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

ЗДРАВЕТО Е ОСНОВНО ПРАВО НА ЧОВЕКА 

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

Това е заявила директорът на полското Бюро на СЗО Пулина Карвовска на 

28 ноември, по време на конференция в Катовице под наслов: „Публичното 

здраве – образование и профилактика, или предотвратяването на болестите 

има бъдеще“. При създаването си през 1948 г. СЗО е имала съвсем различни 

приоритети, като материална помощ, овладяване на заразните болести и 

недохранването. Днес СЗО се бори със затлъстяването, укриването от 

ваксинация, резистентността към антибиотиците и др. 

 

 
Снимка: Rynek Zdrowia 

 

Всеки човек трябва да има 

възможности да се радва на възможно 

най-доброто здраве, да живее в 

здравословна среда, да може да прави 

здравословни избори. 

В приетата от 53 държави-членки от 

европейския регион през 2012 година 

в Малта стратегия „Здраве 2020“ са 

поставени две стратегически цели, 

пряко свързани със здравето. Днес 

обаче, публичното здраве излиза 

далеч отвъд затворения сектор на 

здравето. Огромно значение се 

придава на намаляване на 

неравенствата в здравето, както и на 

междусекторното сътрудничество, 

т.е. сътрудничеството между 

икономика, социална политика, 

образование и др. 

П. Карвовска е акцентирала и върху 

важността на Агенда 2030 на ООН, 

която е основа за устойчиво развитие. 

Една от целите на това развитие е 

свързана със здравето и то здраве 

през целия живот, намаляване на 

предотвратимата смъртност и 

особено стабилното финансиране на 

здравните системи. 

 

Източник: Katarzyna Gubała/Rynek Zdrowia Dyrektor biura WHO: zdrowie jest podstawowym 

prawem człowieka. 28 listopada 2016 http://www.rynekzdrowia.pl/polityka-zdrowotna/dyrektor-biura-

who-zdrowie-jest-podstawowym-prawem-czlowieka,167863,14.html 

http://www.rynekzdrowia.pl/klik/nlt/rynekzdrowia_426_1c8ba29aa1e377cea4e6fd1a96edc340.html?http://www.rynekzdrowia.pl/polityka-zdrowotna/dyrektor-biura-who-zdrowie-jest-podstawowym-prawem-czlowieka,167863,14.html
http://www.rynekzdrowia.pl/klik/nlt/rynekzdrowia_426_1c8ba29aa1e377cea4e6fd1a96edc340.html?http://www.rynekzdrowia.pl/polityka-zdrowotna/dyrektor-biura-who-zdrowie-jest-podstawowym-prawem-czlowieka,167863,14.html
http://www.rynekzdrowia.pl/polityka-zdrowotna/dyrektor-biura-who-zdrowie-jest-podstawowym-prawem-czlowieka,167863,14.html
http://www.rynekzdrowia.pl/polityka-zdrowotna/dyrektor-biura-who-zdrowie-jest-podstawowym-prawem-czlowieka,167863,14.html
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─────────────────────────────────────────────────

РАЗХОДИ ЗА ЗДРАВЕ ОТ ДЖОБА НА ДОМАКИНСТВАТА 

В БЪЛГАРИЯ 

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

 

 

 

Екип от учени1 от Института за 

изследване на обществата и знанието 

и Института за икономически 

изследвания при БАН, както и от 

Медицинския Университет, с 

ръководител доц. д-р Божидар Ивков, 

са провели изследване на разходите 

за здраве от джоба (out of pocket), 

които правят домакинствата в 

България. Изследването е част от 

поекта „Здраве, качество на живот, 

неравенства“, финансиран от Фонд 

„Научни изследвания“. Първите 

резултати от изследването са 

публикувани в брой 2 от 2016 г. в 

списание „Социална медицина”. 

Авторите на статията подчертават 

значимостта на точността на 

измерването на тези разходи, „както 

от гледна точка на бюджетите на 

домакинствата, така и от гледна точка 

на възможностите за анализ и оценка 

на политиките в областта на 

здравеопазването“. 

                                                           
1 Чл.кор. проф дсн. А. Атанасов, проф.дсн С. 

