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ВСЕКИ ЧЕТВЪРТИ СЛУЧАЙ НА ИНСУЛТ Е ПРИ 

ЛИЦА ПОД 40 ГОДИНИ 
 

 

Жертвите на инсулта не са само старите хора. Всеки четвърти 

преживял инсулт е под 40 години. Това показва доклад на 

Фондация „Мозъчен инсулт“, публикуван по повод на 29 

октомври – световния ден за борба с инсулта. 

 

В Полша годишно настъпват около 86 хил. инсулта, като най-често 

потърпевши са мъжете на 65 и повече години. По данни на Националния 

център по здравна информация през 2016 г. от мозъчен инсулт у нас са 

заболели 57 369 лица, като преобладават случаите на остър 

исхемичен мозъчен инсулт (ОИМИ) – 90.2 % (51 789) случая. 

На пръв поглед изглежда, че тази болест се проявява рядко при младите 

хора под 40 години. Изследване, проведено в Полша от ноември 2016 г. до 

октомври 2017 г. сред 400 лица разкрива обаче друга картина. 68% от 

изследваните лица са хора преживели инсулт, а останалите 32% са лица, 

грижещи за хора, прекарали инсулт. 

Целта на това изследване е била да се получи информация за проблемите, 

с които се борят хората, преживели инсулт, както и тези, които се грижат 

за тях. Благодарение на изследването е набрана информация, която 

вероятно ще позволи да се подобри положението на хората с инсулт в 

Полша – смята вицепрезидентът на Фондация „Мозъчен инсулт“ Adam 

Siger. 

От доклада на изследването „Мозъчен инсулт. Ситуация на болните в 

Полша“ най-изненадващ е резултата, че 24% от анкетираните са били 

лица под 40 години. Това налага промяна в мнението, че мозъчния 

инсулт е болест на старите хора. 

„Макар рискът от мозъчен инсулт да нараства с възрастта, все повече се 

говори, че от инсулт страдат млади хора, които на пръв поглед изглеждат 

здрави“ – смята Adam Siger. 

От доклада на Фондацията излиза, че 56% от хората, след настъпване на 

инсулта, са били принудени да се пенсионират. Едва 27% от 

изследваните лица са могли да се върнат на работа след време. За 

53% от респондентите най-трудно се приема загубата на физически 

възможности, причинена от мозъчния инсулт. При 70% от 

изследваните лица се е развила болезнена спастичност на долните 

и горните крайници, т.е. нарушения в мускулния контрол, при което 

мускулите се свиват стават твърди, стегнати (схванати) и осъществяването 
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на движение или преместване е затруднено или невъзможно. При 44% 

спастичността е засегнала повече от един крайник. 

Почти половината от респондентите са оценили достъпа до ранна 

реабилитация в Полша като лош или много лош. Почти две трети 

от изследваните лицата (65%) след напускане на болничното 

заведение са имали проблеми с достъпа до финансираната от 

бюджета невро-логопедична терапия, а 51% са ползвали частни 

терапии и са заплатили от джоба си. 

Много усложнение след инсулта е могло да бъдат избегнати ако по-рано е 

била повикана помощ за пострадалия. Според проф. Agnieszka Słowik от 

Collegium Medicum в Ягелонския Университет в Краков, че „всяко 

забавяне намалява, както шансовете за преживяване на 

инсулта, така и избягването на тежка инвалидност“. 

Невролозите говорят за „терапевтичен прозорец“ – това е времето, 

през което може да се приложи лечение, намаляващо последиците от 

кръвоизлива в мозъка или исхемията му. В случаите на най-честите 

инсулти – исхемичните, има само 4,5 часа, за да се дадат на болния 

тромболитични лекарства, които да нормализират кръвоснабдяване на 

мозъка. 

В Полша съществува над 180 специализирани центрове за инсулт.  

В Полша, както и в България, все още знанията за рисковете от настъпване 

на инсулт, както и за първите действия на близките, са твърде ниски.  

 

***** 

Този материал ми припомни моята планова работа от 2007 г. (Ивков 2007). 

Тук публикувам една малка, непубликувана, част от нея, свързана именно 

с мозъчния инсулт. 

 

„2.5. Мозъчен исхемичен инсулт 

Мозъчният исхемичен инсулт е следствие от намален приток на кръв в 

мозъчната тъкан, най-често поради стеснение на артериален съд, 

запушването му от тромб (т.нар. тромбоза), ембол (емболия), спазъм или 

„нарушение в регулацията на съдовия тонус на големите мозъчни съдове и 

техните клонове. В резултат настъпва исхемично (поради обезкръвяване) 

размекване на мозъчната тъкан” (Домашен лекар 2002). 

Основна причина за исхемичния мозъчен инсулт е атеросклерозата, често 

съчетана с артериална хипертония. Голям е относителният дял на лицата, 

при които исхемичния инсулт се дължи на придобити или вродени 

сърдечни пороци и други заболявания на сърцето: 
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„Б.И.: Обясниха ли ти, откъде е дошъл този 

инсулт? 

