разпределението на регистрираните състояния и болести, установени при профилактични
медицински прегледи в Сектор по превантивна медицина през 2011 г., е представено на Фиг. 2. 136
са пациентките с други възпалителни болести на
влагалището и вулвата; 29 от тях са установени при
профилактични прегледи, а 102 – при прегледи в
извънболничната помощ. При 180 профилактирани
пациенти са открити нарушения в рефракцията и

Фиг. 2. Разпределение на регистрираните през 2011г. болести в Сектор по превантивна медицина, разпределени в групи
по органи и системи, съобразно МКБ – 10

Фиг. 1. Сравнителен анализ на дейността на Сектор по превантивна медицина в ДКЦ „Токуда” за периода януари – декември 2010 и 2011 година

акомодацията. 51 пациенти са с “остри инфекции на
горни дихателни пътища с множествена и неуточнена локализация”; 1 от тях е открит при профилактичен преглед. От 51 болни с есенциална хипертония,
37 са регистрирани по време на профилактични
прегледи. 29 са установените случаи на хроничен
ринит, назофарингит и фарингит, диагностицирани
чрез прегледи по линия на НЗОК, а 2 са установени
при прегледи по други договори в извънболничната
помощ. 29 са пациентите с други болести на носа и
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носните кухини (7 - установени при профилактични
прегледи и 22 – при прегледи в извънболничната
помощ). 31 са болните с вазомоторен и алергичен
ринит; 9 от тях са регистрирани по време на профилактични прегледи. 349 са профилактираните пациенти с регистрирани “общи прегледи и изследвания,
които нямат оплаквания или установена диагноза”.
През 2011г. общият брой на регистрираните “общи
прегледи и изследвания, които нямат оплаквания
или установена диагноза” са 907.
Медицинските кадри, осъществяващи скрининг в предприятията са: 4 интернисти, 1 УНГ специалист, 3 невролози, 1 лекар – генетик на граждански договор, при нужда - участие на други лекари
специалисти от извънболничната и болничната помощ, старша медицинска сестра, 1 медицинска сестра на трудов договор, отговаряща за индивидуални
профилактики и VIP обслужване на пациенти, 3 медицински сестри на трудов договор - за стационарна профилактика в сектора, 4 медицински сестри на
граждански договор - за участие в изнесени профилактики. Секторът е в непрекъсната комуникация с
отделение по образна диагностика, клинична, микробиологична, имунологична лаборатория, ендоскопски кабинети, патохистология, стационарни клиники
и отделения, и др. Секторът разполага с 1 ехограф,
6 персонални компютри, 1 ръстомер, 1 гинекологичен стол, 2 стационарни живачни апарати за мерене
на артериално налягане, 3 портативни ЕКГ апарата,
2 аудиометъра, отоскоп, коплект за определяне на
визус, таблица за цветоусещане и други.
Групи изследвания (пакети), използвани за
осъществяване на обща и специализирана стационарна и изнсени профилактика
• При обща стационарна профилактика
се използват стандартни профилактични пакети,
включващи хематологични, биохимични изследвания, ензими, хормони, маркери за злокачествени
болести и хепатит, HPV тест, PSA тест, серологични, микробиологични, цитологични, образни, биопсични, хистологични и др. изследвания.
• При специализирана стационарна профилактика се извършва ранна диагностика на социално значими групи болести (сърдечни, злокачествени, ендокринни и обменни, белодробни, чернодробни, бъбречни, гинекологични, нервни, онкологични,
УНГ, очни и др.).
• При медицинска профилактика на рискови
професионални групи се прилагат специализирани
пакети (съобразени с Наредба №3 за предварителни и периодични медицински прегледи); Профилактиката на рисковите професионални групи се осъществява на място в предприятията.
Съвместната работа на Сектора по превантивна медицина със СТМ включва предварителни
лабораторни измервания на рискови фактори в работната среда и от трудовия процес (от специализирани лаборатории), органзирани от СТМ, оценка
на риска от СТМ, скрининги и наблюдение на работещи в мини и други рискови производства, свързани с други професионални рискови фактори.
За пълноценното функциониране на Сектора
по превантивна медицина в бъдеще се предвижда
разширяване на дейността, като в сектора следва

да функционират кабинети по вътрешни болести,
неврология, офталмология, УНГ болести, АГ болести, ехографски кабинет, кабинет за функционална диагностика на дихателна и сърдечно- съдова
система (сфигмоманометър, ЕКГ, Holter, ехокардиограф, спирометър), хирургичен, урологичен, генетичен, кардиологичен, пулмологичен, гастроентерологичен, ендокринологичен кабинет, отделение по
образна диагностика (в болницата) и всички лабораторни звена за други параклинични изследвания.
При изнесени скринингови медицински профилактики, Секторът по превантивна медицина
в ДКЦ „Токуда” разполага с екип от лекри специалисти по вътрешни, нервни, УНГ болести, пулмология, офталмология и др. (всички на граждански
договори или по време на годишен отпуск или с
участие на пенсионери), екип обучени сестри (за
извършване на ЕКГ, спирометрия и др.) - на граждански договор по времена годишен отпуск или с
участие на пенсионери.
Изводи
• Промоцията на здравето и превенцията на
болестите са най-обективните критерии за оценка
нивото на здравеопазване в дадена страна.
• Осъществяването на стационарни профилактични медицински скрининги, насочени към различни органи и системи в човешкия организъм, и
определени групи болести, е постоянен таргет на
Сектор по превантивна медицина в ДКЦ “Токуда”.
• Превенцията на наследствените и професионалните болести са обект на дългосрочна програма за скринингови профилактики.
• Разширяването на дейността на Сектор по
превантивна медицина в ДКЦ “Токуда” дава възможност за съхраняване и реално подобряване на
здравето на хората в нашата страна.
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СУБСИДИРАНАТА КОНТРАЦЕПЦИЯ –
ПРИНЦИПИ И ПОЛЗИ ЗА ПРЕВАНТИВНАТА
МЕДИЦИНА
Сираков М.1, Ж. Мирчева2;
1- СБАЛАГ „Майчин дом”, гр. София, 2-Икономически и социален съвет на Р. България
РЕЗЮМЕ

Целта на публикацията е да се направи обзор на подходите в държавите-членки на Европейския съюз за подсигуряване на субсидирана контрацепция за населението.
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репродуктивно здраве в Европа.
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Контрацепцията има изключително позитивен ефект с добре документирани широк спектър от ползи за профилактиката и здравето на
жената, където планираните, в сравнение с непредвидените бременности, свързани с по-добри
пренатални грижи водят до намаляване на вероятността от заболяване на плода и майката. Пълното обществено покриване или субсидиране на
консултациите и консумативите, свързани с контрацепцията разширяват обхвата и значителните
ползи за повече семейства. Социалните и икономически ползи от предотвратяването на нежеланата бременност са значителни. Има икономически проучвания в САЩ, които показват, че всеки $
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1, инвестиран в публично финансирани услуги за
семейно планиране, спестява $ 3,74, свързани с
разходи на бременността [1]. Множество изследователи считат, че услугите за семейно планиране,
трябва да бъдат напълно интегрирани в превантивните здравни грижи в една страна.
По-долу ще се спрем на подходите в някои
държави-членки на Европейския съюз, да подсигуряване на субсидирана контрацепция за населението. Множество са над-правителствените актове, изразяващи отношението на европейските
политици към проблемите, свързани с контрацепцията. Европейския парламент има специална Резолюция относно човешките права и сексуалното
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и репродуктивно здраве [1]. В нея се констатират
несъответствия в сексуалното и репродуктивно
здраве и правата на европейските граждани, както и различия в достъпа им до противозачатъчни
средства, в рамките на ЕС и в рамките на държавите-членки. Европейският парламент настоява:
• да бъдат разработвани национални политики в областта на сексуалното и репродуктивно
здраве, в сътрудничество с различни граждански
организации, с което да се даде достъп до попълна информация за методите за ефективно и
отговорно семейно планиране и да се осигури равен достъп до всички форми на високо качествени контрацептивни методи;
• да се гарантира на хората, живеещи в бедност достъп до по-добри репродуктивни и сексуални здравни услуги и по-специално, възможност
сами да избират методите за практикуване на
контрацепция.
Съветът на Европейския съюз, признавайки
различията между държавите-членки в нивата на
предлагани здравни услуги основавайки се на основните ценности на съюза като универсалност,
справедливост, солидарност и подкрепа, пледира
за необходимостта от осигуряване на ефективен достъп до контрацептиви [10]. В Резолюция
1607 (2008) ПАСЕ приканва страните-членки на
Съвета на Европа да увеличат средствата в националните си бюджети за подобряване на репродуктивното здраве като се гарантира достъп на
разумна цена до противозачатъчни средства и се
предоставят съвети относно контрацепцията [27].
Европейската социална харта задължава европейските държави да осигурят достъп до услугите
за семейно планиране, включително достъп до
контрацептиви [18]. Предполага се, че държавата
ще поема част от разходите за здраве за намаляване на финансовата тежест върху пациентите,
особено тези, които са най-уязвими [15].
По-долу ще представим преглед на ситуацията и политиките на различните страни – членки на ЕС по отношеине на контрацепцията, с цел
да обогатим дебата за нуждата от семейно планиране и подкрепа от страна на държавата на контрацепцията у нас.
Повечето от държавите-членки на ЕС субсидират напълно или частично контрацептивите
или субсидират контрацепцията при жени под определена възраст или при жени с ниски доходи.
Разходите за орални контрацептиви в Белгия се възстановяват в размер до 20%. С цел да
се подобри достъпа, това става на ниво на аптеката, като за целта жената представя рецепта [1].
В Дания политиката по отношение на семейно планиране, включително и субсидирането
на контрацепцията е "неразделна част от работата на Националната здравна служба“ [2]. Във
Франция предоставянето на перорални контрацептиви също се оценява, че "представя интерес
отношение на общественото здраве“ [29]. В Швеция съществува разбиране, че чраз субсидирането на контрацептивите се избягват по-високите
разходи, свързани с непланираните бременности.

