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Уважаеми читатели,  

Българското сдружение на болните от болестта от Бехтерев представя 
на вашето внимание първия брой на електронното списание 
„Бехтеревски търсения”.  

Това е нашето списание. Списанието на хората с болестта на Бехтерев, 
в което ще търсим социалните измерения на медицинските проблеми. 
Издание, което ще се опитва да се движи срещу течението на 
тоталната медикализация на живота на хората с увреждания, в т.ч. и 
най-вече на хората с болестта на Бехтерев.  

Предназначението на списанието е да задоволи потребността от 
печатен орган, който да отговаря на нарасналия интерес на хората с 
болестта на Бехтерев и на обществото към въпросите, свързани с 
техния начин и качеството на живот, със социалните проблеми на 
медицинската, професионалната и социалната рехабилитация, с 
въпросите за свободния достъп и независимия живот и т.н. И всичко 
това през погледа на съвременните постижения на обществените 
науки.  

„Бехтеревски търсения” е интелектуалната територия, на която ще се 
срещат стремящите се към знание граждани и създаващите знание за 
социалните процеси и развитието на обществото учени: философи, 
социолози, антрополози, активисти на граждански организации, 
членове на сдружението и др. 

„Бехтеревски търсения” ще излиза три пъти в годината и ще бъде 
публикувано в сайта на сдружението. Достъпът до неговите броеве ще 
бъде напълно свободен за всеки, който се интересува от разглежданите 
проблеми. Ще се опитваме във всеки брой – наред с множеството други 
и многообразни материали – да публикуваме поне по две статии, 
посветени на различни социални аспекти на болестта на Бехтерев и на 
живота на човека с тази болест.  

Успех и на добър час на нашето списание. 

  

инж. Живко Янков 

председател на БСБББ - АС 

доц. д-р Божидар Ивков 

главен редактор 
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Въведение 

Преди около 100 години възниква науката 
палеопатология, която започва да изучава 
патологичните изменения в скелетите на 
първобитните хора. Преди възникването на 
палеопатологията съществува повсевместно 
разпространената  представа ,  че 
първобитните хора са били абсолютно 
здрави, а болестите са продукт на по-късно 
възникналите цивилизации. Към тази 
гледна точка се придържа и Жан-Жак Русо, 
„който искренно вярвал в съществуването 
на „златен век” в зората на човечеството”[2]. 
Разбира се има много болести – например 
силикозата или лъчевата болест, които 
несъмнено са продукт от развитието на 
цивилизацията и дейността на хората.  

Данните от палеопатологията обаче 
опровергават тезата за „златния век”. 
Изучаването на останките на първобитни 
хора показват, че техните кости носят 
„неизгладими следи от травматични 
увреждания... и тежки болести (такива като 
а р т ри ти ,  т у мори ,  т у б е рк у л о з а , 
изкривявания на гръбнака, кариеси на 
зъбите и др.)”[3]. 

С други думи, болестите съществуват още от 
дълбока древност и се откриват във „всяка 
епоха от историята на човечеството”, като 
те представляват „от една страна 
биологическо явление, защото се развиват в 
човешкия организъм в тясна връзка с 
обкръжаващата природа, от друга страна, 
те са социално явление, защото се определят 
от конкретните устройства на обществения 

живот и дейността на човека”[4], а 
„изкуството да се лекува се е породило още 
с първата болест...”[5]. 

Оказва се, че понякога историята на 
медицината, с нейните загадки, заблуди, 
религиозни влияния, предразсъдъци и др.п., 
е по-интересна дори от съвременните 
трилъри. Историята на болестта на 
Бехтерев, както ще видим, не прави 
изключение. 

 

Дълбоката древност 

Археологическите находки доказват, че 
болестта на Бехтерев съществува още от 
най-дълбока древност, далеч преди появата 
на човека. Смята се, че в ранните 
геологически епохи някои от по-големите 
гръбначни животни – като някои видове 
динозаври[6], например бронтозаврите[7] – са 
страдали от това заболяване още преди 
около 110 млн години[8]. Според други  
автори следи от Болестта на Бехтерев са 
открити по останки на динозври, живели 
преди 200-250 милиона години[9]. 

Типичното за болестта на Бехтерев 
„вкостеняване” на скелета или срастване на 
ставите, се открива за първи път при 
изследване на скелетни останки на 
египетска мумия, чиято възраст е 
определена на 5000 години. В пещерата Ла 
Шапел-о-Сен във Франция е открит скелет 
на древен човек – „неандерталец (Homo ne-
anderthalensis), шийните прешлени на 
когото са сраснали в една кост 

ИСТОРИЯ НА МЕДИЦИНАТА И ИНВАЛИДНОСТТА    

Божидар Ивков[1] 
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(свидетелство за артрит)[10]. Смята се, че 
преди няколко десетки хиляди години от 
това заболяване е страдал всеки четвърти 
възрастен човек”[11].  

Интересно е да се отбележи, че в зората на 
своето развитие древните хора проявяват 
колективна грижа за болните си 
съплеменници. Например през 1892 г. по 
време на археологически разкопки в 
близост до Тринил на остров Ява, 
холандския лекар и анатом Е. Дюбоа 
(Eugene Dubois) открива лява бедрена кост 
на древен човек – питекантроп. Тази 
находка подтвърждава извода на учените, 
че без подкрепата на групата или племето 
тежко болният индивид – в случая с 
находката на Дюбоа вероятно става въпрос 
за куцащ човек с ограничени възможности 
за самозащита – неминуемо би загинал още 
в ранните стадии на своето заболяване. 
Човекът, чийто останки открива Дюбоа 
обаче е живял дълги години. С други думи, 
хората с хронични заболявания – според 
съвременната ни терминология – в т.ч. и 
хората с болест на Бехтерев, са можели да 
разчитат на подкрепата на своите 
съплеменници. Това дава основание на 
учените да смятат, че възникването и 
установяването на социалните отношения 
на взаимопомощ и подкрепа възникват още 
в най-ранните етапи от развитието на 
човешкото общество[12]. Заедно с това 
възникват и първите знания, основани на 
повседневния опит и наблюдения, за 
лечебната сила на различни растения, 
минерали и води. 