Съйкова, доц. д-р З. Тонева, доц. д-р П. 

Целта на изследването е била „да се 

измерят и анализират разходите за 

здраве от джоба на домакинствата в 

България“. 

Обект на изследване са били 

„обикновените домакинства в 

България“. 

Важна задача на изследването е била 

да „установи размера на разходите за 

здраве от джоба за различните групи 

разходи и при различни социално-

демографски категории 

домакинства“. 

Измерването е направено на основата 

на разработена оригинална методика 

за едномесечна ежедневна 

регистрация, обединяваща два 

методически подхода – този на 

Евростат и на ОИСР. 

Някои от най-важните резултати, 

показват, че „измереният 

едномесечен общ разход за здраве от 

джоба на наблюдаваните 800 

домакинства, се равнява на 81 626 

Попиванов, доц. д-р С. Тодорова, гл.ас. д-р И. 

Янков, гл.ас. д-р Т. Ампирска. 
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лв. или 102,03 лв. на едно 

домакинство, а на едно лице 42,07 

лв.“ Тези резултати са дали 

основание на изследователите да 

предположат, че през 2015 година 

домакинствата в България са 

изразходвали за здраве от джоба 

около 3 630 000 000 лв.“. Нещо повече 

учените са установили, че между 

„домакинствата, ползвали здравни 

услуги и тези, които не са ползвали“, 

съществуват много „сериозни 

различия в разходите за здраве от 

джоба“. 

Оказва се, че за всеки разходван един 

лев публични средства за здраве 

домакинствата са доплащали от 

джоба си средно между 1,13 лв. и 1,20 

лв. С други думи, около 51%-52% от 

всички разходи за здраве, направени 

в страната през 2015 година, са лични 

разходи или разходи от джоба (out of 

pocket), срещу 48%-49% публични 

средства. 

Според СЗО личните разходи или 

разходите от джоба при една добре 

работеща здравеопазна система не 

трябва да надхвърлят 20%. В 

България тази граница е надхвърлена 

2,5 пъти. Тендецията на увеличаване 

на личните разходи и надвишаването 

им над публичните, се наблюдава не 

от вчера. 

 

Източник: Ивков, Б., П. Попиванов, Д. Драганов, З. Тонева (2016) Разходи за здраве от 

джоба на домакинствата в България. Първо съобщение. // Социална медицина, бр. 2, 

сс.41-44. http://press.mu-varna.bg/ojs/index.php/sm/article/view/1847/1819 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://press.mu-varna.bg/ojs/index.php/sm/article/view/1847/1819
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───────────────────────────────────────────────── 

ДЪЛГОГОДИШНО ИЗСЛЕДВАНЕ В ПОЛША РАЗКРИВА, 

ЧЕ ФИЗИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПОЛСКИТЕ ДЕЦА 

СЕ ВЛОШАВА 

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

 

От 90-те години на XX век е започнало влошаване на физическото състояние 

на полските деца и младежи, сочи изследване, провеждано от десетилетия от 

Академията за физическо възпитание във Варшава. 

 

 
Снимка: http://www.hera.bg/s.php?n=3381 

 

По време на общополска дискусия, 

проведена на 28 ноември, експертите 

са оповестили обезпокоителните 

резултати от изследването. 

Данните от изследването са набирано 

в периода 1979-2009 година измежду 

полските момичета и момчета на 

възраст 7-19 години, като са 

обхванати почти 600 хил. ученици. 

Наблюдавани са били следните 

тенденции: в периода 197-1989 г. 

физическото състояние на младежите 

се е подобрявало, но през декадата 

1999-2009 г. е настъпило снижаване 

на физическите възможности на 

младежите. Като особено негативно 

явление се приема фактът, че най-

голямо е влошаването сред най-

малките деца – тези родени на 

границата между XX и XXI век. 

През последното десетилетие се 

наблюдава повишаване на масата на 

теглото и наднорменото тегло и 

затлъстяването все по-често се 

превръща в проблем. 