За контрол на раждаемостта при по-младите жени
във всички с изключение само на едно графства
се субсидира контрацепцията, като има известни
различия по отношение на възрастта, която се покрива и методите и нивото на реимбурсацията [3,
30].
Националната здравна служба във Великобритания гарантира на населението безплатна
контрацепция с цел "намаляване броя на нежеланите бременности и ... броят на абортите. "[19].
От 1973 г. всички предписани контрацепция са
безплатни, с изключение на рецептите издадени
в Шотландия, за които се заплаща £ 5 (€ 6.3), стига да не е предвидено изключение [24]. В Дания
има схема за възстановяване на общата годишна сума на разходите за контрацептивите по лекарско предписание [11, 32]. Във Франция много
контрацептиви се субсидират в съответствие със
системата за реимбурсиране на лекарствата. Често хормоналните контрацептиви сe реимбурсират
в размер на 65% и са включени в списъка на т.н.
„Важни" лекарства [29]. В Гърция контрацептивите по рецепта се реимбурсират в размер 25%
[8]. В Ирландия, контрацептиви са безплатно, ако
са по лекарско предписание, при условие, че разходите на жената за лекарства премине сума от
90 евро на месец. [12]. В Холандия, независимо
от възрастта на жените оралните контрацептиви
по лекарско предписание са безплатни или реимбурсирани[1]. В Португалия има схеми за семейно планиране, които предвиждат безплатни
контрацептиви за всички жени над 25 години, като
за тези под 25 год контрацептивите се субсидират
само при терапевтични нужди [1, 31]. Във Финландия на лицата под 18 години се предоставят в
клиниките безплатни презервативи [26].
В Германия, оралните контрацептиви са
субсидирани само за осигурените жени под 20-годишна възраст, които трябва да доплащат 10%
за цената на всеки контрацептив до максимален
размер на доплащане от 10 евро. [14]. В Испания
методи на контрацепция, включително оралните
контрацептиви по лекарско предписание, са широко достъпни на намалена цена, или безплатно
в публичния здравни заведения [22]. В Италия,
се субсидират само определени орални контрацептиви. Семействата с ниски доходи получават
контрацептиви безплатно [4]. В Люксембург контрацептивите се предлагат безплатно на младите
хора или на тези, окито не могат да си го позволят
в центровете по семейно планиране [6, 16].
В Словения семейното планиране е основно човешко право, гарантирано от член 55 от Конституцията, който постановява на всички граждани правото да определя броя и честотата на поява
на децата [7]. От 1992 г. Закона за здравни услуги
гарантира задължителна здравна профилактика
за жените като част от първичната здравна профилактика в странтаа и изисква всички центрове
по здравеопазване да предоставят такива услуги
[23]. Словенската обществена здравноосигурителна система поставя контрацептивите в специален списък на 100% реимбурсираните лекар-
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ства [21].
В Унгария, определени контрацептиви се отпускат
безплатно или срещу реимбурсиране, ако осигурената жена има сериозни социални или медицински причини, което включва и ниски доходи [9].
В Полша, определени хормонални контрацептиви се субсидират до 70%. Контрацептивите са
на разположение само по лекарско предписание
[28]. Има решение на полският омбудсман за Правата на човека, който определя оттеглянето на
субсидиите за контрацептиви като дискриминационна практика [5]. В Естония контрацептивите
са обикновено субсидирани от правителството,
като процента на реимбурсиране е 75%, в рамките на една година след раждането, в рамките на
три месеца след аборт, или в случай на медицински противопоказания от раждане. Ако контрацепцията не е предвидена в изброените три случая,
реимбурсацията е 50% [20]. В Румъния определени контрацептиви се реимбурсират 100%, като
за някои категории жени (ученички, безработни
жени, социално осигурени, жени наскоро направили аборти, както и всички жени, което могат да
докажат, че са с ниски доходи) контрацептивите
са безплатни [13, 25, 33]. В Словакия контрацептивите никога не са били покривани от обществената схема за здравно осигуряване. На високите
разходи за контрол на раждаемостта се отдава до
голяма степен и факта, че в Словакия едва около
20 на сто от жените в репродуктивна възраст използват хормонална контрацепция. За сравнение,
Франция, Чешката република и Германия този
процент варира между 44 и 50 на сто. В Словакия
има и приет закон, който изрично постановява,
че контрацепцията е стил на живот и не може да
бъде считано, че има някакъв съществен принос
за здравеопазването [1].
България и Литва са страни, които също нямат субсидирана контрацепция, макар че, както
е случая с България, става въпрос за политика
в областта на общественото здраве, която трябва да бъде първостепенна грижа на държавата,
особено в контекста на влошените здравни и демографски показатели на страната. По данни на
Националния статистически институт в България
ранните раждания на момичета под 15 годишна
възраст, както и ранните раждания на девойки
между 15-19 години крият значим социален риск.
Между 2006 и 2009 г. са родени 1255 деца от
майки на възраст под 15 години и 39 692 деца от
майки на възраст 15 - 19 години. Само през 2010
г. 356 деца са родени от майки под 15 години.
Раждането на деца от деца е социално рисково,
както от гледна точка на физическото изпитание,
така и от гледна точка на психическата неподготвеност за изпълнение на социалната функция
т.н. – „отговорно родителство”. Почти половината
от бременностите в България биват прекъснати
чрез аборт – често рисков фактор за бъдещите
репродуктивни способности на жената. През 2003
– 2010 г. се забелязва тенденция на намаляване
на броя на абортите, но все пак броят им е сериозен - през 2010 г. са направени 5 547 аборта
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по-малко в сравнение с 2007 г. и 18 826 по-малко
в сравнение с 2003 г. По данни на Националния
център по здравна информация (НЦЗИ) общият
брой регистрирани аборти през 2010 г. е 29 109.
В последната Национална здравна стратегия на
сайта на МЗ се планира насърчаване и развитие
на семейното планиране чрез :
• Въвеждане на национална програма за семейно
планиране в цялата здравна система и създаване на мрежа от подходящи структури за семейно
планиране (клиники, центрове);
• Обучение на общо практикуващи лекари и педагози в семейно планиране;
• Активно включване и подкрепа на неправителствените организации, насърчаващи и прилагащи
семейно планиране;
• Включване на обучение по семейно планиране в
средното училище.
В актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република
България 2012 - 2030 г. се планира:
• Повишаване на контрацептивната култура и посрещане на нуждите на населението от контрацептивни средства и методи;
• Осигуряване на лесен достъп до контрацептиви
чрез семейните лекари;
• Субсидиране или въвеждане на други мерки за
поддържане цените на контрацептивните средства на достъпни за масовото население цени;
• Превенция на абортите по медицински причини
и значително намаляване на броя абортите.
Предвижда се повишаване на демографската информираност и сексуално-репродуктивна култура
на населението чрез:
• Осигуряване подкрепа на семействата и увеличаване на родителския капацитет с цел по-широко ангажиране на родителите в подготовката на
техните деца за сексуално партньорство, семеен
живот и отговорно родителство;
• Въвеждане на специални образователни
програми в задължителната степен на обучение
за получаване на системни знания за интимния
човешки свят;
• Системно присъствие на демографските
проблеми, вкл. и въпроси, отнасящи се до сексуално-репродуктивната култура в програмите на
отговорни електронни национални медии, ежедневния и периодичния.
В стратегията е записано, че „правителството ще се бори за значително ограничаване
на абортите и извънбрачните раждания на деца,
които не са припознати от бащите им.” По-нататък
се казва, че "за тази цел ще се посрещнат нуждите на населението от контрацептивни средства
и методи". Държавата смята да дотира цените на
презервативите и медикаментите срещу забременяване, за да са по-достъпни до "масовото население".
Има още един документ, който внася повече
яснота относно поети от държавата ангажименти, свързани с контрацепцията. Това е Плана за
действие за периода 2011 – 2015 г. към Здравната
стратегия за лица в неравностойно положение,
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принадлежащи към етнически малцинства, 20052015 г., приет с Решение № 589 на Министерския
съвет от 01 август 2011г.
Във финансовия разчет, направен в последния документ се планира „осъществяване на акушеро-гинекологични прегледи с мобилни кабинети, в населени места с компактно ромско население и предоставяне контрацептивни средства на
желаещи лица, принадлежащи към групата на социално слабите.”. Размерът на сумите по години
за мобилните единици включва всички разходи,
необходими за обслужването им: за медицинския
персонал, за шофьор, за гориво, за поддръжка на
медицинската апаратура и сервиз на автомобилите. Разчетът е от държавния бюджет да се отделят 126 000 лв. през 2011 , като сумата до 2015
год. да достигне 200 000 лв.
Според Националния статистически институт при преброяването на населението и жилищния фонд от 2011 г., турците и ромите съставляват
най-големите малцинствени групи у нас – 13,7%
от населението в България. Като роми например
са се самоопределили 325343 души или 4.9% от
българските граждани. Ако предположим, че отделените средства за 2011 година ще бъдат насочени предимно за ромското население, то държавата предвижда да отдели за прегледи и контрацепция по-малко от 40 ст. на човек, сума, която дори
и да нарастне, както е предвидено, до 50 ст на
гражданин от ромското малцинство е символична
и обрича предварително на неуспех инициативата
да се въведе субсидирана контрацепция дори за
крайно нуждаещите се в България.
В действителност в страната има голям
брой социално слаби хора, за които по всяка вероятност субсидираната контрацепция би било
решение на множество съпътстващи бедността
проблеми. В рамките на ЕС, България има найвисок процент от население в най-голям риск от
бедност в България - 55.9%, което прави още
по-остър, а вероятно и с по-голяма финансова
тежест идеята да бъдат осигурени достъпни контрацептиви за бедните у нас.
В заключение, според както европейските,
така и световни стандарти, подкрепата и субсидирането на семейното планиране е в интерес на общественото здраве и част от основните човешки
права. Планираните действия и политики в посочените по-горе национални стратегии говорят за
ясното разбиране на компетентните институции у
нас, че са необходими реални и активни интервенции за решаване на проблемите, свързани със
семейното планиране на младите хора и хората в
риск, по-специално бедните. Силно се надяваме,
че въпреки подчертания стремеж при писане на
различни стратегически документи да се поставят
максималистични планове за справяне с проблемите, България ще може да реализира тези стратегии, свързани с превантивната медицина, както
и ще се присъедини към страните в Европейския
съюз, където се мисли и действа за социалните и
икономически ползи от предотвратяването на нежеланата бременност.
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ПРЕДАВАНЕ НА ИНФЕКЦИИ ЧРЕЗ
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНАТА ЕНДОСКОПИЯ И
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯТА ИМ
Въжаров И, Заякова Й, Шопов Н.
МБАЛ – Варна към ВМА
РЕЗЮМЕ
Да се направи преглед на докладите и съобщенията за предаване на инфекции чрез гастроинтестиналната гъвкава ендоскопия, обстоятелствата за трансмисия и методите за намаляване на
риска в библиографските база данни на научните списания по медицина на MEDLINE и EMBASE по
проблемите на предаване на инфекциите чрез гастроинтестиналната ендоскопия. Данните показват,
че най-честите инфекции предавани чрез ендоскопия са Salmonella, Pseudomonas и H.pylori. За да се
предотврати ендоскопското предаване на инфекции, препоръките и насоките за почистване и дезинфекция трябва да бъдат следвани стриктно, както и трябва се спазват стандартите за проектиране
на ендоскопските зали.