 

Древни цивилизации и ранно 
средновековие 

В древен Египет болестта на Бехтерев – 
макар и под друго наименование, е била 
добре позната. Основание за това дава дори 
само фактът, че доста известни фараони са 
страдали от това заболяване. Сред тях са 
Тутмос (Thutmosis I – 1504–1492 пр.н.е.)[13], 
Аменхотеп (Amenhotep (Amenophis) II – 1439
–1413 пр.н.е.)[14], Рамзес II Велики (Ramses 
1298-1231 пр.н.е.)[15] и др. Интересен е 
фактът, че в папируса „Ramesseum V“ се 
откриват различни рецепти за лечение на 
болестта на Бехтерев в древен Египет, като 
не бива да се забравя, че по това време за 
болестта се знае малко, а медицината 
представлява смес от религиозни мистични 
вярвания, заклинания и техники и 
използване на различни билки[16].  

Освен в древен Египет болестта на Бехтерев 
съществува и сред други народи. Например 
данни за нея са открити по останки на 
хора, които са живели по времето на 
Александър Македонски през IV в. пр.н.е.[17]  

Смята се, че древноримският лекар 
Клавдий Гален, който оказва огромно 
влияние върху развитието на западната 
медицина, още през II век прави първото 
разграничение между ревматоиден артрит 
и болест на Бехтерев[18].  

През ранното средновековие един от най-
известните бехтеревци, за когото има и 
писменни данни, е светецът и пустинен 
монах Апа Бене, Свети Банус (355-395)[19].  
В доклада „Historia Monachorum in Aegyp-
to” (История на отшелничеството в Египет) 
от 394 г., се споменава един от най-старите 
манастири Абу Фано. Tой е разположен 
приблизително на 300 км на юг от днешния 
Кайро на ръба на Ливийската пустиня. 
Светецът, в чест на когото е наречен 
манастирът, е отец Банус (на коптски език: 
Апа Бене). За него се казва, че е човек, 
който „никога не говорил неистина, 
следвайки в живота си тишината и имал 
природата на ангел”. Други дкументи 
съобщават, че Свети Банус, след период на 
пътешествия, живее още 18 години, като 
стои в абсолютно тъмна клетка, без да 
приема храна, направена от човешка ръка 
и води напълно аскетичен живот. Дори 
когато се храни винаги стои на крака, а за 
да може да спи, се обляга с гърди на 
стената, изградена за тази цел. Споменава 
се, че светецът е страдал от „палмова 
болест”. 

 

 
Рис. 1. Портрет на Апа Бене.  

Източник: Pahl, W. M., E. Feldtkeller (2004) APA BANE, 
the Saint with the „Palm Disease”. In: ASIF News, Vol. 2 

(1). www.asif.rheumanet.org., с. 3 

 

Наскоро след смъртта на император 
Теодосий I през 395 г. – събитие, 
предсказано много преди това от светеца, 
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умира и Апа Бене. Погребан е в църквата на 
манастира. 

Малко след смъртта му около гроба на 
отшелника започват да стават чудеса. 
Столетия по-късно по време на разкопки 
през 1990 г. са открити останките на 
манастира Абу Фано. В хода на разкопките 
бива открита и идентифицирана мумията 
на светеца с „палмова болест”. 

  

 
Рис. 2. План на погребалните места в църквата. 
Мястото, обозначено с цифрите 3/92 е гробът на 

светеца Апа Бене. Източник: Pahl, W. M., E. Feldtkeller 
(2004) APA BANE, the Saint with the „Palm Disease”. In: 
ASIF News, Vol. 2 (1). www.asif.rheumanet.org., с. 4 

 
Смята се, че това е най-старата, напълно 
запазена мумия на „коптски светец”, която 
е надеждно идентифицирана. При 
изследването на скелета (сн. 1) на светеца 
палеопатолозите се натъкнали на 
патологични промени, характерни за 
болестта на Бехтерев или друго 
анкилозиращо заболяване, което обяснява 
защо Апа Бене е бил известен с прозвището 
светецът с „палмовата болест”. 

 

 
Сн. 1. Гръбначният стълб на светеца Банус (Апа 

Бене), разкриваща признаци за анкилозиращ 
спондилит или друга анкилозираща гръбначния 

стълб болест. Източник: Pahl, W. M., E. Feldtkeller 
(2004) APA BANE, the Saint with the „Palm Disease”. In: 
ASIF News, Vol. 2 (1). www.asif.rheumanet.org., с. 5 

 
 

 

Първи описания в научната 

литература на болестта на Бехтерев  

Смята се, че първото историческо описание 
на болестта на Бехтерев в медицината е 
направено от италианския учен анатом 
Матео Реалдо Коломбо (1516-1559). В своята 
книга De re anatomica (Анатомия), излязла 
през 1559 г. – малко преди смърта на 
учения, той описва два скелета с 
характерните за болестта на Бехтерев 
изменения[20]. Век по-късно ирландският 
лекар Бърнард Конър описва скелет на 
човек с признаци на сколиоза[21], при който 
тазовата кост, ставите на гръбначния стълб 
и ребрата са срастнали в единна кост[22]. 