Резултатите от изследването 

кореспондират с данни от други 

подобни изследвания. Например 28% 

от 11-12 годишните момчета са с 

наднормено тегло, показало 

изследване, проведено в рамките на 

Швейцарско-Полска програма за 

сътрудничество. 

Според препоръките на СЗО децата и 

юношите трябва да бъдат физически 

активни минимум 60 минути на ден, 

но това не се случва при много деца, 
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а в Полша тези препоръки се спазват 

едва от една четвърт от децата на 11-

15 години. А физическата активност 

при децата е много важна за техните 

познавателни възможности. 

Ситуацията в България е почти 

идентична. „През 2013 г. 

Националният център по обществено 

здраве и анализи, съвместно с МЗ и 

РЗИ проведе изследване при 

национално представителна извадка 

от 3353 деца на 7-годишна възраст, в 

първи клас. Проучването е второ за 

страната в рамките на Европейска 

инициатива на СЗО за наблюдение на 

затлъстяването при децата. Установи 

се, че: „Честотата на наднорменото 

тегло (включително затлъстяването) 

сред момчетата е 32.4% и при 

момичетата – 28,6%, нивата на 

затлъстяване са – 15,7% сред 

момчетата и 12.2% при момичетата“. 

Важно е да се помни, че 

наднорменото тегло и затлъстяването 

при децата крие огромен риск от 

превръщането им в граждани на 

страната на хронично болните (по 

Сюзън Зонтаг). 

 

Източници: PAP/Rynek Zdrowia. Badanie: pogarsza się sprawność fizyczna polskich dzieci. 28 

listopada 2016. http://www.rynekzdrowia.pl/polityka-zdrowotna/badanie-pogarsza-sie-sprawnosc-

fizyczna-polskich-dzieci,167871,14.html 

Цвети Цанева. Официална статистика за затлъстяването на българските деца. 

http://www.hera.bg/s.php?n=3381 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rynekzdrowia.pl/polityka-zdrowotna/badanie-pogarsza-sie-sprawnosc-fizyczna-polskich-dzieci,167871,14.html
http://www.rynekzdrowia.pl/polityka-zdrowotna/badanie-pogarsza-sie-sprawnosc-fizyczna-polskich-dzieci,167871,14.html
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─────────────────────────────────────────────────

ИЗСЛЕДВАНЕ ПОКАЗВА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ 

ПСИХИЧНИ И ФИЗИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

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

Някои психични болести могат да са свързани с по-висок риск от изява на 

определени физически болести, както и обратното – част от физическите 

здравни проблеми могат да бъдат предвестник на проявата на психични 

проблеми. Изследване на тази тема е публикувано в списанието „PLOS 

ONE”. 

 

 

 

Учени от Базелския Университет 

(Швейцария) и от Университета 

Ruhry в Бохум (Германия) са 

анализирали данни за здравното 

състояние на 6 500 младежи на 

възраст от 13 до 18 години от гл.т. на 

съвместната изява на физически и 

психически проблеми. 

Изследователите са установили 

интересни зависимости. Оказало се, 

че психичните разстройства могат да 

предхождат появата на физически 

симптоми. Например лицата с 

афективни разстройства, 

включително депресия, често се 

разболяват по-късно от артрит или 

изпитват проблеми с 

храносмилателната система; 

същевременно хората с панически 

разстройства могат да се притесняват 

от здравни проблеми, свързани с 

кожни болести. 

От друга страна някои физически 

болести предхождат различни 

психични разтройства. Това се отнася 

до болестите на сърцето, които е 

въъзможно да предхождат страхови 

психози или епилепсия, която се 

свързва с повишения риск от 

хранителни разстройства. 

По мнението на изследователите 

резултатите от изследването могат да 

послужат при лечението на различни 

заболявания, както и за 

предпазването от тях. Учените 

твърдят, че медицинските 
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интервенции, насочени към 

лечението на физически и психични 

заболявания, трябва внимателно да се 

комбинират. 

Според учените за първи път е 

установена зависимостта, че 

епилепсията повишава риска от 

храносмилателни проблеми. Този 

феномен е бил описан преди това 

само в няколко отделни случая. 

