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──────────────────────────────────────────── 

ЛЕКАР-ПАЦИЕНТ VERSUS ЛЕКАР-КОМПЮТЪР 

──────────────────────────────────────────── 

 

Изследвания, проведени в една швейцарска болница показали, че лекарите 

отделят три пъти повече време, стоейки пред компютрите си, отколкото за 

преки контакти с пациентите си. Учените са публикували резултатите от 

изследването си в „Annals of Internal Medicine“. 

 

 
Снимка Rynek Zdrowia 

 

Това са може най-големите изследвания, 

основани на наблюдение върху работата на 

лекарите, които са провеждани в Европа. 

Учените са наблюдавали работата на 

интернисти, които са работели през 2015 г. 

в Университетската болница в Лозана, 

Швейцария. 

Като цяло изследването обхваща 700 часа 

работа на лекарите. Резултатите показали, 

че в течение на времето лекарите прекарват 

едва 1,7 часа с пациентите, a 5,2 часа пред 

компютъра. Само 13 минути се отделят за 

съвместното извършване на двете дейности. 

С други думи, лекарите работят 

приблизително три пъти по-малко с 

пациентите си, отколкото с компютъра си. 

От наблюденията на изследователския екип 

под ръководството на Натали Венгер се 

разбира също, че интернистите често са 

били под принуда да работят извънредно 

(средно по 1,6 часа дневно), за да са в 

състояние да изпълнят всичките си 

задължения, за които според изискванията 

имали 10 часа. В извънредното си работно 

време лекарите най-често подпълвали 

електронни медицински карти. Като цяло на 

едно дежурство това им отнема около 

половината от времето. 

Според авторите на изследването графикът 

на лекарската работа в болниците се е 

променил през последните десетилетия; те 

имат допълнителни задължения – например 

административни. В резултат на това 

голяма част от времето им отива за 

дейности, които не са свързани 

непосредствено с грижите за пациентите 

им. 
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Авторите на изследването обръщат 

специално внимание на заплахата, че по-

малкото време, прекарвано с пациента 

повишава риска от поставяне на погрешна 

диагноза или допускане на медицинска 

небрежност. 

Организационните промени и промени, 

свързани с електронните медицински карти 

са необходими, ако има желание да се 

повиши ефективността на лекарския труд, 

подчертават авторите на изследването. 

 

 

Източници: PAP/Rynek Zdrowia (2017) Badanie: lekarze byli z pacjentem trzy razy krócej niż przy 

komputerze. http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/badanie-lekarze-byli-z-pacjentem-trzy-

razy-krocej-niz-przy-komputerze,169758,11.html 

Wenger, N.,  M. Méan, J. Castioni, P. Marques-Vidal, G. Waeber, A. Garnier (2017) Allocation of 

Internal Medicine Resident Time in a Swiss Hospital: A Time and Motion Study of Day and Evening 

Shifts. In: Annals of Internal Medicine, Vol. 166, № 3. DOI: 10.7326/M16-2238 
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───────────────────────────────────────────────── 

РАЗРАБОТВА СЕ МЕТОД ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 

КОСТНА ТЪКАН 

───────────────────────────────────────────────── 

 

Учените от УрФУ работят за създаването на математически модел, който ще 

им позволи да се произвеждат много точни метални импланти с помощта на 

3D-технологии. За този проект са отделени 160 млн рубли в рамките на 

рограмата „Развитие науки и 

технологий“. 

Финансирането на първите три 

години от работата по проекта се 

осигурява от държавата, като за 

този период учените се надяват да 

осигурят производството на 

импланти. Последващото 

финансиране се очаква да бъде от 

страна на частни инвеститори. 

Става дума за много точни изделия 

от титанови сплави, които ще се 

използват за лечението на 

увредени кости в резултат на износване или травми. Самите импланти ще се 

изготвят по адитивни технологии. 

Според ръководителя на проекта – Артемий Попов, новата разработка ще позволи 

да се отпечатват на 3D-принтер персонални имплантанти. Интересното е, че 

хирурзите ще имат възможност на място да приспособяват импланта в 

съответствие с конкретното поле. Това ще бъде възможно благодарение на 

пластичността на материала. 