В началото и в средата на XIX век са 
направени още няколко клинични описания 
на болестта на Бехтерев. През 1818 г., 
Бенджамин Броуди е първият лекар, който 
се смята че е документирал пациент с 
активна форма на АС, придружена и с ирит
[23]. През 1858 г. Дейвид Тъкър публикува 
една малка книжка (сн. 2), в която сe 
описва случая на Леонард Траск. 
Предполага се, че книгата „Леонард Траск.  
Чудният инвалид”[24] е първото описание 
(през 1857 г.) на случай на болест на 
Бехтерев (анкилозиращ спондилит) в САЩ
[25].  

 

 
Сн 2. Корицата на книгата за Леонард Траск 
илюстрира деформациите, получени от него в 

резултат на болестта на Бехтерев 

 

Интересно е, че в книгата се описва човек с 
прогресивна загуба на движение и тежка 
деформация на гръбначния стълб с 
прогресивна кифоза. Най-вероятната 
причина за това е анкилозиращия 
спондилит. Заболяването започва след 
инцидент по време на езда. Освен 
описанието на прогресивния характер на 



 

 стр. 8 брой 1 - 2012г. 

КРАТКА ИСТОРИЯ НА БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ — БОЖИДАР ИВКОВ 

заболяването на Л. Траск, са представени 
сравнително подробно и данни, които 
осигуряват знание за проблемите, 
възникнали в семейството му, за 
социалните и психологически проблеми на 
придружителите на лица с тежки 
увреждания[26]. 

Едва обаче описанието на болестта от 1893 
г.[27] на великия руския лекар, невропатолог, 
физиолог, психолог, основоположник на 
рефлексологията и патопсихологията в 
Русия, доброволец и военен кореспондент в 
Руско-турската война (1877-1878), 
Владимир Михайлович Бехтерев (сн. 3), се 
счита за едно от първите описания на 
забляването. Тогава то получава и най-
известното си наименования – болест на 
Бехтерев.  

 

 
Сн. 3. Владимир М. Бехтерв (Източник: http://

bg.wikipedia.org/wiki/) 

 

Освен академик Бехтерев сред пионерите, 
описващи за първи път АС са и немският 
лекар Адолф Штрюмпел[28] през 1897 година 
и френският лекар Пиер Мари през 1898 
година[29]. 

*** 

Кой е Вл. М. Бехтерев? Бехтерев е роден на 
20 януари (1 февруари) 1857 година в село 
Сорали, Вятска губерния. През 1878 
завършва Медико-хирургическата 
академия в Петербург и участва като 
доброволец в Руско-турската война. През 
1881 г. защитава докторска дисертация на 
тема: „Опит за клинично изследване на 
температурата на тялото при някои форми 
на душевни заболявания”.  

През 1884 е на стаж във виенския 
Университет в катедрата по психиатрия, 
като работи при Дюбоа-Реймон, Вунд, 
Мейнарт. От 1885 г. е назначен за 
завеждащ катедрата по психиатрия в 

Казанския университет, където създава 
психофизиологическа лаборатория, 
основава Казанско общество на 
невропатолозите и психиатрите и 
с п и с а н и е т о  „ Н е в р о л о г и ч е с к и 
вестник” (1893). През 1893 получава покана 
да възглави катедрата по неврология и 
психиатрия във Военно-медицинската 
академия в Петербург – пост, който заема 
до 1913. 

Годината е 1908, когато Бехтерев създава 
Психоневрологическия институт в Санкт-
Петербург и става негов директор, а през 
1918 оглавява създадения по негова 
инициатива Институт за изучаване на 
мозъка и психичната дейност, който по-
късно се превръща в Държавен институт по 
рефлексология „Вл. М. Бехтерев”[30]. 

Работата на Бехтерев обхваща множество 
проблеми, свързани с морфологията на 
мозъка. Онова, което за нас тук е 
интересно, е свързано с болестта на 
Бехтерев. Още през 1892 г. той описва 
„вкостеняването и изкривяването на 
гръбнака като особена форма на 
забоялване”. Това е системно възпалително 
заболяване на съединителната тъкан, при 
което се увреждат ставите или прешлените 
на гръбначния стълб, както и периферни, 
тазобедрени стави. Това заболяване засяга 
и някои вътрешни органи. То има хроничен 
характер и води до развитие на анкилоза 
(неподвижност на ставите)[31]. 

Бехтерев умира на 24 декември 1927 
година в Москва, като и досега не стихват 
споровете дали е отровен от Сталин.  

Един малък пример за работата на 
Бехтерев представя големия учен и 
хуманист. „На 24 юли 1892 година в 
Петербург официално се открива Клиника 
за „душевно болни”. Тя е проектирана така, 
че в нея да могат да се лекуват 100 лица с 
психични заболявания. Освен това, 
модерната тогава триетажна сграда и 
осемте павилиона, са давали възможност 
болните да бъдат настанени, като се спазва 
принципът за разделение по видове 
заболявания. За пациентите в клиниката 
имало спални и отделно дневни помещения, 
а също и стаи за свиждане с близките. 
Непривични новости за онова време „били 
читалнята, билярдната, гимнастическия 
салон, зимната градина и добре снабдените 
процедурни и физиотерапевтични 
кабинети. 

