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

„ЗДРАВЕ, КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ, НЕРАВЕНСТВА“ 

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

На 8 ноември в пресцентъра на 
БТА бяха представени 
резултатите от проекта „Здраве, 
качество на живот, 
неравенства. Състояние, 
взаимни влияния, тенденции и 
предизвикателства (от емпирия 
към теория)“.  

Пред журналисти бяха изнесени най-
важните резултати, отнасящи се до 
качеството на живот, разходите за 
здраве от джоба на домакинствата, 
както и социалните неравенства в 
здравето.  

Участници: доц. д-р Божидар Ивков - 
ръководител на проекта, и членовете 
на екипа: чл.кор. проф. дсн Атанас 

Атанасов – БАН, доц. д-р Здравка 
Тонева, доц. д-р Пламен Попиванов - 
Медицински университет, проф. дсн 
Светлана Съйкова - Институт за 
изследване на обществата и знанието 
при БАН, доц. д-р Саша Тодорова, 
гл.ас. д-р Драгомир Драганов - 
Институт за изследване на 
обществата и знанието при БАН, 
гл.ас. д-р Ивайло Янков - Институт за 
икономически изследвания при 
БАН. 

 

Източник: 

http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0

_lu08kz5e 

 

 

Снимка: https://www.expert.bg/Eto-koi-sa-naj-chesto-sreshtanite-zdravoslovni-

problemi-v-Bylgariq-643037.html 

  



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

УСПЕХЪТ НА СЪРДЕЧНАТА ОПЕРАЦИЯ ЗАВИСИ ОТ ТОВА, ПО КОЕ 

ВРЕМЕ НА ДЕНЯ СЕ ПРОВЕЖДА 

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

 

Учените са търсили 
отговор на въпроса дали 
времето на деня  може да 
оказва влияние върху 
успехът при една 
хирургична операция. В 
най-новия брой на 

реномираното 
медицинско списание 
„The Lancet”, са 

представени 
резултатите от 
изследване на френски 
лекари. 
 
 

Снимка: http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/powodzenie-operacji-serca-
zalezy-od-pory-dnia,178226,11.html 
 

Специалистите са изследвали 596 

пациенти, които са преминали през 

сърдечна операция за смяна на 

аортна клапа в университетската 

болница в Лил, Фрнация. 

Половината от пациентите, които са 

били наблюдавани, са били 

оперирани сутринта, а другата 

половина следобед. 

След 17 месеца е било изследвано 

тяхното възстановяване. Почти при 

всички случаи следобедните 

операции са предизвикали 

значително по-малко тежки, като 

например инфаркт, остра сърдечна 

недостатъчност или смърт поради 

сърдечно-съдови причини. 

В друго изследване е установено, че 

равнището на тропонин, маркер за 

увреждане на сърдечния мускул, е 

бил значително по-нисък при 

пациентите, оперирани следобед. 

На основата на резултатите от 

изследванията техните автори 

препоръчват пациенти с висок риск 

от усложнения да се оперират 

следобед, доколкото това е 

възможно. Става дума например за 

лица с диабет. 

Източник: Gazeta Wyborcza/RZ 

(2017) Powodzenie operacji serca zależy 

od pory dnia? W: Gazeta 

Wyborcza/Rynek Zdrowia z 09 

listopada 2017 

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

i-rozwoj/powodzenie-operacji-serca-

zalezy-od-pory-dnia,178226,11.html 

доц. д-р Божидар Ивков 
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───────────────────────────────────────────────── 

ПРИ ЖЕНИТЕ С ПОЛИКИСТОЗНИ ЯЙЧНИЦИ СЪЩЕСТВУВА 

ПОВИШЕН РИСК ОТ ПОЯВА НА ПСИХИЧНИ ПРОБЛЕМИ 

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

 

При жени със синдром 

на поликистозни 

яйчници (PCOS) 

съществува повишен 

риск от появата на 

различни психични 

проблеми и затова 

трябва да бъдат рутинно 

изследвания от тази 

гледна точка. Това 

показват британски 

изследвания. 

 
Снимка: http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/u-pacjentek-z-zespolem-
policystycznych-jajnikow-czestsze-choroby-psychiczne,178278,11.html 
 
Колектив от учени от Neuroscience 

and Mental Health Research Institute в 

кардифския университет са 

представили резултатите от свое 

изследване по време на годишната 

конференция на Британското 

ендокринологично общество, която 

се е състояла на 6-8 ноември в 

Harrogate. 

Според мнението на изследователите 

техните данни потвърждават 

предишни наблюдения, че PCOS – 

най-честите нарушения с 

хормонален характер при жените – 

може да оказва негативно влияние 

върху психичното им здраве. Ето 

защо е много важно тези жени да се 

подлагат на регулярни контролни 

прегледи от гл.т. на възможността от 

поява на психични заболявания. 