Следователно действията насочени 

към лечението на епилепсията биха 

могли да играят голяма и важна роля 

при лечението на храносмилателни 

проблеми – коментира координатора 

на изследването Marion Tegethoff 

(DOI: 10.1371/journal.pone.0165196). 

 

 

Източник: PAP/Rynek Zdrowia. 2016. Badanie: zaburzenia psychiczne i choroby fizyczne są ze sobą 

powiązane. 28 listopada 2016. http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/badanie-zaburzenia-

psychiczne-i-choroby-fizyczne-sa-ze-soba-powiazane,167851,11.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/badanie-zaburzenia-psychiczne-i-choroby-fizyczne-sa-ze-soba-powiazane,167851,11.html
http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/badanie-zaburzenia-psychiczne-i-choroby-fizyczne-sa-ze-soba-powiazane,167851,11.html
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─────────────────────────────────────────────────

НАДЕЖДА ЗА ХОРАТА С АСТМА 

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

 

 
Фото: NC State University 

 

Изследователи от Университета в 

щата Северна Каролина, САЩ, 

работят върху създаването на 

система, способна да прогнозира 

началото на астматичен  пристъп, за 

да се избегне човекът с астма да 

попадне в опасна ситуация. Системат 

се нарича Health and Environmental 

Tracker (HET) и се състои от прибор, 

който се поставя на китката, от 

гръдни елементи и спирометър 

(апарат за измерване на вместимостта 

на белите дробове). 

Всички прибори заедно събират 

данни за честотата на сърдечния пулс 

и интензивността на дишането на 

човека, за наситеността на кръвта с 

кислород, за наличието на хрипове 

при дишане, проследяват активността 

му, а също така анализират такива 

фактори обкръжаващата среда, като 

температура и влажност на въздуха, 

определят равнището на летливите 

органически съединения и озона във 

въздуха. Спирометърът оценява 

няколко пъти дневно функцията на 

белите дробове. Всички данни се 

въвеждат в специална програма за 

оценка и препоръки за човека с астма 

през деня. 

Инженерите са успели да снизят 

потреблението на енергия от страна 

на датчиците, за да може с едно 

зареждане на батерията да се изкара 

целия ден. Планира се излизане от 

лабораторни условия и широко 

тестване на системата. 

 

Източник: Нелли Хамзина. Многопараметровая сенсорная система поможет предупредить 

приступ бронхиальной астмы. 20.06.2016 

http://www.medvestnik.ru/content/news/Mnogoparametrovaya-sensornaya-sistema-pomojet-

predupredit-pristup-bronhialnoi-astmy.html 

http://www.medvestnik.ru/directory/persons/Nelli-Hamzina.html
http://www.medvestnik.ru/content/news/Mnogoparametrovaya-sensornaya-sistema-pomojet-predupredit-pristup-bronhialnoi-astmy.html
http://www.medvestnik.ru/content/news/Mnogoparametrovaya-sensornaya-sistema-pomojet-predupredit-pristup-bronhialnoi-astmy.html
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─────────────────────────────────────────────────

САМОЛЕЧЕНИЕТО НЕ ВИНАГИ Е ВРЕДНО 

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

 
Фото: http://www.medvestnik.ru/content/news/Terapevty-podderjali-samolechenie.html 

 

От Руското научно медицинско 

общество на терапевтите (РНМОТ) са 

заявили готовност да подкрепят 

образователните проекти за 

самолечение. Подобна информация 

ще е предназначена за лекарите-

терапевти, е заявил в рамките на XI 

Национален конгрес на терапевтите и 

президент на РНМОТ академик 

Анатолий Мартынов. 

Според него широко 

разпространеното мнение, че 

самолечението е вредно, е погрешно. 

В не малко случаи, например, при 

остри респираторни инфекции, човек 

може и да не се обръща към лекар. Но 

самолекуващият се трябва да има 

съответната подготовка. С други 

думи, „чичко Гугъл“ или „Д-р Гугъл“ 

не е достатъчен, както много хора 

мислят. 