За да не изглеждат помещенията за болни 
като затвор, проектантите се отказали 
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от поставянето на традиционните 
решетки (курс. мой - Б. И.)”[32]. Стаите за 
буйстващите психично болни били 
остъклени с изключително здравото 
корабно стъкло и т.н. И още нещо много 
важно. В цялата си практика Бехтерев e 
забранявал и се е борил срещу физическото 
насилие над лицата с психични 
заболявания, дори над тези, които са 
буйствали. В тази посока той е полагал 
големи грижи за обучението на персонала. И 
всичко това в края на XIX век[33]. На Вл. 
Бехетерев принадлежи и една простичка, но 
много вярна и затова гениална мисъл: „Ако 
на болния след разговора с лекаря не му 

стане по-леко, то това не е лекар”[34]. 

 

Заключение 

Фелдткелер нарича заболяването „болест с 
много имена”. Днес лекарите го наричат 
Spondylitis ankylosans (съкратено Sp.a.) или, 
както е по-известно в страните от 
Централна и Източна Европа като 
Анкилозиращ спондилит (АС). Това 
съответства на приетото международно 
наименование – така, както болестта се 
нарича в англоезичните страни (а също и от 
пациентите) – само Ankylosing spondylitis. В 
немскоезичите страни, в Скандинавия, 
Русия и в Източна Европа успоредно с това 
наименование, се е утвърдило и 
наименованиетo Болест на Бехтерев или 
Бехтерева болест[35].  

Това, разбира се, съвсем не е пълната 
история на появата, съществуването и 
изучаването на болестта на Бехтерев. И все 
пак може би е уместно да си зададем 
въпроса защо е нужно въобще да се 
запознаваме и да знаем – макар и накратко 
– тази история?  

Струва ми се, че това знание ни е нужно, 
защото историята на болестта на Бехтерев 
през вековете показва, че тя е предимно и 
най-вече част от естественото развитие на 
човека, а не продукт от неговата дейност и 
от цивилизационните процеси.  

Болестта на Бехтерев не е божие наказание 
за наши или на близките ни грехове. Тя е 
естествен феномен, който поставя на 
сериозни лични и социални изпитания 
хората, които засяга. Въпреки това тези 
изпитания са преодолими и хората с 
болестта на Бехтерев могат да водят и водят 
достоен и съзидателен живот. Самият факт, 
че днес са познати множество известни 
личности, които въпреки болестта, са се 

реализирали в своята област подкрепя 
подобна теза. Сред най-известните 
личности с болестта на Бехтерев са чешкият 
писател Карел Чапек, гръцкият милиардер 
Аристотел Онасис, световният шампион по 
шахмат Владимир Крамник, Йенс 
Столтенберг – премиер на Норвегия, 
комикът Лий Хърст, Мик Марс – музикант, 
член на групата “Мотли Крю”, Пламен 
Масларов – актьор, режисьор, сценарист и 
продуцент, писателят Димитър Коруджиев 
и много други. 

„Всичко, което не ме убива, ме прави по-
силен”[36] – казва великият немски философ 
Фридрих Ницше. Фактът, че толкова много 
хора – от древността до наши дни, са успели 
да се реализират в живота и да оставят 
следа в човешката история, въпреки 
болката, въпреки своите фунцкионални 
дефицити, въпреки смазващия понякога 
товар на болестта, въпреки страданието, 
може да ни накара да се огледаме в себе си 
и поне да се опитаме да бъдем като тях, да 
положим повече усилия, да се реализираме 
и да оставаме винаги и във всичко Човеци, 
въпреки всичко. 
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СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ НА МЕДИЦИНАТА 

Божидар Ивков 

КРАТЪК РЕЧНИК НА ПО-ВАЖНИТЕ ТЕРМИНИ, СВЪРЗАНИ С 
БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ 

Автоимунно заболяване. Заболяване в 
резултат на нарушения в имунната система 
на организма, при което клетките на 
организма, изпълняващи защитна функция 
(лимфоцити, макрофаги) действат като 
вируси и сами атакуват здравите тъкани на 
организма. Анкилозиращият спондилит 
(болестта на Бехтерев) също се отнася към 
автоимунните заболявания. 
Анамнеза (гръцки αναµνησις – спомняне, 
припомняне). Медицински термин за 
означаване на подробното и последователно 
получаване на сведения от пациента, или 
негови близки, за характера на 
възникналото  заболяване .  Всеки 
медицински преглед започва със снемане 
на анамнеза.  
Анкилоза (лат. аnkylosis // англ. 
аnkylosisjoint-stiffening – неподвижност). 
Намаляване на подвижността на ставите до 
окончателно срастване и обездвижване на 
двете ставни повърхности в резултат на 
болест, травма или хирургическа намеса – 
например при хроничното възпаление на 
ставите при болестта на Бехтерев. 
Анкилозиращ спондилит; Болест на 
Бехтерев-Щрюмпел-Мари (англ. Ankylosing 
Spondylitis – от гръцки схванат, обездвижен 
гръбначен стълб). Хронично възпалително, 
системно, ревматично, автоимунно 
заболяване – една от формите на т.нар. 
спондилоартрит. Болестта на Бехтерев 
принадлежи и към групата на т.нар. 
колагенози. Засяга ставите на гръбначния 
стълб и сакроилиачните стави в таза. Най-
често причинява срастване на прешлените 