Ключови думи: профилактика, инфекции, гастроинтестинална ендоскопия
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TRANSMISSION OF INFECTIONS DURING GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY AND ITS PREVENTION
Vazharov I., Zayakova Y., Shopov N.
MHAT – Varna , MMA

SUMMARY
To view the reports of transmission of infections during gastrointestinal ﬂexible endoscopy, the circumstances of transmission and the methods to reduce the risk. Review of the articles in the literature data of
scientiﬁc medical magazines of MEDLINE and EMBASE concerning the problems of transmission of infections
during gastrointestinal endoscopy.The data shows that, the most common infections transmitted during endoscopy are: Salmonella, Pseudomonas and H. Pylori. In order to avoid the endoscopic transmission of infections,
the recommendations and directions for cleaning and disinfection should be observed as well as the standards
of designing the endoscopic halls.
Key words: Prophylaxis, Infections, gastrointestinal endoscopy.
Address for correspondence: Ivaylo Vazharov MD, PhD. MHAT – Varna, MMA, e-mail: vajarov@dir.bg

Ние прегледахме статитите в библиографските база данни на научните списания по медицина
на MEDLINE и EMBASE по проблемите на предаване на инфекциите чрез гастроинтестиналната ендоскопия. Инфекцията е рядко усложнение на ендоскопията. Рискът от инфекция от ГИ ендоскопия се
изчислява приблизително 1 на 1 800 000 процедури[1]. В най-голямото проучване на данните за патогенна трансмисия, състоящо се от 265 статии за периода от 1966 до 1992г., 281 случая се дължат на
гастроинтестинална ендоскопия[2].
Въпросът за преноса на инфекция с ендоскопската апаратура и аксесоарите й има три основни
аспекта[3].
1. Трансмисия на инфекция от пациент на пациент чрез ендоскопската апаратура.
Вируси. При ендоскопия могат да се принесат хепатит В и С [4]. Няма докладвани случаи на
ендоскопска трансмисия на вируса на СПИН в световната литература [5]. Чрез ендоскопия може да се
пренесе вируса причиняващ Коронавирус ТОРС (тежък остър респираторен синдром), както и Грипния
вирус А (H5N1) – известен като птичи грип [6].
Бактериални инфекции. Има съобщения за трансмисия чрез ендоскопия на Salmonella,
Pseudomonas aeruginosa и Helicobacter pylori. Има многобройни проучвания, които показват по-висока
честота на H.pylori сред здравните работници, особенно на ендоскопските екипи в сравнение с контролни групи в аналогичните възрасти[7].
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За превенция на предаването на инфекция е необходимо почистване и високо ниво на
дезинфекция на ендоскопската апаратура. Съгласно определението на проф. William Rutala,
високо ниво на дезинфекция означава унищожаване всички микроорганизми с изключение на
високи нива на бактериални спори[8]. Процеса на
почистване и дезинфекция включва 5 стъпки: почистване, дезинфекция, изплакване, подсушаване и съхранение. В клиничната практика все повече навлизат автоматичните вани за обработка на
ендоскопите (Automated endoscope reprocessorsAER). Те заменят някои ръчни стъпки, като осигуряват пълна промивка на всички канали и
имат редица предимства в сравнение с ръчната
дезинфекция, автоматизират и стандартизират
стъпките на обработване на ендоскопите и намаляват възможността за прескачане на дадена
стъпка, намаляват и експозицията на персонала
към дезинфектантите[9]. Въпреки това ръчното
почистване включително миене остава първата и
най-важна стъпка в дезинфекцията на гъвкавите
ендоскопи, независимо от това дали се използва
автоматизирана система или не[10]. Въведена е
сравнително нова технология за високо ниво на
дезинфекция без почистване с четка преди дезинфекцията – автоматични вани за за почистване и
обработка на ендоскопите (Endoscope Cleaner
and Reprocessor –ECR). При тях също първата
стъпка за почистване е извършвана ръчно, но е
сведена само до промивка от ендоскопската сестра на работните канали с ензимен миещ препарат[11].
2. Инфекциозни усложнения, като резултат
от собствената микробиологична флора на пациента. Това се случва предимно при колоноскопия
при болни с възпалителни заболявания на дебелото черво и с дисбиотичен синдром при екзогенна и ендогенна суперинфекция, хроничен улцерохеморагичен колит, болест на Crohn в обостряне[12].
3. Инфекции пренесени от пациентите на
ендоскопския екип. По време на ендоскопия има
риск от кожно-лигавично излагане (пръски върху
лицето, ръцете и краката) на ендоскопиския екип
към потенциално инфекциозни секреции. Найчестите места на експозиция са очите, ръцете
и краката. Затова ендоскопския екип трябва да
спазва общоприетите предпазни мерки: трябва
да е ваксиниран срещу хепатит В, да употребява
ръкавици и подходящо защитно облекло, а откритите рани на пациентите трябва да са покрити.
При почистване и дезинфекция на ендоскопите
медицинският персонал трябва да използва лични предпазни средства – еднократни престилки,
ръкавици и предпазни очила[13].
Изводи:Най-честите инфекции предавани чрез ендоскопия са Salmonella, Pseudomonas
и H.pyloriЗа предотвратяване на ендоскопското
предаване на инфекции, препоръките и насоките за почистване и дезинфекция трябва да бъдат следвани стриктно, ендоскопския екип да извършва общоприетите предпазни мерки, както и

трябва се спазват стандартите за проектиране на
ендоскопските зали.
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ПРАКТИКИ
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РЕЗЮМЕ

Рискът от инфекции при обслужване на пациенти в денталната практика, т.е.
вътреболнични/нозокомиални инфекции(ВБИ/ НИ) се оценява от всички изследователи
като висок за вирусни хепатити В и С и по-малък за инфекции, етиологично свързани с
нови патогени като MRSA, HIV, M. tuberculosis и приони.Основните ограничителни стандартни/универсални мерки не винаги се прилагат в индивидуалните дентални практики
и зависят от денталния специалист: дали ги познава, чувството му за отговорност,
теоретическа и практическа подготовка и възможност сам да ги организира и изпълнява, финансови възможности, за да ги осъществява и др. Още повече средното ниво на
контаминация в ивдивидуалните практики е по-високо отколкото в денталните клиники
и пряко корелира с удължаването на часовете на работа. Също, поради липса на надеждна информация в денталните практики за случаите на ВБИ/ НИ, тяхната тежест
и смъртен изход, не може да се направи и точна оценка на финансовите им разходи.
Очертаната скала от проблеми, свързани с риск от инфекции в денталните практики
аргументира дискусията за необходимостта от дентална медицинска сестра като лицензиран професионалист по орално здраве с нейните задачи и отговорности в превенцията на ВБИ/ НИ. У нас екипът дентален лекар-медицинска сестра е слабо представен.
Въз основа на анализ на образованието и практическата дейност на професионалисти
като: дентален асистент и дентален хигиенист в САЩ; дентална медицинска сестра в
Англия, Италия, Франция, Русия; дентален асистент след осем месечен курс в България,
предлагаме идеен проект за образование, обучение, сертифициране, лицензиране, формиране на важни качества и умения на дентална медицинска сестра.
Ключови думи: инфекции свързани с дентално обслужване, индивидуална дентална
практика, дентална медицинска сестра
Адрес за кореспонденция: д-р В. Стоева, Катедра по Епидемиология, Медицински Университет, Пловдив, бул.
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CONTRIBUTION OF DENTAL NURSE IN PREVENTION AND CONTROL OF INFECTIONS, RELATED TO
PATIENT CARE IN INDIVIDUAL DENTAL PRACTICE
Stoeva V.1, M. Alexandrova2, A.Kevorkyan1, Y. Stoilova1
1- Department of Epidemiology, Faculty of Public Health, Medical University, Plovdiv
2- Medical College, Medical University, Plovdiv

SUMMARY
Most researchers evaluate very high risk of nosocomial hepatitis B and C viral infections and comparatively lower risk of infections etiologically related with new pathogens like MRSA, HIV, M. tuberculosis and
prions. Basic prevention and control measures are not employed regularly and properly in individual dental
practices and usually depend on dentist’s competencies: level of knowledge, responsibilities, theoretical and
practical training and executive and managerial abilities, ﬁnancial resources and etc. Therefore the average
rate of contamination in individual dental practice correlates positively with the prolonged working hours in
comparison with dental clinics.In result of inadequate or unreliable registration of NI, related to incidences,
morbidity and mortality in individual dental practices, practitioners could not undertake accurate estimation of
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operational costs. The deﬁned framework of problems concerning individual dental practice risk of NI, stipulates the necessity of licensed dental nurse with speciﬁc abilities for control and prevention.In Bulgaria the
team dentist – dental nurse is poorly presented. Based on educational and practice analysis of professionals
such as: dental assistant and dental hygienist in USA; dental nurse in England, Italy, France and Russia; dental
assistant in Bulgaria – eight months College/University curriculum, we propose conceptual design for education, training, certiﬁcation, licensing, formation of essential qualities and skills.