„Длъжни сме да провеждаме 

разяснителна работа с пациентите, да 

ги информираме как да реагират на 

едно или друго изменение в 

състояниято на самочувствието им, в 

частност, при простудни 

заболявания. Не винаги човек трябва 

да отиде на лекар. В аптеките също 

работят грамотни хора, които имат 

висока квалификация. Но сме длъжни 

да изработим заедно с терпевтите 

такава тактика, че тя да не вреди на 

хората, нали няма лекарство без 

странични действия“ – коментирал 

Анатолий Мартынов. 

И сега нещо много важно. По думите 

му терапевтите трябва да работят 

много активно и с хронично болните. 

Например, да им помогнат да 

направят своя персонална домашна 

аптека. Проблемът е, че не винаги 

това е возможно в рамките на 

наличното нормирано време за 

прием. 

С две думи, не широко 

разпространения в България и 

особено в ревматологията 

патерналистки модел на 

взаимоотношения между лекар и 

пациент, а сътрудничеството между 

тях подобряват резултатите от 

лечението.  

 

Източник: Татьяна Бескаравайная Терапевты поддержали самолечение. 25.11.2016. 

http://www.medvestnik.ru/content/news/Terapevty-podderjali-samolechenie.html 

 

http://www.medvestnik.ru/directory/persons/Tatyana-Beskaravainaya.html
http://www.medvestnik.ru/content/news/Terapevty-podderjali-samolechenie.html
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ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ 

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

 

 
Фото: https://vseonauke.com/1033835707001735363/arheologicheskie-nahodki-kotorye-prolivayut-svet-na-

zhizn-v-drevnem-egipte/?utm_source=gmail&utm_medium=email&utm_campaign=daily&utm_content=button 
 

Атеросклерозата е хронично 

заболяване на артериите, което днес 

се среща сравнително често. Сред 

основните причини за появата и 

развитието му се сочат заседналия 

начин на живот и вида на приеманите 

храни, най-вече прекомерната 

консумация на животински мазнини. 

Затова и лекарите доскоро смятаха, че 

това е съвременна, цивилизационна 

болест и не е било разпространено в 

древните популации. Оказва се, 

обаче, че атеросклерозата е било 

относително широко разпространено 

заболяване сред древните египтяни 

преди хиляди години. 

Египтолози, изучавали 52 мумии в 

Националния музей в Кайро, 

установили, че при 20 от тях има 

признаци за калцификати, а това 

означава, че те най-вероятно са 

боледували от атеросклероза. 

Тяхната възраст средно е 45 години и 

са живели през 16-ти век пр.н.е. Дори 

една от мумиите е на жена, 

принадлежала към царския род. 

Става дума за принцеса Яхмос-

Мериет-Амон, която е живяла в Тува 

и е починала на 40 г. Тя се смята и за 

най-стария човек с исхемична болест 

на сърцето. 

Подобно на болестите на сърцето, 

ракът доскоро също се е смятал за 

предимно съвременен комплекс от 

болести. За рак например нито 

веднъж не се споменава в 

историческите записи и анали. 

Според изследвания на две мумии от 

https://vseonauke.com/1033835707001735363/arheologicheskie-nahodki-kotorye-prolivayut-svet-na-zhizn-v-drevnem-egipte/?utm_source=gmail&utm_medium=email&utm_campaign=daily&utm_content=button
https://vseonauke.com/1033835707001735363/arheologicheskie-nahodki-kotorye-prolivayut-svet-na-zhizn-v-drevnem-egipte/?utm_source=gmail&utm_medium=email&utm_campaign=daily&utm_content=button
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мъжки и женски пол, проведени 

наскоро, са открити признаци, че те са 

имали онкологични заболявания. 

През 2015 година учени от испански 

Университет открили мумия на жена, 

която е имала увреждания, 

причинени от рак на млечната жлеза. 

Мумията на жената е на възраст 4200 

години. Тя е живяла по времето на 

шестата династия на фараоните. 

 

Източник: Археологические находки, которые проливают свет на жизнь в Древнем Египте. 

2016. https://vseonauke.com/1033835707001735363/arheologicheskie-nahodki-kotorye-prolivayut-

svet-na-zhizn-v-drevnem-

egipte/?utm_source=gmail&utm_medium=email&utm_campaign=daily&utm_content=button 
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