на гръбначния стълб и го обездвижва. 
Смята се, че има наследствена 
предразположеност. АС може да засегне и 
вътрешни органи – сърце, бял дроб, 
бъбреци и др. 
Антиген (от antigen = antibody-generating – 
„производител на антитела”). Вещество, 
което предизвиква имунна реакция на 
организма – организмът възприема 
веществото като чуждо или опасно и 
произвежда антитела. Антигенът, като 
правило, прониква отвън (бактерии, 
вируси, алергени). В някои случаи част от 
организма може да изпълява ролята на 
антиген, както при болестта на Бехтерев. 
Антигенът представлява белтък по 
повърхността на еритроцитите. Освен това 
той може да бъде и полизахарид. 
Антитяло.  Разтворима белтъчна 
субстанция, която се състои от лимфоцити. 
Действието му е насочено срещу конкретно 
вещество – антиген. Антитялото прикрепя 
към себе си „свой” антиген (получен отвън 
или автоантиген) и по такъв начин насочва 
срещу него защитната реакция на имунната 
система. 
А н т и р е в м а т и ч н и  п р е п а р а т и . 
Противовъзпалителни препарати/лекарства 
за лечение на ревматични заболявания с 
различни механизми на действие. 
Различават се стероидни и нестероидни 
противовъзпалителни препарати (НПВП), 
както и т.нар. имуносупресивни лекарства 
(имуносупресори, имунопотискащи 
лекарства) – медикаменти от различни 
групи, които потискат имунния отговор на 



 

 стр. 12 брой 1 - 2012г. 

КРАТЪК РЕЧНИК НА ПО-ВАЖНИТЕ ТЕРМИНИ 

организма на различни нива. 
Артрит (от старогр. ἄρθρον – става и itis – 
възпаление ) .  Болест (възпаление, 
поражение) на ставите. Може да бъде 
обикновен артрит или ревматоиден артрит, 
който е автоимунно заболяване. Протича в 
остри и хронични форми с поражение на 
една или няколко стави. 
Артроскопия. Изследване на ставната 
кухина с помощта на гъвкав оптичен 
прибор (артроскоп), снабден с камера и 
източник на студена светлина. При 
артроскопията чрез директен зрителен 
контрол се създава възможност за 
диагностика и оперативно лечение на 
ставите на рамо, коляно, китка и глезен. 
Болка. „Международната асоциация за 
изучаване на болката” я определя като: 
„неприятно сетивно и емоционално 
преживяване, свързано с реално или 
потенциално увреждания на тъканите или 
описвано с термините на такива 
увреждания”. Тя е най-ранният симптом на 
увреда на тъканите или на заболяване”. 
Като защитен механизъм на тялото, болката 
предизвиква физическа реакция, насочена 
срещу болезненото усещане. Тя е и 
механизъм на обратна връзка, свързан с 
обучението. 
Съществуват два типа болка: остра и 
хронична. Острата и хроничната болка се 
определят в зависимост от степента на 
нейната продължителност. Острата болка 
трае минути, часове, до няколко дни, като е 
по-лесна за лекуване. Обикновено се 
причинява от повреди в меките тъкани, 
инфекция или възпаление.  
Хроничната болка може да няма конкретна 
причина или да е свързана с развитие на 
определено заболяване. Понякога такава 
болка има психосоматична или психогенна 
причина. Като хронична болка обикновено 
се определя тази, която продължава над 6 
месеца. Причината, степента и силата, 
както и специфичните симптоми варират в 
широки граници. Понякога неуспешното 
лечение на острата болка може да доведе до 
хронична. 
Болката може да се раздели според 
източника и свързаните ноцицептори на: 
Повърхностна болка - причинява се от 
нараняване на кожата или покривните 
тъкани (порязване, одраскване, изгаряне).  
Соматична болка -  идва от сухожилията, 
ставите, костите, кръвоносните съдове, 
както и от самите нерви. Поради оскъдния 
брой рецептори по тези места, болката е 
слабо локализирана и притъпена и 
продължава по-дълго от повърхностната. 