М.Д1.: Ами много рядко заболяване – миксом в 

лявото предсърдие... и са го извадили... епикризата 

го има...” (М.Д., МИИ2, >90% тр.з.р3., с.4-5 

 

В зависимост от причината за инсулта е възможно да се получи 

краткотрайна загуба на съзнание – например „при запушване на по-

големи артериални съдове и се предшествува от огнищна неврологична 

симптоматика, която дава представа за локализацията на огнището…” 

(Домашен лекар 2002). Някои видове инсулт са пряко свързани с високо 

кръвно налягане, като тогава са възможни главоболие, световъртеж, 

забавяне на мисловния процес, известна дезориентация и др. 

Мозъчният исхемичен инсулт е тежко хронично заболяване, което може 

да настъпи и рязко, без предшестващи симптоми, като често се ангажират 

функционалните и двигателните възможности на човека (частична или 

пълна загуба на двигателна активност, парези или парализи), не рядко се 

засягат и възможностите за вербална комуникация и в известна степен 

неговите мисловни процеси.  

 

„Б.И.: Добре, добре… спокойно. Кога стана 

инсулта? 

Г.П4.: На 14 декември 2006 година. Без да съм 

имал някакви заболявания, такова нещо, което да 

ме е карало да се страхувам, че може да се случи, 

пък да... не знам. Всичко стана изведнъж, внезапно. 

Завари ни неподготвени... 

Б.И.: Засегната ти е ръката… [прекъсва ме] 

Г.П.: Лявата ръка и левия крак… 

Б.И.: Можеш ли да ходиш спокойно или имаш 

затруднения? 

Г.П.: Сега имам затруднения. От заболяването, с 

патерица ходя…” (Г.П., МИИ, без % тр.з.р. с.1) 

 

Понякога в следствие на инсулта се увреждат и сетивността, зрението, 

дори е възможно провокиране на епилептични припадъци. 

                                                           
1 М.Д. – респондент, мъж с инсулт, на 39 години, с определена степен на увреждане „над 90% 
тр.н.р. с чужда помощ“ към датата на провеждане на интервюто. 
2 МИИ – мозъчен исхемичен инсулт. 
3 Тук се има предвид над 90% трайно намалена работоспособност. 
4 Г.П. – респондент, мъж с инсулт, на 50 години, без определена степен на увреждане към датата 
на провеждане на интервюто. 
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„М.Д.: …аз окото, не виждам с дясното око... Ама аз 

не можех да кажа, че не виждам още във Военна 

болница… 

Б.И.: И след като се съвзе… започна ли да виждаш 

по малко с това око? 

М.Д.: Не, не виждам, черно ми е пред очите. 

Черно! И... няма да мога да виждам... всичко правя 

с едната ръка...” (М.Д., МИИ, >90% тр.з.р., с.3-4) 

 

И тук, както и при останалите видове инвалидност, социалната 

манифестация на инсулта е в пряка зависимост от социалната среда и 

социалния контекст. Както ще се види по-нататък, много често 

организацията на обществото е такава, че не само не подпомага 

възстановяването на пострадалия индивид, а тъкмо обратното. Например 

тя повишава напрежението в интеракциите вътре в семейството и извън 

него; на семейството започва да се приписва повишена социална 

отговорност без реално обществото да оказва някаква помощ за 

обгрижването на инвалида; инвалидността натоварва инвалида и 

семейството му с допълнителни разходи, без да има нови източници на 

доход и т.н. Неизвестността за и безсилието пред утрешния ден започват 

да се превръща в чест спътник, в ежедневие. Инвалидността придобива 

всички характеристики на траектория на страданието (Schütze 1997: 24-

27), от която няма излизане, а инвалидът все повече започва да прилича, 

без разбира се да осъзнава това, на героя на Кафка – Йозеф К. от 

„Процесът” по отношение на „аномичните житейски ситуации и 

интеракции и техния дълбочинен характер” (Schütze 1997: 11). Разликата е 

в причините, които предизвикват тези аномични житейски ситуации, това 

безредие и хаос в живота на индивида и в перспективата за излизане от 

траекторията на страданието, като се овладяват тези ситуации. 

Инвалидността, поставена в социалния контекст на общества с тотални 

социални бариери, не създава, а поглъща ресурси и така се превръща в 

„истинска катастрофа” (Хаджийски 2002: 405), в „живот със” собственото, 

дълбоко простиращо се и само частично поддаващо се на контрол 

страдание…” (Schütze 1997: 27). Всъщност инвалидността – особено в 

ранните етапи и ако е биологически активна и видима (Ивков 2006) - се 

манифестира като процес и състояние на безредие и хаос, които не само 

имат аномичен характер но и го генерират“. 

Това, разбира се, не е целият текст, свързан със социалните проблеми и 

измерения на мозъчния инсулт. Публикувам само тази част, защото ми се 

струва, че тя и полския текст в голяма степен взаимно се допълват. 

 



5 
 

Източник: PAP/RZ (2017) Udar mózgu: jedna czwarta przypadków dotyczy 

osób poniżej 40 lat. W: PAP/Rynek Zdrowia z 27 października 2017 

http://www.rynekzdrowia.pl/neurologia/udar-mozgu-jedna-czwarta-

przypadkow-dotyczy-osob-ponizej-40-lat,177842,8.html 
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