Учени под ръководството на д-р Aled 

Rees са представили данни, събрани 

сред над 17 хил. жени, 

диагностицирани с PCOS. 

Резултатите са сравнение с 

информация, идваща от жени без 

тези проблеми. Оказало се, че при 

жените с PCOS по-често са 

диагностицирани психични 

заболявания, в т.ч. депресия, 

страхови състояния и биполярно 

разстройство. 

И още нещо много важно. Децата на 

жени със синдрома на поликистизни 

яйчници по-често са имали аутизъм 

или ADHD (синдром на 

хиперактивност с нарушение на 

вниманието).  

Този синдром е най-честата причина 

за нарушенията с ендокринен 

(хормонален) характер при жените в 

репродуктивна възраст. Той е важна 

причина за проблемите, свързани 

със забременяването. 

 

Източник: PAP/RZ (2017) U 

pacjentek z zespołem policystycznych 

jajników częstsze choroby psychiczne. 



W: PAP Nauka w Polsce/Rynek 

Zdrowia z 09 listopada 

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

i-rozwoj/u-pacjentek-z-zespolem-

policystycznych-jajnikow-czestsze-

choroby-psychiczne,178278,11.html 

доц. д-р Божидар Ивков 
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───────────────────────────────────────────────── 

ЗА РЕФОРМАТА В ТЕЛК 

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

Д-р Боряна Холевич, председател на 

Сдружението на лекарите от ТЕЛК – 

София, коментира пред БНТ 

концепцията за реформа в 

медицинската експертиза. Тя 

прочете писма на хора с увреждания, 

които помоли да бъдат предадени на 

властимащите: 

„Дами и господа, вие, които 

разполагате с чуждата съдба, спите 

ли спокойно, имате ли апетит, а има 

ли какво да ядете? Спокойно ли Ви е 

за утре, че ще имате всичко? На мен 

не ми е… Знаете ли защо? Защото 

заболях. Заболях и неволно станах 

инвалид, трън във вашите очи. Сега 

освен, че съм болна, съм и гладна…”, 

цитира тя едно от писмата, а друг 

човек с увреждане пита: „Господин 

Красимир Каракачанов, госпожо 

Султанка Петрова, защо не 

изпитвате срам от действията си 

спрямо инвалидите на България?” 

„Цялата истерия около ТЕЛК се 
гради на фалшиви новини”, 
категорична е председателката на 
Сдружението на лекарите от ТЕЛК – 
София. 
„Трябва да бъде въведена електронна 
здравна карта. В тази електронна 
здравна карта в рамките на една, две 
или три години между 
освидетелстванията в зависимост от 
заболяванията на лицето ще бъде 
отразено всяко ходене на лекар, 
всеки преглед, всяко изследване, 
всяко пролежаване в болнично 
заведение”, каза д-р Холевич. 
„Ще стане безсмислено правенето на 
един куп изследвания, 
непосредствено преди явяването на 
ТЕЛК. По този начин ще стане 

невъзможно фалшифицирането”, 
продължи тя. 
„Единната електронна система беше 
готова още 2010 г. Питам от години 
защо не работи”, обясни д-р Холевич. 
Според нея реформата не решава 
нито един от проблемите на хората с 
увреждания. 
„С нея има единствено риск от 
отнемане на права - отнемане на 
инвалидни пенсии на хората с 
увреждания, които работят. Нека 
спрем да заблуждаваме хората, че не 
е така! С тази цел се прави 
реформата”, категорична е д-р 
Холевич. 
„Ние сме против термина 
„работоспособност”. Би трябвало да 
се определя вида и степента на 
увреждане и противопоказаните 
условия на труд”, заяви тя и допълни, 
че въпреки известни стимули за 
работодателите, те не желаят да 
наемат хора с увреждания. 
На въпроса дали са много хората с 
ТЕЛК у нас, за които ”Обединените 
патриоти” казват, че са около 1 
милион, д-р Холевич отговори 
категорично, че това е лъжа. Според 
официални данни са 518 109 - хората, 
получаващи инвалидна пенсия в 
България. Тя обяви данни от други 
държави и каза, че в държавата с 
най-голяма заболеваемост и 
смъртност излиза, че броят на хората 
с увреждания е най-малък. 
„Всъщност хората не смеят да се явят 
наТЕЛК, защото ги уволняват от 
работа”, заключи д-р Холевич. 
Източник: ЦЗПЗ. Д-Р ХОЛЕВИЧ: 
ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕЛ НА 
РЕФОРМАТА В ТЕЛК Е ОТНЕМАНЕ 
НА ПРАВА НА ХОРАТА С 
УВРЕЖДАНИЯ 
HTTP://CZPZ.ORG/NEWS-
NEWS/SAOBSHTENIYA/6522-2017-
11-09-07-19-27?LANG=BG 



 

 

 