Причинява се от навяхвания, изкълчвания 
и счупвания. 
Висцерална болка - идва от вътрешните 
органи. Такава болка обикновено е много 
продължителна и по-силна от соматичната. 
Локализацията и� е изключително трудна. 
Често усещането за висцерална болка е 
локализирано в отдалечена от нараняването 
област.  
Невропатична болка - възниква в 
резултат от заболяване или нараняване на 
самата нервна тъкан.  
Фантомна болка в крайниците - 
усещане за болка от ампутиран крайник 
или от крайник, чиято чувствителност е 
прекъсната. 
Болката при болест на Бехтерев обикновено 
е соматична и продължителна, до голяма 
степен непрекъсната с различна сила и 
локализация. 
BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease 
Index). Индекс за определяне на 
активността на болестта на Бехтерев (АС). 
Става дума за въпросник, в който хората с 
АС оценяват своите оплаквания или 
симптоми (болка, умора, сутрешна 
скованост на движенията) по цифрова 
скала. На основата на тези показатели се 
изчислява средния коефициент за 
активност на заболяването. 
Биологични препарати (биологични 
лекарства). Група нови препарати, сходни 
със собствените белтъци на организма. 
Предназначени са за ограничаване на 
възпалителните процеси при ревматични 
заболявания. Тези препарати са 
произведени с помощта на генни 
технологии; блокери на TNF alpha 
рецепторите на интерлевкин-1 и 
интерлевкин-6. Към тази група спадат и 
блокери, които са активни срещу някои 
имунни клетки. Те възпират процесите в 
имунната система, които отключват 
възпаленията и водят до увреждане на 
ставите. Прилагат се когато само с базисна 
терапия болестта не се повлиява. Често се 
комбинират с метотрексат. Използват се и 
за лечение на болестта на Бехтерев (АС). 
Болест на Бехтерев (Morbus Bechterew // 
morbus – от лат. болест). Виж анкилозиращ 
спондилит. 
Вливане, инфузия – (на латински: infusio, 
на английски: infusion). Вевеждане на 
препарати (лекарства) или хранителни 
вещества под формата на разтвор 
непосредствено в кръвоносната система на 
организма.  
Вливане, реакция на. Реакция спрямо 
въвежданото в организма лекарство, която 
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се проявява непосредствено след вливането. 
Подобни реакции се наблюдават най-често 
при въвеждане на протеиноподобни 
препарати. Леките симптоми като слабост, 
понижаване на кръвното налягане, 
световъртеж, преминават от само себе си и 
сравнително бързо. По-тежките симптоми, 
като  задушаване ,  забавяне  на 
кръвообращението, са редки и изискват 
намеса на медицински специалисти. 
Възпаление (от латински – Inflammatio, -
onis). Сложна биологична реакция на 
организма  спрямо  реални  и ли 
предполагаеми „врагове” – патогени, 
увредени клетки или дразнители. Като 
правило става дума за потенциален 
възбудител на болест, такъв като бактерия 
или вирус. Контактът с такива възбудители 
провокира редица възпалителни процеси, 
водещи до локално повишаване на 
температурата в резултат на приток на 
кръв, подуване, в резултат на излишък от 
тъканна течност, болки и понижаване на 
функциите на засегнатите от възпалението 
тъкани или стави. Това е защитен 
механизъм на организма, насочен към 
отстраняване на тези вредни стимули, 
както и към започване на процес на 
лекуване и възстановяване на тъканта. 
Възпалението не е синоним на инфекция. 
Възпаление, остро. Моментална защитна 
реакция на организма, като правило срещу 
вирус, но и срещу рязка промяна в 
налягането или топлинен удар. Симптомите 
при остро възпаления са: повишена 
температура, тремор, болка и понижаване 
функциите на организма. Острото 
възпаление преминава след отстраняване 
на неговия причинител. 
Възпаление, хронично. Възпаление, което 
продължава дълго време. При хроничното 
възпаление се активизират други защитни 
клетки, а не тези, както при острото 
възпаление. 
Диагноза (гръцки ∆ιάγνωση – установявам, 
разпознавам). Медицински термин за точно 
означаване на дадено болестно състояние. 
Диагнозата задължително се изписва на 
латински език, което позволява пълноценна 
професионална комуникация между 
медицинските специалисти от цял свят, 
независимо от тяхната националност и 
езикови умения. 
Диагностициране на болестта на 
Бехтерев. За диагностициране на 
заболяването се използват следните 
критерии. (1). Болка в поясно-кръстцовата 
област в продължение на повече от три 
месеца, непроменяща се при покой. (2) 

Болка и скованост в гръдния отдел на 
гръбначния стълб. (3). Ограничено 
вдишване и издишване. (4). Ограничена 
подвижност в поясния отдел на гръбначния 
стълб. (5) Прекаран или наличен 
иридоциклит. (6) Двустранен сакроилеит. (7) 
Наличие на синдесмофити.  
Освен това при болест на Бехтерев се 
извършват и следните изследвания: (1) 
Лабораторни  изследвания:  няма 
специфични лабораторни показатели за 
диагностициране на заболяването. В 
активен стадий се установява ускорена 
утайка (СУЕ), повишени стойности на IgA. 
Над 90 % от болните са носители на HLA-
B27 антигена. (2) Рентгенови изследвания: 
Рентгенологично се доказва наличието на 
сакроилиит – периставна остеопороза, 
стеснена ставна ивица, анкилоза на ставата 
и др. Може да се установят промени във 
формата на телата на прешлените. За 
доказване на промени в сакроилиачните 
стави и гръбначния стълб може да се 
използват още компютърна томография и 
ядрено-магнитен резонанс. 
Опитът на хората с болест на Бехтерев 
показва, че едни от първите симптоми, 
които подсказват за възникване и развитие 
на болестта са: (1) Слаба (но добре осезаема) 
до умерена (по-рядко силна) болка 
придружена със сутрешна скованост, най-
често в областта на кръста, което 
продължава повече от три месеца. (2) Пълно 
или почти пълно отзвучаване на болката и 
особено на сковаността в рамките на 20-30 
минути след ставане и раздвижване. 
Днес се ползват и т.нар. нюйоркски 
критерии: (1) Ограничени движения в 
лумбален отдел (2) Болка в кръста за 3 
месеца, подобряваща се от упражнения и 
не се успокоява в покой. (3) Ограничени 
гръдни екскурзии (движение на гръдния 
кош). (4) Симетричен сакроилиит, 2-ра до 4-
та степен, на рентгенограмите. (5) 
Асиметричен сакроилиит, 3-та до 4-та 
степен, на рентгенограмите. Доказване на 
АС при наличие на: критерии 4 или 5 плюс 
1, 2, или 3. 
Епидемиология. Самостоятелна научна 
дисциплина, която изучава причините за 
възникване и разпространението на болести 
в обществото. Епидемиология на болестта 
на Бехтерев означава: период на 
възникване на болестта – най-често между 
16 и 30 години и разпространение – около 
0,1% до 0,5% от населението, като 
съотношението мъже-жени се смята, че е 
3:1.  
Етиология (гръцки αίτία – причина и λόγος – 
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наука). Научна дисциплина, която изучава 
причините за възникване на болестите. 
Причината за болестта на Бехтерев не е 
напълно изяснена. Счита се, че основно 
значение имат генетичните фактори. 
Установено е, че 90% от пациентите са 
носители на HLA-B27 антиген. 
Излив. Излишък на течност в някаква част 
на организма (например около ставата). 
Външно изглежда като подутина и се 
характеризира с болезнена реакция при 
натиск на прилежащите нервни окончания. 
Имунна система. Система в организмите 
на гръбначните животни и човека, която 
обединява органи и тъкани, които 
защитават организма от заболявания. ИС 
идентифицира и унищожава туморни 
клетки и патогени. Тя разпознава 
множество разнообразни възбудители: 
вируси, паразити и др., като ги отличава от 
биомолекулите на собствените клетки.  
Крайната цел на ИС е унищожаване на 
чуждия агент, който може да се окаже 
болестотворен микроорганизъм, външно 
тяло, отровно вещество или преродила се 
клетка на самия организъм. С това се 
постига биологичната индивидуалност на 
организма. 
В ИС съществуват множество начини за 
откриване и отстраняване на чуждите 
агенти и този процес се нарича имунен 
отговор. Всички форми на имунен отговр 
могат да се разделят на придобити и 
вродени реакции. Основното различие 
между тях е в това, че придобития 
имунитет е високоспецифичен по 
отношение на конкретен тип антигени и 
позволява по-бързото им и ефективно 
унищожаване при повторен сблъсък с тях.  
Имунодепресанти. Препарати (лекарства), 
понижаващи процеса на защитна реакция 
на организма. 
Имунокомпетентни клетки. Клетки на 
организма, изпълняващи редица функции 
при защитната реакция спрямо чужди тела. 
Те са вещества или клетки. 
Интерлейкини. Вещества, относящи към 
цитокините и влияещи върху активността 
на имуната система и особено на 
лимфоцитите. Интерлейкините са част от 
имунната система. 
Кинезитерапия (от гръцки kinesis – 
движение и терапия – лечение). Лечение 
чрез движение. Самостоятелна научна 
дисциплина, основаваща се върху 
постиженията на всички останали 
медицински дисциплини. Кинезитерапията 
представлява система от активни 
медицински методи за лечение, като 