 

Източник: Михаил Старков (2017) Метод восстановления костной ткани разработают в 

Екатеринбурге. http://www.medvestnik.ru/content/news/Metod-vosstanovleniya-kostnoi-tkani-

razrabotaut-v-Ekaterinburge.html 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medvestnik.ru/directory/persons/Mihail-Starkov.html
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───────────────────────────────────────────────── 

НЕВРОКОМПЮТЪРЕН ИНТЕРФЕЙС РАЗШИФРОВА 

МИСЛИТЕ НА ПАРАЛИЗИРАНИ ХОРА 

───────────────────────────────────────────────── 

Швейцарски учени са разработили неврокомпютърен интерфейс, способен 

да разшифрова мислите на парализирани хора със синдром на „затворения 

човек“. Резултатите от изследванията са публикувани в научното списание 

PLOS Biology. 

 

 
Фото: www.reuters.com 

 

В рамките на експеримента са 

изследвани 4 пациента в последен 

стадий от развитието на 

амиотрофична латерална склероза 

(АЛС), които не могат да 

комуникират дори с очи. Те са могли 

мислено да отговорят с „да“ или „не“ 

на задаваните им от изследователите 

въпроси. Неинвазивният интерфейс 

„мозък-компютър“ разпознавал 

отговорите им по пътя на измерване 

промяната в равнището на кислорода 

в кръвта. Резултатите показали, че 

като цяло пациентите правилно 

определяли имената на съпрузите или 

родствениците си и коректно 

отговаряли на други лични въпроси. 

Любопитно е, че участниците в 

експеримента са реагирали 

положително на въпроса: „Щастлив/а 

ли сте?“. 

По думите на професор Нилс 

Бирбаумер (Niels Birbaumer) 

получените резултати опровергават 

теорията, че напълно парализираните 

хора със синдром на „затворения 

човек“ не са в състояние да общуват с 

външния свят. 

 

Източник: Нелли Хамзина (2017) Ученые разработали нейрокомпьютерный интерфейс, 

способный расшифровать мысли парализованных пациентов. 

http://www.medvestnik.ru/content/news/Uchenye-razrabotali-neirokomputernyi-interfeis-sposobnyi-

rasshifrovat-mysli-paralizovannyh-pacientov.html 

http://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1002593
http://www.medvestnik.ru/directory/persons/Nelli-Hamzina.html
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ПО-ДЪЛГО ПЪТУВАНЕ ДО 

МЕСТОРАБОТАТА, ПО-ГОЛЯМО 

ПСИХИЧЕСКО НАПРЕЖЕНИЕ 

Експерти от Федералния Институт за 

Демографски изследвания във 

Висбаден – Германия, 

предупреждават, че по-дългия път до 

местоработата влияе негативно на 

психиката и самочувствието. Смята 

се, че 60% от работещите германци 

отиват на работа в друг град. 

Ескпертите предупреждават, че не 

само се е увеличил относителния дял 

на пътуващите от далече до работата 

си, но се е увеличило и среднот 

разстояние от 14,6 км през 2000 г. на 

16,8 км през 2015 г. 

 

Източник: Deutsche Welle/Rynek Zdrowia (2017) Niemcy: długa droga do pracy dużym obciążeniem 

psychicznym. http://www.rynekzdrowia.pl/po-godzinach/niemcy-dluga-droga-do-pracy-duzym-

obciazeniem-psychicznym,171663,10.html 

 

& 

 

Bisfenol S ПОВИШАВА 

АГРЕСИВНОСТТА НА РАКА НА 

ГЪРДИТЕ 

Bisfenol S, който е заместител на 

bisfenolu A, може да повиши 

равнището на агресивност на рака на 

гърдите. Това са показали 

изследвания, чиито резултати са 

представени по време на 99-я 

годишен конгрес на Американското 

Дружество по Ендокринология 

(ENDO 2017), провеждащ се в 

Орландо (САЩ). 

 

Източник: PAP/Rynek Zdrowia (2017) 

Badania: bisfenol S sprzyja rozwojowi raka 

piersi. http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-

rozwoj/badania-bisfenol-s-sprzyja-rozwojowi-

raka-piersi,171667,11.html 

 

 

 

http://www.rynekzdrowia.pl/po-godzinach/niemcy-dluga-droga-do-pracy-duzym-obciazeniem-psychicznym,171663,10.html
http://www.rynekzdrowia.pl/po-godzinach/niemcy-dluga-droga-do-pracy-duzym-obciazeniem-psychicznym,171663,10.html
http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/badania-bisfenol-s-sprzyja-rozwojowi-raka-piersi,171667,11.html
http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/badania-bisfenol-s-sprzyja-rozwojowi-raka-piersi,171667,11.html
http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/badania-bisfenol-s-sprzyja-rozwojowi-raka-piersi,171667,11.html