Key words: infection associated with dental care;individual dental practice;dental nurse
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Рискът от инфекции при обслужване на пациенти в денталната практика, т.е. вътреболнични/ нозокомиални инфекции (ВБИ/ НИ) се оценява от всички изследователи като висок за вирусни
хепатити В и С и по-малък за инфекции, етиологично свързани с нови патогени като MRSA, HIV,
M.tuberculosis и приони[1,2,4,7,10] .Някои от микроорганизмите са резистентни на дезинфектанти или се инактивират от по-високи концентрации
и продължителна експозиция, а други са полиантибиотикорезистентни[3,8,9].
Основните стандартни/ универсални мерки
не винаги се прилагат в индивидуалните дентални практики и зависят от денталния специалист:
нивото на познание, чувството за отговорност,
теоретическата и практическата подготовка, възможността за самостоятелна организация по изпълнението, финансовите възможности за осъществяване, наличието на помощен дентален
персонал и др. Още повече средното ниво на контаминация в ивдивидуалните практики е по-високо отколкото в денталните клиники и пряко корелира с удължаването на часовете на работа[5,6].
Също, поради липса на надеждна информация в
денталните практики за случаите на ВБИ/НИ, за
тяхната тежест и смъртен изход, не може да се
направи и точна оценка на финансовите им разходи.
Цел: Да се обоснове идеен проект за образование, обучение, сертифициране, лицензиране, формиране на важни качества и умения на
дентална медицинска сестра във връзка с нейния
принос в превенцията и контрола на инфекциите
в денталната практика.
Материали: Обобщена, анализирана и
оценена е информация от публикации и материали за образованието и практическата дейност на
професионалисти: дентален асистент и дентален
хигиенист в САЩ; дентална медицинска сестра в
Англия, Италия, Франция и Русия; дентален асистент в България.
В България обучението на стоматологични
сестри е преустановено през 90-те години. Много
дълго, около 20 години нишата се запълва с медицински сестри. Над 30 % от денталните лекари
у нас работят без подкрепа от медицинска сестра
(по мнение на Българския зъболекарски съюз
(БЗС), което естествено затруднява работа им.
Може да се обобщи: съществуват три вида
индивидуални дентални кабинети: с дентални сестри, с медицински сестри, без помощен дента-

лен персонал.
Мястото и значението на дейността на специализирана медицинска сестра в ежедневната
дентална практика в денталния кабинет за по-голяма ефикасност може да се раздели на три периода [11]:
>Контрол на инфекциите по време на пред
терапевтичния период.
>Контрол на инфекциите по време на терапевтичния период (дентален стол).
>Контрол на инфекциите по време на след
терапевтичния период.
Контрол на инфекциите по време на пред
терапевтичния период:
1.Отстраняване на всички ненужни предмети от работното поле.
2.Работното място се аранжира за максимално ефективно почистване.
3.Преплануване на необходимите материали- предварителното обмисляне намалява риска,
защото в процеса на работа търсенето на инструменти и материали и отваряне на чекмеджета повишава възможността от контаминация в рамките
на работното поле.
4. Отпадъците да се обработват и елиминират незабавно-използването на консумативи за
еднократна употреба решава ефективната деконтаминация.
5. Използване с предимство предварително
регламентиран алгоритъм за всяка процедура.
6. За всяка процедура трябва да е в наличност необходимия стерилни едър и дребен дентален инструментариум.
Извод: Денталната медицинска сестра не
само участва, а би могла сама да извършва дейностите по т. 1,2,3,4,6.
Контрол на инфекциите по време на работа:
Описаното горе е само началото на процеса на инфекциозен контрол. По време на лечението има допълнителни условия, които могат да се
вземат предвид, за да се редуцира риска от инфекции:
1. Острите инструменти като игли, скалпели
и др., контаминирани с кръв и други течности от
пациента, трябва да бъдат считани за потенциално инфектирани и да не се допуска нараняване с
тях.
2. Много от инструментите в денталната
практика могат лесно да разрежат ръкавиците и
кожата на денталния лекар. Необходимо е голямо
внимание, когато се получават, държат или взе-
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мат остри инструменти.
3. При работа със спринцовки и игли се
спазват специални предпазни мерки: използваните игли се изхвърлят в контейнера за опасен
отпадък. Иглите преди употреба не трябва да се
огъват,чупят или режат.
4. Когато е възможно да се използва кофердам?
5. Когато ръкавиците веднъж са били контаминирани да се избягва пипането на непротектирани бутони, ръкохватки и друго оборудване. Ако
предметите са били докосвани или ползвани, те
трябва внимателно да се почистят след края на
процедурата.
6. Да се избягва излизането от кабинета с
контаминирани ръкавици и да се търсят материали в шкафчета и чекмеджета.
7. Предварителното планиране елиминира
необходимостта с контаминирани ръкавици да се
търсят впоследствие допълнителни инструменти
и др., въпреки че има случаи, когато това е наложително. Има няколко начина да се избегне тази
ситуация:
– да асистира друг човек, т.е. денталната
медицинска сестра,
– да се използва друга бариера – напр. ръкавици,
– ако тези опции не са подходящи може да
се отстранят контаминираните ръкавици, ръцете
да се измият преди контакта с тези повърхности и
след това пак да се сложат ръкавици преди да се
продължи лечението на пациента.
Извод: Денталната сестра може да окаже
реална подръжка на денталния лекар за минимизиране на преноса на инфекции.
Контрол на инфекциите по време на след терапевтичния период:
1. След като лечението приключи: личните
предпазни средства се носят по време на почистването, като:
а) се премахват контаминираните по време
на лечението ръкавици,
б) ръцете се измиват и се поставят чифт
нови ръкавици преди да започне почистването,
в) трето- защитните очила, маска и манта
все още не се отстраняват.
2. Всички бариери, поставени преди лечението, вкл. покритието на дръжката на рефлектора и др., трябва да бъдат отстранени. Изхвърлят
се в торба вътре в контейнера за боклук.
No

Район

Брой
жители

Брой дентални
медици

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Враца
Видин
Габрово
Добрич
Кърджали

325 870
421 252
465 100
271 400
193 555
105 837
127 750
197 424
153 571

297
383
486
209
132
109
125
132
134
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3. В специална мивка, свързана със санитарен възел се изхварлят кръвта,остатъците от
течности и др.
4. С 0,5% разтвор на хлорамин се дезинфекцира събиращата бутилка на денталния сет
–изцяло се изпълва с разтвора и се задържа 10
минути преди да се изхвърли. След това се изплаква с чиста вода.
5. Почистване (деконтаминаци) и дезинфекция на всички повърхности, които не са били
защитени с бариери.
6. Инструментите трябва да бъдат опаковани индивидуално и машинно. Ръчното опаковане
крие риск от порязване и убождане.
7. Специално внимание трябва да се отдели на двойно-завършващите инструменти.
8. Инструментариумът внимателно се изчетква като се използва четка и сапун и вода. Като
алтернатива може да се използва ултразвукова
вана. Така почистените инструменти са готови за
стерилизация.
9. След задачите, свързани с почистване
личното защитно облекло се съблича.
10. Правилният метод за сваляне на маската е като се хване за ластиците.
11. Очилата и шлемът трябва да бъдат почистени със сапун и вода, дезинфекцирани и подготвени за стерилизация.
12. Очилата не трябва да се докосват с
ръце без ръкавици, тъй като е вероятно да бъдат
контаминирани с пръски кръв и течности по време
на лечението.
13. Работното облекло се поставя веднага в
специален контейнер след като се свали.
14. Нормален перилен цикъл за работното
облекло.
15. Ръкавиците се свалят след измиване
със сапун и вода.
16. Накрая ръцете се измиват.
Извод: Денталната сестра участва и покрива дейности по т. 4,5,6,7,8,9,11,13,14.
Обобщена дентална информация за България и други страни
С акценти: работа в екип (дентален лекардентална сестра), образование, обучение, сертифициране и др.
Информация от регистъра на Български Зъболекарски Съюз за брой практики на територията на РБ http://rkplovdiv-bzs.com/norm/#registar
Брой дентални
медици на
10 000 човека
9
9
10
8
7
10
10
7
9

Брой население на 1
дентален медик
1097
1100
957
1299
1466
971
1022
1496
1146
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No
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Район
Кюстендил
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Перник
Плевен
Пловдив
Разград
Русе
Силистра
Сливен
Смолян
София
София област
Стара Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол

Общо

Брой
жители

Брой дентални
медици

143 081
147 957
153 066
287 910
134 694
286 496
696 300
130 238
246 670
125 827
201 972
122 602
1 259 446
250 464
347 412
127 832
253 127
192 203
135 812

158
119
103
263
137
184
1226
71
198
74
153
125
2400
150
344
68
239
116
105

Брой дентални
медици на
10 000 човека
11
8
7
9
10
6
18
5
8
6
8
10
19
6
10
5
9
6
8

7504868

8240
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Анализът на информацията показва: Брой
дентални лекари на 100000 население за България е 110. Географското разпределение на денталните лекари е неравномерно. Не намерихме
обективна информация за брой на дентални сестри в индивидуалните практики. Понастоящем съществува дентален асистент: в София от януари
2012г. стартира първата учебна година за дентален асистент със срок на обучение 8 месеца (325
часа теория и 588 часа практика) след завършване на средно образование. Намира се в единния
класификатор на професиите под № 723010. Анализирахме заложените в обучението функции на
асистента: почистване и стерилизация на инструментариума, екипировка и помещения, подготовка на отпечатъчни и пломбировъчни материали,
както и всички необходими материали и средства
за лечение, посрещане на пациента и подготовка
за лечение, водене на документация с информация за пациентите. Всички описани дейности се
извършват под контрол на денталния лекар.
Направихме следните изводи: Срокът за
обучение е недостатъчен, за придобиване на такъв обем от знания и умения за да бъде ефективна дейността на денталния асистент. Не реалистично е заложеното възнаграждение. Цитираното
изследване за САЩ на Американската дентална
асоциация, че при нает асистент ефективността
на денталния кабинет и броят на обслужените пациенти се увеличава с над 40% е неподходящо за
сравнение с нашите условия.

Франция: Информация за денталните
специалисти по години [18].
Година и брой
1990 2000 2004
Дентални лекари
39490 42190 40390
Дентални сестри
12000 16000
Дентални училища
16
16
16
Училища за дентални сестри
3
3
3

Брой население на 1
дентален медик
906
1243
1486
1095
983
1557
568
1834
1246
1700
1320
981
525
1670
1010
1880
1059
1657
1293