например лечебна физкултура, масаж и др. 
Тя е основата на т.нар медицинска 
рехабилитация. 
Кинезитерапевт (рехабилитатор) . 
Специалист по кинезитерапия. 
Клиника. Означава: (1) Специализирано 
болнично заведение, в което се води научна 
и учебна работа – например клиника по 
ревматология; (2) Специализирана частна 
болница. (3). Клинична картина на дадено 
заболяване, характерни прояви, признаци, 
симптоми – клиника на болестта на 
Бехтерев. 
Колагеноза (лат. Collagenosis; англ. Colla-
genosis). Това са група автоимунни 
заболявания, при които се засяга 
съединителната и на съдовете тъкан. Те 
могат да увредят различни органи и да 
имат различни клинични прояви. 
Причините, предизвикващи тези болести, 
не са известни. Това, което ги обединява в 
една група, е спонтанната и болестно 
променена много висока активност на 
имунната система, която атакува 
собствените тъкани и органи вместо да ги 
защитава от действието на чужди агенти. 
Тази имунна реакция се нарича автоимунна 
атака и се осъществява предимно чрез 
производството на специфични биологично 
активни белтъчни молекули, наречени 
антитела.  
Контрактура (лат. contractura — стягане, 
свиване; англ. Contracture – ограничена 
подвижност). С понятието контрактура се 
обозначава състояние на ограничена 
подвижност на пасивните движения в 
дадена става, т.е. такова състояние, при 
което крайник не може напълно да се свие 
или разгъне поради обездвижване на 
ставата, заболяване на мускулите, наличие 
на болка и други причини. Контрактурите 
се делят на две основни группи: а) пасивни 
(структурни) и б) активни (неврогенни). При 
болест на Бехтерев контрактурите в и 
анкилозата на тазобедрените стави могат 
да доведат до промяна в естествената 
менахика на тялото, в неговата стойка и в 
походката на човека. При анкилоза на 
лакетните стави и контрактури под 
определен градус, може да се стигне до 
ограничаване на функционалността на 
ръката в различна степен. 
Кортизон. Има химическа формула 
C21H28O5 . Представлява кристален 
кортикостероиден хормон, изолиран от 
надбъбречната жлеза. Намалява локалните 
възпаления и се използва при лечение на 
ревматични, астматични и алергични 
състояния. Действието му е в пъти по-слабо 
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от това на кортизола, също хормон 
произвеждан от надбъбречната кора. 
Кортикостероиди. Група препарати 
(лекарства), произвеждани от кортизон. 
Прилагат се при хронични възпаления 
(например, при ревматоиден артрит, при 
болест на Бехтерев и др.). 
Лимфоцити. Така се наричат белите 
кръвни телца. Левкоцитите се подразделят 
на групи: например гранулоцити, 
лимфоцити, макрофаги. Те са част от 
имунната система на организма. 
Макрофаги. Клетки, които са част от 
имунната система на организма. 
Макрофагите имат способността да 
„преваряват” външни на организма 
вещества. Те се отнасят към т.нар. 
„изгарящи (или поглъщащи) клетки” на 
имунната система. 
Медиатори. Вещества в организма, 
предаващи сигнали от една клетка към 
друга, в резултат на което се активизират 
всички защитни системи на организма 
(например при инфекции) .  При 
автоимуните заболявания те обаче могат да 
оказват и вредно въздействие. Медиаторите 
също се наричат цитокини. 
Медиатори на възпалението. Вещества, 
предаващи сигнали от една клетка към 
друга, способни са да предизвикат в някои 
клетки определени процеси, които са 
съставна част от възпалителния процес. 
Мнозинството медиатори на възпалението 
се относят към групата на цитокините. 
МРТ-томография на гръбначния стълб 
(ядрено-магнитен резонанс). Начин за 
получаване на снимка на даден участък от 
организма с помощта на високочестотни 
вълни и силно магнитно поле. 
Преимуществото на този метод е в това, че 
човек не се подлага на излишно 
въздействие на рентгенови лъчи. Специална 
компютърна програма създава от 
получените данни снимка на съответния 
участък. По този начин е много удобно да се 
правят изследвания на ставите, костите и 
меките тъкани. 
НПВП. Нестероидни противовъзпалителни 
препарати. Това са лекарства с 
противовъзпалителен и болкоуспокояващ 
ефект. Те са разпределени в различни 
групи. НПВП са например: аспирин, 
ибупрофен, диклофенак и др. 
Патогенеза (гръцки: πάθος – страдание, 
болест и γένεσις – произход, възникване). 
Механизъм на възникване и развитие на 
болестта и отделни нейни прояви на 
различни нива в организма, от молекулярни 
нарушения до изменения в органите и 