911

САЩ[12]: 1.Дентален терапист(асистент)
–различно лицензиран в различните страни с
широк обхват на дейност : от грижата за пациентите и водене на архива през деконтаминация,
дезинфекция, стерилизация и антисептика до
квалфикация за полиране на корони, полагане
на флуорид и силат за превенция на кариеса и
поставяне на локален анестетик. Образованието
е различно, в зависимост от държавата: - някои
държави изискват дипломиране по акредитирани
програми и държавен изпит, а в други не съществуват формални образователни изисквания. 2.
Дентален хигиенист-бакалавърска програма. Грижа за пациентите и водене на архива, деконтаминация, дезинфекция, стерилизация, антисептика
и др. Англия [13,17]: дентална медицинска сестра
-бакалавърска програма. Ирландия [15]: дентална медицинска сестра-бакалавърска програма.
Русия [14]: дентална медицинска сестра - бакалавърска програма.
Предлагаме: Визия за професия „ Дентална медицинска сестра”базирана на медицинските стандарти и в частност на Медицинския стандарт ”Превенция и контрол на вътреболничните
инфекции” [2] и на анализ на чужди литературни
източници [13,14,15,16,17,19].
Задължения и отговорности: Осигурява помощ и подкрепа на денталните лекари по време
на диагностичната и терапевтична дейност: подрежда и подготвя кабинета; организира деконтаминацията, дезинфекцията и стерилизацията на
денталното обурудване в съотвествие с изискванията за физическо здраве и процедурите за безопасност; стерилизира инструментите; подава инструменти; премахва вода и слюнка от устата на
пациента по време на лечение; подготвя материали, например пломби; посреща и успокоява пациентите; записва часове за посещения; приемане
на плащания; съхранява цялата информация за
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пациентите; спазва стандартите на здравна безопасна политика.
Умения и интереси: Разделяме ги на 4 основни направления: ориентиране в детайлите, междуличностни умения, организационни умения,
умения за следване на указанията на денталния
лекар:
Денталната сестра трябва да проявява
интерес към доброто състояние на пациентите;
да притежава голяма сръчност и добро зрение;
да бъде приятелски настроена, приветлива и да
съчувства със спокоен, уверен и вдъхващ доверие подход; умение да изслушва; да се разбира
добре с деца и хора със специални потребности;
да умее да работи добре в екип; добри организационни умения; да владее административните
аспекти на работата; да се справя с извънредни
ситуации; да провежда устна промоция на здравето.
Обучение по: анатомия и физиология; стоматологични техники: анестезиология, възстановяваща стоматология, обща стоматология, орална хирургия; епидемиология- теория и практика
на превенцията и контрола на инфекциите : епидемиология на вътреболничните инфекции; мерки за превенция; мерки за контрол; деконтаминация, дезинфекция и стерилизация; съхранение на
медикаменти; Наредби на МЗ
Сертифициране: Сертификат се получава
след успешно положен изпит върху премината акредитирана учебна програма.
Извод: В условия на силна конкуренция
днес, денталните лекари винаги се нуждаят от помощ, чрез работа в екип с дентална сестра с подходяща квалификация по време на профилактичните, диагностичните и терапевтични процедури.
Денталната сестра с висше образование по акредитирана учебна програма има сигурен принос в
превенцията и контрола на инфекциите, свързани
с денталната практика.
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ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

СПОРТЪТ - „ВАКСИНА” СРЕЩУ
НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО
Макавеев И.1, А. Атанасов2, М.Карчева3
1- ОПМ Плевен-НПЦВЕХ ВМА София
2- Катедра „Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт“, МУ Плевен
3- Катедра ”Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина”,
МУ Плевен
РЕЗЮМЕ
Наднорменото тегло (индекс на телесна маса>25) е проблем, който тревожи много хора по света. Повече
от половината от българското население над 18 годишна възраст е с индекс на телесна маса (ИТМ) по-голям от
25. Основните екзогенни причини за тези факти са неправилното хранене, обездвижването, повишения психосоциален стрес. Oбезпокояващ е факта, че почти всяко трето дете или млад човек е с наднормено тегло или
затлъстяване. Тези данни корелират и с нашите проучвания направени сред студенти първи и втори курс при
МУ-Плевен: над 25% от студентите са с ИТМ>25, средната стойност на ИТМ на всички изследвани е 24. Редовната физическа активност наред със здравословното хранене са най-лесния и ефективен избор за превенция
на наднорменото тегло. Спортът не е просто раздвижване, използван правилно, той ще донесе търсените резултати – добра физическа кондиция, свежест и добро настроение. Чрез различните видове спорт и активност
се изгарят различно количество калории. Бягайки със средна скорост 11км/ч за един час изгаряме 800- 1000
калории, плувайки - 400 калории и т.н.
Ключови думи: наднормено тегло, индекс на телесна маса, спорт
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THE SPORT-“VACCINE” AGAINST OVERWEIGHT
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SUMMARY
Overweight (BMI> 25) is a problem that bothers many people around the world. More than half of the
Bulgarian population over age 18 has a body mass index (BMI) greater than 25. The main exogenous causes
of these facts are poor nutrition, lack of exercise, increased psychosocial stress. It is a startling fact that every
third child or young person is overweight or obese. These data correlate with our studies conducted among
new students at MU-Pleven: nearly 30% of students with a BMI> 25, average BMI of all patients was 24.53.
Regular physical activities along with a healthy diet are the easiest and most effective choice for the prevention
of obesity. A sport is not just exercise; when practiced properly, it will bring desired results - physical ﬁtness,
freshness and good humor. Practicing various sports and similar activities burn calories. Running an average
speed of 11 km/h for an hour burn 800-1000 calories, swimming - 400 calories and so on.
Key words: overweight, body mass index, sport
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Въведение: През последните години борбата с наднорменото тегло (индекс на телесна
маса>25) на деца и възрастни е голям проблем
в световен мащаб [6]. Няколко обсервационни
проучвания показват, че затлъстяването и наднорменото тегло се разпространяват епидемично, засягайки голяма част от общата популация
на Западното общество [2]. С наднормено тегло
са около 40% от населението на Западна Европа, за България статистическите данни сочат, че
56% от българите са с наднормено телесно тегло
[1]. Наднорменото тегло и затлъстяването са не
само естетичен, но и здравословен проблем, те
са причина за развитието на редица заболявания.
На първо място сърдечно-съдови заболявания и
инсулт (обусловени от атеросклерозата), които
според СЗО са водеща причина за смърт през
2008г. От хората с диагностициран диабет тип 2
около 80,90% са с наднормено тегло. Подаграта,
някои видове рак на ендометриума, гърдата и дебелото черво както и мускуло-скелетни смущения
(особено остеоартрит) също са свързани с наднорменото тегло.
Нерационалното хранене е често срещано
сред младите хора. Двигателната дейност е необходим фактор за развитието и съществуването на
всеки организъм. Резултатите от изследване на
физическата активност на българите (2001г.) показват, че тя намалява сред децата (5- 14г.) и сред
младежите (15- 24г.) [3]. Основната причина за
затлъстяването и наднорменото тегло е енергийния дисбаланс между консумираните и изразходваните калории. Редовната физическа активност
наред със здравословното хранене са най-лесния
и ефективен избор за превенция на наднорменото тегло.
Целта на настоящото проучване е да определим относителния дял на студeнтите с наднормено телесно тегло посредством изчисляване индекса на телесна маса (ИТМ) и да дадем насоки
за намаляването му чрез целенасочени занимания със спорт.
Материали и методи. Извършено е ретроспективно описателно проучване на студенти
от първи и втори курс при МУ-Плевен. Проучени
са 135 студенти, от които 65 (48,2%) мъже и 70
(51,8%) жени. Изследвани са антропометрични
показатели – ръст прав (см) и телесно тегло (кг).
Въз основа на получените данни е определен
ИТМ по формулата: телесно тегло кг. / ръст м.2.
ИТМ осигурява най-полезната мярка на наднормено тегло и затлъстяване за цялото население,
тъй като е една и съща и за двата пола за всички
възрасти.
Резултати. От проучените лица от мъжки
пол се установи, че 21 (32,3%) са с наднормено
телесно тегло (ИТМ >25). При жените резултатите показват, че с наднормено тегло са 15 (21%).
Относителният дял на студентите с наднормено
тегло е 26,7%. Средната стойност на ИТМ при мъжете е 24,1 (min – 19,26; max – 32,63; sd = 3,33),
а при жените – 22,8 (min – 15,67; max – 35,25; sd
= 4,9). От изследваните жени 9 (12,8%) са с под-
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нормено тегло (ИТМ<18,5). Средната стойност на
ИТМ>25 на мъжете е 28,1 а при жените 30,34.
Обсъждане. Анализът на получените резултати на пръв поглед ни показва, че относителния дял на мъжете с наднормено тегло (32,3%)
е по-голям в сравнение с този при жените (21%).
Средните стойности на ИТМ при мъжете (24,1)
също са по-големи от тези при жените (22,8).
Сравнявайки средните стойности на ИТМ>25 при
мъжете (28,1) с тези при жените (30,34) картината
е противоположна- виждаме, че жените са с по-големи средни стойности, които дори влизат в графата затлъстяване ИТМ>30 Фиг1. Друг обезпокоителен факт сред изследваните жени е, че 12,8%
от тях са с поднормено телесно тегло (ИТМ<18,5).
Известно е че и поднорменото телесно тегло е нездравословна разновидност на телесния хранителен статус [5]. Относителният дял на студентите
от първи и втори курс на МУ-Плевен с наднормено тегло е 26,7%. Тези данни могат да се обяснят
от една страна с нездравословния начин на живот на студентите (неправилното хранене, обездвижването, повишения психо-социален стрес),
от друга страна още при подрастващите процента наднормено тегло е сходен 24,6% [7]. Научни
изследвания сочат че понижената физическа активност и употребата на психоактивни вещества
са основни причини за влошаване на здравето и
професионалната реализацията на студентите.
Висшето училище е последното стъпало от образователната система, където е възможно организирано да се въздейства върху младите хора
[3]. Спортът не е просто раздвижване, използван
правилно, той ще донесе търсените резултати –
добра физическа кондиция, свежест и добро настроение.

Фиг.1 Средни стойности на ИТМ при
мъже и жени
Чрез различните видове спорт и активност се изгарят различно количество
калории-Табл 1.
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Табл. 1 Изразходвани калории при един час спорт.
ɋɩɨɪɬɭɜɚɧɟ ɧɚ
ɱɨɜɟɤ ɫ ɬɟɝɥɨ
(60-90 ɤɝ.)
Ɏɭɬɛɨɥ
ȼɨɥɟɣɛɨɥ
ȼɟɥɟɣɛɨɥ ɩɥɚɠɟɧ
Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ
Ɍɟɧɢɫ
ɉɥɭɜɚɧɟ ɭɦɟɪɟɧɨ
ɋɤɢ-ɫɩɭɫɤɚɧɟ
Ɍɟɧɢɫ ɧɚ ɦɚɫɚ
Ʉɪɢɤɟɬ
Ʉɨɥɟɥɨ16ɤɦ/ɱ

ɂɡɝɨɪɟɧɢ ɤɚɥɨɪɢɢ
ɡɚ ɟɞɢɧ ɱɚɫ
472-745
177-279
472-745
354-558
413-651
236-372
354-558
236-372
295-465
236-372

ɋɩɨɪɬɭɜɚɧɟ ɧɚ
ɱɨɜɟɤ ɫ ɬɟɝɥɨ
(60-90 ɤɝ.)
ɋɬɟɩɟɪ
Ʉɪɨɫɬɪɟɧɚɠɨɪ
Ⱥɟɪɨɛɢɤɚ
Ȼɚɞɦɢɧɬɨɧ
Ȼɢɥɹɪɞ
Ȼɨɭɥɢɧɝ
Ƚɨɥɮ
ɋɤɟɣɬɛɨɪɞ
ɏɨɞɟɧɟ 5 ɤɦ/ɱ
ɋɴɪɮɢɪɚɧɟ

ɂɡɝɨɪɟɧɢ ɤɚɥɨɪɢɢ
ɡɚ ɟɞɢɧ ɱɚɫ
531-838
413-651
384-605
266-419
148-233
177-279
266-419
295-465
195-307
177-279

*Калкулациите са базирани на проучване на Medicine and Science, официалния
журнал на Американския колеж по Спортна
Медицина.
Повечето примери за различните видове
спорт от Табл.1 са достъпни за студентите от МУ
Плевен в залата на Университета (тенис, футбол,
баскетбол, бадминтон и тн.). Други (ски, плуване,
сърфиране, ходене) са достъпни за всеки от нас
сред красивата природа на България. Оптималното ни телесно тегло, доброто здраве и самочувствие са въпрос преди всичко на лична мотивировка. “Бягай до като си здрав, за да не почнеш да
бягаш, като заболееш!”[4].
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ПРОФИЛАКТИКА НА ДЕТСКОТО ОЧНО
ЗДРАВЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД
РОДИТЕЛИ И ЗДРАВНИ СПЕЦИАЛИСТИ
Димитрова Кр., В. Иванчева, Хр. Групчева
Медицински университет – Варна, Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна

РЕЗЮМЕ
Профилактиката на детското очно здраве има за цел ранно откриване, навременно лечение и предотвратяване на неблагоприятните здравни последици, резултат от детските очни заболявания. Скрининговите програми за детско зрение са изключително важни за ранното откриване на зрителни нарушения и могат да намалят
значително дела на амблиопията като причина за трайно намалено зрение. Въпреки относително високото ниво
на информираност сред родителите по проблема, те недооценяват значението на профилактичните мерки. Независимо от достъпната информация в интернет, повечето родители предпочитат личния контакт и консултация
със специалист по детско очно здраве. Съвместната работа по проблема прави родителите и здравните специалисти партньори в процеса на опазване на детското очно здраве.
Ключови думи: здравна култура, родители, детско очно здраве
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CHILD EYE HEALTH PREVENTION – A CHALLENGE FOR PARENTS AND HEALTH SPECIALISTS
K. I. Dimitrova, V. Ivancheva, C. N. Grupcheva
Medical University - Varna; Department of Ophthalmology and Visual Science
Specialised Eye Hospital - Varna, Bulgaria

SUMMARY
Aims of children’s eye health prophylaxis are early detection, on time treatment and prevention of the
adverse health consequences of eye diseases. Screening programs for children vision are based on vision
testing and are essential for early detection of visual impairment and can signiﬁcantly reduce the cases of
amblyopia. There is a relatively high level of parents’ awareness of the problem, hawever parents tend underestimate the importance of preventive measures. Despite the available information on the internet, most
parents prefer personal contact and consultation with a children's eye health specialist. Working together for
solving the problem makes parents and health care professionals partners in the process of children's eye
health protection.
Keywords: health education, parents, children's eye health
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През периода на ранното детство зрителната система претърпява интензивно развитие. Детската зрителна система е незряла, характеризира
се с пластичност - лесно се поддава на подтискане, като търпи бързо развитие. Зрителната острота при децата постепенно се повишава и достига
зрителната острота на възрастните към 7-годишна възраст. Тези особености определят детската
възраст като рискова за развитие на зрителната
система [3]. Периодът на ранното детство е ли-
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митиран като време за възможно въздействие.
Това е времето, в което трябва да бъдат създадени нормални условия за развитие на зрението, а
именно – еднаква и адекватна стимулация на ретините на двете очи [21]. Повечето от причините
за зрителни нарушения могат да бъдат избегнати
– те са предотвратими или лечими [24]. Най-чести
причини за нарушение на нормалното развитие
на зрителната функция са рефракционните аномалии - хиперметропия над 3d, миопия, астигма-
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тизъм, анизометропия [6, 7, 10, 11, 13, 17, 20, 25].
Ако зрението на детето не се е развило правилно
до 7-9 годишна възраст, то остава ниско през целия му живот, т. нар. “мързеливо око” (амблиопия)
[25]. През периода на детството е необходимо редовно изследване, оценяване и документиране
на зрителната функция – тогава прогнозата за успешно лечение е най-добра. Започване на лечение е наложително да се направи при откриване
на отклонението, независимо от ранната възраст
на детето [1, 2].
Над 80% от откритите в ранната детска възраст очни заболявания са лечими. Основен инструмент за осъществяване на профилактика на
детското очно здраве е провеждане на скрининг,
включващ оценка на зрението още от най-ранна
възраст. Скрининговите програми за детско зрение са изключително важни за ранното откриване
на зрителни нарушения. Скриниговите резултати
не са диагноза, но те дават основание за по-нататъшно изследване и проследяване от офталмолог – специалист, а при необходимост и съответното оперативно и консервативно лечение. [22]
Съвременното университетско образование
на медицинските сестри им дава възможности за
висока компетентност и биосоциален подход към
човека, семейството и общността: предоставяне
и събиране на здравна информация, промоция на
здравето, превенция и профилактика на болестите, провеждане на обучение и консултации [5].
Цел: Да се проучи нивото на информираност на родителите за детското очното здраве и
тяхното участие в профилактиката на детското
зрение.
Модел на проучването: проспективно, рандомизирано, базирано на въпросници проучване
Материал и методи: Проучването е проведено в периода януари – април 2012г в гр. Варна.
В проучването са приложени анкетен метод (пряка индивидуална анонимна анкета с въпросник
с подсказани отговори), анализ на литературни
източници, документален метод. Данните са обработени чрез статистически и графичен анализ.
Анкетирани са 328 родители на деца до 7 годишна възраст. Участието на всеки участник в анкетата е анонимно и с информирано съгласие.
Резултати: Повече от половината от родителите (76%) са с висше образование. 26% от анкетираните са на възраст между 18 и 29 години,
62% - от 30 до 40 години. В анкетното проучване е
отразено в по-голяма степен мнението на майките
(77,6% от анкетираните).
На зададения въпрос „Трябва ли да се провеждат профилактични очни прегледи в детската
възраст?” 96,03% (n =315) от родителите отговарят положително и като причина посочват “ранно
откриване на очния проблем”.
От анкетираните родители 10,1% (n = 33)
се информират за необходимостта от профилактика от интернет, а 74,66% ( n= 245) предпочитат разговор, беседа, дискусия с квалифицирани
медицински специалисти по детско очно здраве.
36,89% (n=121) от родителите отговарят, че тряб-

ва да водят детето на очен преглед всяка година. 22,26% (n = 73) са завели детето за първи път
на очен преглед на 1-годишна възраст, 24,1% (n=
79), на 3-годишна възраст, 17,68% (n=58) на 7–годишна възраст. Тревожни са данните, че 14,33%
(n=47) от анкетираните родители водят детето на
преглед само когато има очен проблем, а 21,65%
(n=71) до момента не са водили детето на очен
преглед.
Ако детето не носи очила, 25,9% (n=85) от
родителите се консултират при възникване на
проблем. Когато вече е диагностициран очен проблем и са предписани очила, детето е водено на
преглед най-често поради счупването им 29,57%
(n = 97) или когато е насрочен контролен преглед
– 27,44% (n = 90).
Обсъждане:Инициативата на СЗО и Международната агенция за превенция на слепотата
„Зрение 2020 – право на зрение” поставя задача
за елиминиране на предотвратимата и лечима
слепота до 2020г в световен мащаб [11, 24]. Важен е акцентът върху превенция на детското зрение чрез скриниране на определени възрастови
групи и въвеждане на първи профилактичен преглед в най-ранна възраст. И въпреки, че детската
слепота съставлява само 3.9% от общата, децата
остават със зрителни нарушения през целия си
живот с всички последици - социални, икономически, емоционални. Над 40% от причините за детска слепота са предотвратими и лечими [3, 12].
Световният опит показва важността на ранния зрителен скрининг за откриване на зрителни
отклонения [8, 14, 18, 25]. Ранното откриване и
корекцията на зрителния проблем биха довели
до нормално физическо, нервно-психическо, емоционално развитие и добро качество на живот на
детето [8, 23].
През 1982г в три общини в Швеция се провежда профилактично изследване на зрителната острота на 3126 деца. 7,7% от децата били с
аметропии, 3,1% със страбизъм. С този скрининг
и последващото лечение се намалява амблиопията от 2% на 0,2%, а след лечение децата с амблиопия достигат зрителна острота на лекуваното
око повече от 0,7 [16].
Зрителният скрининг започнал в Ротердам
на деца в превербална и предучилищна възраст
през 1996г обхваща 4624 деца, от които 76% са
прегледани отново през 2004г. При финалното изследване са открити 3,4% деца с амблиопия [14].
При проведен зрителен скрининг на деца
между 3 и 5 години в Нова Зеландия, от консултираните с офталмолог деца на 45.5% са предписани очила за корекция на рефракционни аномалии,
амблиопия и страбизъм. На 21,1% е поставена
диагноза „амблиопия”. 48,3% от семействата са с
нисък комплайънс (не съдействат по време на лечението) и децата остават с амблиопично око [9].
При проведен скрининг във Великобритания през 2006 – 2007, 14,6% от скринираните
деца са насочени за специализиран офталмологичен преглед и на 17% от тях е поставена диагноза „амблиопия”[15].

31

БРОЙ 3/2013

През 2011г във Варна е проведен скрининг
на 1139 деца до 3-годишна възраст, в резултат на
който 20% от децата получават препоръка за консултация с очен специалист ( проект на СБОБАЛ
– Варна, Община – Варна, Lion's club –Варна).
У нас провеждането на профилактични прегледи се затруднява от рамката на програмата
„Детско здравеопазване” в НРД, която предвижда
твърде малък брой прегледи за оценка на зрителната функция - два прегледа от ОПЛ и един от
офталмолог, до достигане на детето до училищната възраст [4]. Неголям е и броя на офталмологичните специалисти – лекари и медицински
сестри, които работят в сферата на детското очно
здраве. Именно тези специалисти обаче трябва
да съдействат за повишаване здравната култура
на населението чрез провеждане на популярни
лекции, дискусии и създаване на информационни
брошури за родителите [19].
Само 15% от анкетираните декларират, че
не знаят за необходимостта от профилактични
очни прегледи в детската възраст. Някои от родителите неглижират зрителните проблеми и вярват, че „проблемът ще изчезне след като детето
навърши на 7 години”.
Заключение и изводи: Нивото на информираност на родителите е относително високо, но
поведението им се различава от това, което те самите приемат за норма. Някои родители, въпреки информираността по проблема, недооценяват
значението на профилактичните мерки. По – голямата част от родителите предпочитат лична консултация с компетентен медицински специалист
по детско очно здраве. Проблемите при провеждане на профилактични мерки могат да бъдат решени чрез промени в: нормативната база (НДР –
програма „Детско здравеопазване”), увеличаване
броя на офталмологичните специалисти, работещи в областта на детското очно здраве и повишаване здравната култура на родителите.
Скрининговите програми за детско зрение
са изключително важни за ранното откриване на
зрителни нарушения и могат да намалят значително дела на амблиопията, която е нелечима
след определена възраст.
Съвместната работа по проблема може да
повиши здравната култура на родителите и ги
превърне в партньори на здравните специалисти
в процеса на опазване на детското очно здраве.
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ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

ДИНАМИКА НА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ
ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ (САЛМОНЕЛОЗА,
ШИГЕЛОЗА, КОЛИЕНТЕРИТ,
ЕНТЕРОКОЛИТ) В ПЛОВДИВ, 2007-2011
Троянчева М.1, Ватев Н.2, Стойчева М3, Семерджиева М4, Велчева Р3
1-РЗИ- Пловдив
2-МУ - Пловдив, к-ра Епидемиология и Медицина на бедствените ситуации
3-МУ - Пловдив, к-ра Инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина
4-МУ - Пловдив, к-ра Управление на здравните грижи
РЕЗЮМЕ
Цел: Да се проучи заболяемостта и структурата на чревните инфекции (салмонелоза, шигелоза, колиентерит и ентероколит) в Пловдив за периодите 2007-2011 и 2000-2004г. Да се сравни заболяемостта от тези инфекции при две групи от населението, живеещи при различни хигиенни условия.
Материали и методи: Извършен е анализ на заболяемостта в Пловдив за 2007 – 2011 и 2000-2004г.
при две групи от населението. Първата група обхваща кв. Столипиново, където хигиенните условия
са лоши, с предимно ромско население и значителна пренаселеност. Втората група обхваща населението от останалата част на Пловдив, живеещо при добри хигиенни условия. Резултати: Беше
установена значително по-висока заболяемост при всички от проучените заболявания сред населението от кв. Столипиниво. Средно годишната заболяемост за периода 2007-2011 е: салмонелоза
– 45.77%ооо; шигелоза – 30.21%ооо; ентероколит – 1104.88%ооо и колиентерит – 11.99%ооо. За
останалата част от населението на гр. Пловдив заболяемостта е съответно: 29.90%ооо; 4.34%ооо;
205.10%ооо и 1.82%ооо. Относителният дял на ентероколитите през периода 2007-2011 е нарастнал
значително при ромското население (92.62%). Изводи: 1. Заболяемостта от проучените чревни инфекции е значително по-висока сред населението, което живее в лоши хигиенни условия. 2. Относителният дял на ентероколитите (които всъщност са с неизяснена етиология) е много висок. 3.Възниква въпросът дали това не се дължи на непълната разкриваемост на останалите заболявания от тази
група. Считаме за уместно провеждането на допълнителни проучвания за осветляването му.

Ключови думи: чревни инфекции, относителен дял, динамика
Адрес за кореспонденция: Д-р Николай Тодоров Ватев, д.м.; Пловдив, 4002, бул. „В. Априлов” 15А, к-ра Епидемиология и Медицина на бедствените ситуации , GSM: 0889 257 513, e-mail: nikolay_vatev@abv,bg

DYNAMICS OF INCIDENCE OF INTESTINAL INFECTIONS (SALMONELLOSIS, SHIGELLOSIS, COLI
ENTERITIS, ENTEROCOLITIS) IN PLOVDIV, 2007-2011
Troyancheva M1, Vatev N2, Stoycheva M3, Semerdjieva M4, Velcheva R3
1-Regional Health Inspection – Plovdiv
2-Medical University – Plovdiv, Dept. Epidemiology and Medicine of Disastrous Situations
3-Medical University – Plovdiv, Dept. Infectious Diseases, Parasitology and Tropical Medicine
4-Medical University – Plovdiv, Dept. Management of Medical Cares

SUMMARY
Aim : To investigate the incidence and structure of intestinal infections (salmonellosis, shigellosis, coli
enteritis and enterocolitis) in Plovdiv for the periods 2007-2011 and 2000-2004. To compare the incidence of
these infections in two populations, living in different hygienic conditions . Materials and methods : T he incidence in two population groups in Plovdiv for 2007 - 2011 and 2000-2004 has been analyzed. The ﬁrst group
includes residents of Stolipinovo neighbourhood where sanitary conditions are poor; the population is predominantly of Roma origin and lives in signiﬁcant overcrowding. The second group includes people from the rest
of the city, living in good hygienic conditions. Results : S igniﬁcantly higher incidence in all diseases studied
was found amongst the population of Stolipinovo neighbourhood . The average annual incidence for the period 2007-2011 is : Salmonellosis - 45.77%ооо , shigellosis - 30.21%ооо , enterocolitis - 1104.88%ооо and c
oli enteritis - 11.99%ооо . For the rest of the population of Plovdiv the incidence is respectively : 29.90%ооо;
4.34%ооо; 205.10%ооо и 1.82%ооо. The share of enterocolitis during 2007-2011 has increased signiﬁcantly

33

БРОЙ 3/2013

in Roma population (92.62%). Conclusions : 1. The incidence of the investigated intestinal infections is signiﬁcantly higher among people living in poor hygienic conditions. 2. The share of enterocolitis (which is actually
of unknown etiology) is very high . 3. The question arises whether this is due to incomplete detection of other
diseases from this group . We consider appropriate the conduct of further studies to elucidate the issue .

Key words: intestinal infections, relative share, dynamics
Correspondence address: Nikolay Todorov Vatev, MD, PhD; Plovdiv, 4002, bul. “V. Aprilov” 15A ; Dept. Epidemiology and
Medicine of Disastrous Situations; GSM: +359 889 257 513; e-mail: nikolay_vatev@abv.bg

Въведение: Счита се, че разпространението на шигелозите в света е 164.7 милиона случаи
за година, от които 163.2 млн. са в развиващите
се страни, където 1.1 млн. умират [8]. Повече от
половината от смъртните случаи са при деца под
5 години. Разпространението в развиващите се
страни може да бъде 20 пъти по-високо от това
в развитите. Освен това заболяемостта варира
в самите региони [3], дори при различни групи от
населението в самите страни [2].
Има чувствително снижение на случаите от
салмонелоза в Европейския съюз (ЕС) през последните 5-6 години [4]. Въпреки това те остават
една от най-често срещаните чревни инфекции.
Съобщената заболяемост е много висока при децата, особено от 0-4 години (124/100 000). Продължава съобщаването на обширни епидемични
взривове, които се явават допълнителен фактор
(освен храната) за разпространение на заболяването [4].
Заболяемостта от колиентерити в Европа се характеризира с трайна тенденция за снижение
[4]. Клиничен и епидемиологичен проблем през
последните години представляват щамовете с
полирезистентност и шига-токсин продуциращите, водещи до развитието на хемолитичен уремичен синдром [1,5,7,6]. Регистрираните случаи
с ентерохеморагични E. coli при хора значително
нарастнаха в Европа от 2006 година. През 2009
заболяемостта от тях беше 0.86/100 000. Най-висока тя е при децата от 0-4 години:6.73/100 000
[4], като е нарастнала с 66% в сравнение с 2008.
Цел на проучването: Да се анализира заболяемостта и структурата на чревните инфекции (салмонелоза, шигелоза, колиентерит и ентероколит)
в Пловдив за периодите 2007-2011 и 2000-2004
г. Да се сравни заболяемостта от тези инфекции
при две групи от населението, живеещи при различни хигиенни условия.
Материали и методи: Извършен е анализ на
заболяемостта в гр. Пловдив (според регистрираните случаи в РЗИ –Пловдив) за 2007 – 2011 и
2000-2004 г. при две групи от населението. Първата група (1-ва група) обхваща кв. Столипиново,
където хигиенните условия са лоши, с предимно
ромско население и значителна пренаселеност.
Втората група (2-ра група) обхваща населението
от останалата част на Пловдив, в която хигиенните условия са значително по-добри. Данните
за броя на населението са взети от Общинските
регистри. Диагнозите (освен при ентероколитите) са потвърдени културелно. Извършен е също
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статистически анализ на относителния дял на отделните нозологични единици през двата периода
(2000-2004 и 2007-2011г.). Той цели да установи
има ли нарастване на етиологично недоказаните
заболявания от ентероколит.
Използван е метода на епидемиологично проучване и рутинни клинични, параклинични и микробиологични методи.
Резултати и обсъждане:
През повечето от годините заболяемостта при
всички от проучените заболявания е около 2 пъти
по-висока при 1-ва група в сравнение с тази от 2-ра
група. За салмонелозите тя варира от 15.56%ооо
до 88.87%ооо при 1-ва група и от 23.84%ооо до
40.67%ооо при 2-ра. Средно годишната заболяемост за петгодишния период при 1-ва група е
45.77%ооо- 1.53 пъти по-висока от тази при 2-ра
група (29.9%ооо).
Средно годишната заболяемост от шигелози за
петгодишния период при 1-ва група е 30.21%ооо
- 6.96 пъти по-висока от тази при 2-ра група
(4.34%ооо).
Средно годишната заболяемост от ентероколити за петгодишния период при 1-ва група е
1104.88%ооо -5.39 пъти по-висока от тази при
2-ра група (205.1%ооо).
Средно годишната заболяемост от колиентерити за петгодишния период при 1-ва група е
11.99%ооо -6.59 пъти по-висока от тази при 2-ра
група (1.82%ооо).
Заболяемост на 100 000 население за периода
2000 – 2004 година при 1-ва група е с пъти повисока от тази при 2-ра група.Средно годишната
заболяемост за периода 2000-2004 от салмонелоза при 1-ва група е 56%ооо - 4.93 пъти по-висока
от тази при 2-ра група (11.36%ооо); от шигелоза:
62.66%ооо – 4.84 пъти по-висока от 2-ра група
(12.95%ооо); от ентероколит: 987.11%ооо – 5.34
пъти по-висока от 2-ра група (184.7%ооо) и от колиентерит: 23.11%ооо – 6.15 пъти по-висока от
2-ра група (3.76%ооо).
Статистическият анализ за относителния дял на
отделните нозологични единици през двата периода (2000-2004г. и 2007-2011г.) при 1-ва група
установи следното: 1) Отнасителният дял на доказаните бактериални чревни инфекции (салмонелоза, шигелоза и колиентерит) през периода
2000-2004 е значително по-висок от този през
периода 2007-2011 съответно: p<0.05, u=1.97;
p<0.001, u=5.58 и p<0.01, u=3.07. За сметка на
това през периода 2007-2011 относителният дял
на етиологично недоказаните чревни инфекции

ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

(ентероколит) е нарастнал значително в сравнение с предходния период (2000-2004 г). Тези
данни навеждат на въпроса, изказван и от други
български автори: Това обективно възникнала
промяна ли е, или се дължи на не достатъчно
коректната диагностика на чревните инфекции и
извършените промени в диагностичните лаборатории на бившето ХЕИ (сега РЗИ) Необходими са
допълнителни целенасочени проучвания, за да
се установи обективността на микробиологичната
диагностика при чревните инфекции на настоящия етап.
Сравнителният анализ за относителния дял на отделните нозологични единици при 2-ра група през
двата периода установи следното: 1) Значително по-висок относителен дял на салмонелозите
през 2007-2011 (p<0.001, u=10.7). 2) Значително
по-нисък относителен дял на шигелози и колиентерити през 2007-2011 (съответно p<0.001, u=9.72
и p<0.01, u=3.71). 3) В относителния дял на етиологично недоказаните чревни инфекции (ентероколит) не беше настъпила съществена промяна
(p>0.05, u=1.88).
Възрастова заболяемост за периода 2007-2011.
При всички от проучените заболявания тя е найвисока при кърмачета и деца от 1-4 и 5-9 години.
Средната възрастова заболяемост за 5-годишния период е: салмонелози: 0-1г. – 436.6%ооо,
1-4г. – 274.7%ооо, 5-9г. – 78.53%ооо; шигелози: 0-1г.- 135.38%ооо, 1-4г. – 82.03%ооо, 5-9г. –
16.75%ооо; колиентерит: 0-1г. – 201.52%ооо, 1-4г.
– 46.25%ооо; ентероколит: 0-1г. – 6457.4%ооо,
1-4г. – 2657.6%ооо, 5-9г. – 584.1%ооо.
Етиологична структура.
При салмонелозите най-често изолираният серотип беше салмонела ентеритидис – 31.68%.
Следват салмонели от група D - 30.16%, група В
– 13.62%, група С – 12.14%, тифимуриум – 9.74%
и други – 2.66%.
От шигелите най-често беше изолирана Sh.
Flexneri – 88.2% и значително по-рядко Sh. sonnei
– 5.8%, Sh. Flexneri 2 – 3%, Sh. Boydii – 3%.
При колиентеритите най-често изолираният серотип беше О6 - 25.64%, следван от О55
-10.67%, О78 - 9.8%, О86 - 7.2%, О128 - 6.51%,
О126 - 5.94%, О111 - 5.78%, О26 - 5.62%, О76 4.58% и други по-рядко срещани.
Изводи: 1. Заболяемостта от проучените чревни
инфекции е значително по-висока сред населението, което живее в лоши хигиенни условия. Това
предполага насочване на мерките за превенция
целево към тази група.
2. Относителният дял на ентероколитите (които
всъщност са с неизяснена етиология) е много висок, като нараства значително при пациентите от
1-ва група. Възможно е това да се дължи на не
цялостната разкриваемост на останалите заболявания (салмонелози, шигелози, колиентерит) от
тази група.
3. Считаме за уместно провеждането на допълнителни проучвания за осветляването на този въпрос.
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СРЕДСТВА НА РАДИКАЛНАТА
ЕПИДЕМИОЛОГИЯ

Когато Архимед излетял като космическа ракета от банята и викнал „Еврика”, това не е бил
прост израз на неговото преклонение пред безграничната изобретателност на неговия щракащ, като
сметачна машинка в ръцете на руска счетоводителка, блeстящ ум, а възглас на удовлетворение
от едно неочаквано откритие. Зад всяко едно проникновение на жадния за скокове в неизвестното
човешки разум стои просто средство, с което се достига до пробива в научното мислене. В случая
с Архимед е било неговото голо тяло. При Нютон средството на научното търсене е една презряла,
изгнила ябълка. Методите и средствата на радикалната епидемиология таят корени в дълбините на
историята. Неразумният човек е осъвършенствал своя ум, не чрез оръдията на труда, а чрез целенасочено и упорито, зашеметяващо в своята грандиозност и заслепяващо чисто и великолепно в
своята простота, моделиране на средствата на радикалната епидемиология. Та нима първият чук и
брадва не са съкровените първоизточници на средствата, чрез които радикалепидемиолога постига
целите и задачите на единствено вярната и непротиворечаща на човешкия дух и психика наука.
Ако разгледаме в дълбочина и обемност тези средства, ние бихме могли да ги систематизираме и впоследствие класифицираме на следните основни групи:
Индивидуални средства за санация
Тази група включва разнообразна и секваща дъха колекция от оръдия за мушкане, рязане,
сечене, кълцане, мелене, пронизване, изкормване, душене и отстрелване. Тези сечива се характеризират с висока ефективност, но приложението им се ограничава от смущаващо ниския коефициент на полезно действие. Проникновената мисъл на радикалепидемиолога намира приложението
на тези оръдия, като разглежда всяка една ситуация в нейната конкретност, като същевременно
внимателно и педантично отчита комплексността на епидемичната обстановка с цел прецизиране
на противоепидемичните мерки. Поле на действие на тези средства е явява отделния индивид, но
прилагането им изисква изpазходването на голямо количество енергия и време и поради това е
икономически неоправдано и не би могло да бъде финансирано от здравната каса. В този смисъл
епидемиологът на индивидуална практика следва много внимателно да обмисли всички възможни
варианти и последствия от прилагането им в светлината на възможностите и методите на криминалистиката.
Средства за санация с ограничен диапазон на действие
Тези средства са с добра ефективност и висока производителност. Техен недостатък е стандартизацията на наличните активно действащи вещества при които не се вземат предвид индивидуалните особености на персоната, подлежаща на санация. В резултат някои особено издръжливи индивиди избягват действието на саниращите средства и не завършват надлежно процеса на
елиминация. Решението за използване на тези средства е икономически оправдано и е свързано
с минимален разход на материали и труд. Такива средства в историята на човечеството се явяват
огнепръскачките, газовите камери, автомобили и бани. Особено гнусна форма е концентрационния лагер, който предлага възможност не само за отстраняване на възприемчивото население от
участие в епидемичния процес, но и осигурява реално участие на тези индивиди в създаването на
материални блага, а в същото време позволява пълноценна утилизация на резидиумите след елиминация на таргетните организми.
Средства за санация с разширен и/или глобален диапазон на действие
Към тази група от активно действащи средства се отнасят химическото, биологическото и ядрено (радиологично) оръжие, които дават възможност на радикалепидемиолога да мисли и действа
в планетарен мащаб. Тези средства се характеризират с висока ефективност и висока производителност. Трябва да се отчитат обаче някои техни особености, които биха могли да опорочат изпълнението на предвидените противоепидемични мероприятия. Това се отнася особено за химичните
агенти, които при определени атмосферни условия (влажност, температура, вятър) губят частично
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своята активност и поставят под заплаха желания резултат.
Особено внимание трябва да се обърне на неутронната бомба, която по своята същност е едно
високоефективно средство за санация, което действа избирателно само на възприемчивото население,
без при това да разрушава или по някакъв начин да засяга материалните ценности, които могат да се
използват от обществото след прилагането на агента.
В заключение средствата, които радикалната епидемиология държи в своя арсенал са високоефективни и лесно приложими. Явявайки се връх в развитието на техническото и научно творчество на
редица известни или малко познати и напълно забравени радикалепидемиолози тези средства дават
в ръцете ни така желаните инструменти за въздействие върху епидемичния процес. Те позволяват на
радикалепидемиолога да реагира гъвкаво, с въображение и в съответствие с конкретната обстановка,
без да се страхува, че бил могъл да нарани или повреди невинни природни създания.
Имайки на разположение тези удивителни креатури на импулсивното, извиращо от сърцето, желание на човека да прекъсне циркулирането на заразата по нашата синя планета, съвременният радикалепидемиолог-практик е в състояние да действа решително и смело за постигане на заветната цел
– свят без епидемии и миазми.
Връзка на радикалната епидемиология с другите науки
В началото на вековете, по времето, когато научното дирене се е състояло в мислене около софра, отрупана с хапка и пивка, съчетано с весели беседи сред разголени девици, е съществувала само
една наука- философията. Дърдоренето на различни теми е било израз на префинена изтънченост
и високо познание и колкото една персона е приказвала повече и по- завъртяно, толкова по- голям
ерудит се е бил извъдил. После полето на дрънкане се стеснило драматично поради увеличаване на
броя на лицата, които дрънкали на провала. За разрешаване на проблема и за да има хляб и зрелища
за всички, философите въвели термина „разделение на труда“. И всеки се специализирал и пускал на
всеослушание мъдри мисли на избрана от него тема. Така от философията се пръкнали другите науки физика, химия, биология, математика. Независимо от своята напредничавост и революционност радикалната епидемиология търси своите исконни корени в дълбините на историята, в зората на писаното
научно дирене и практически философията се явява един вид нейна родна пра-пра-баба. Но истинския
учен съзира зад фасадата на тази бегла филогенетична връзка и директен практически корен, поради
визирането от страна на радикалната епидемиология на такива философски категории, като живот,
смърт, истина, материализъм.
В своята дейност радикал-епидемиологът се сблъсква всеки ден с въпроси и проблеми, които са
обект на изследване и дирене от страна на науки, като математика и статистика, физика и астрофизика,
химия, биохимия, медицина и нейните клонове, социологогия, история, биология, екология, теология,
педагогика, както и заимства някои особено ценни методики от криминалистиката и военното дело.
В този смисъл радикалната епидемиология се явява една всеобхватна наука, която третира и
реализира в своето поле на дейност съществуващите днес клонове на научната мисъл в едно съчетание, благоуханно като роза и вълнуващо като голо женско тяло на разсъмване. С една неопровержима
очевидност тя обобщава човешкото мислене и експонира на качествено нов, революционен стадий постиженията на останалите дялове на приложните търсения и така може да се разглежда като последен,
неопровержим връх в творческия порив на индивидуалното мислене.
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