системите. 
Ревматизъм. Общо наименование, 
обозначаващо състояния на болезненост и 
понижаване на функците на елементите на 
опорно-двигателния апарат на организма, 
което се съпровожда от заболявания и на 
други органи. Ревматизмът представлява и 
инфекциозно-алергично възпалително 
заболяване, засягащо съединителната тъкан 
на сърцето, ставите или централната 
нервна система. 
Ревматични заболявания. Общо понятие 
за обозначаване на заболявания, които в 
резултат на хронични възпаления водят до 
нарушаване на функциите на ставните 
съчленения (например ревматоиден артрит, 
болест на Бехтерев и др.). В процеса на 
протичане на заболяванията могат да бъдат 
засегнати и други органи. 
Ревматология (англ. – rheumatology). 
Научна дисциплина, която изучава 
ревматичните заболявания. Трябва да се 
знае, че няма ревматологични заболявания. 
Правилното им наименование е ревматични 
заболявания или болести. 
Ремисия (лат. remissio – намаляване, 
отслабване). Период на хроничното 
заболяване (болестта на Бехтерев), който се 
характеризира с отслабване или изчезване 
на неговите признаци (симптоми). 
Ремисиите могат да се появяват в резултат 
на цикличността в проитичане на 
заболяването; спонтанно; или в резултат на 
провежданото лечение. В зависимост от 
степента на намаляване и отслабване на 
субективните и обективните признаци на 
болестта на Бехтерев могат да се различат 
цялостни и частични (непълни) ремисии. 
Пълните ремисии имат различен период на 
продължителност – в едни случаи са трайни 
и продължителни (месеци и/или години), в 
други са нетрайни и бързо преминаващи, 
заменяни от ново обостряне на болестта. 
Дори при пълни ремисии се запазват 
отделни признаци на болестта, което налага 
прилагането на поддържаща терапия. 
Съществуват случаи на ремисия при 
болестта на Бехтерев, които продължават 
много години и тогава е трудно да се 
разграничи ремисията от пълното 
оздравяване. Пълното оздравяване от или 
излекуването на болестта на Бехтерев 
засега е невъзможно. Наличието на 
продължителна ремисия не е равнозначно с 
излекуване. 
Р ех абилит ация  ( „ r e h ab i l i t a t e s ” , 
„rehabilitatio” – възстановяване на 
годността, на възможностите; от лат. re – 
отново, наново и habilis – изправен, 
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използваем). Днес в термина се влага широк 
смисъл. Възстановяването е част от 
рехабилитацията, но не се покрива напълно 
с нея. Понятието се дефинира по различен 
начин в зависимост от целите, които се 
поставят пред тези определения. Доскоро се 
разглеждаше предимно като медицински 
проблем, а понякога определенията са 
ориентирани към посочване на мерки, 
които биха могли да помогнат на индивида 
да започне работа. 
Рехабилитацията е комплексна система от 
м е д и ц и н с к и ,  п р о ф и л а к т и ч н и , 
образователни, педагогически, социално-
икономически и психологически дейности, 
както и продължителен, социално (ре)
адаптиращ,  (рe ) социализиращ и 
институционално-координиращ процес, 
насочен към възможно най-пълно 
възвръщане здравето на хората, (след 
травми, болести, недъзи или сензорни 
у в р е ж д а н и я ) ,  к ъ м  с о ц и а л н а 
самостоятелност, творчески живот и пълно 
участие в живота на обществото в 
максимално възможната степен. 
За да бъдат постигнати целите на 
рехабилитацията тя трябва да бъде: 1) 
повсевместна – т.е. достъпна за всеки, 
който се нуждае от рехабилитационни 
действия; 2) навременна – т.е. да започва 
във възможно най-ранния етап от 
възникване на необходимостта от 
рехабилитация; 3) комплексна – т.е. 
провеждана от екип специалисти в 
различни области и обхващата всички 
основни сфери на рехабилитацията; 4) 
продължителна – т.е. непрекъсната и 
продължителна. 
В рехабилитацията, като комплексна 
дейност, се различават следните основни 
насоки на дейност: лечебно-медицинска, 
професионална, социална и психологическа. 
От тук са приети следните видове 
р е х а б и л и т а ц и я :  м е д и ц и н с к а , 
професионална, социална и психологическа 
рехабилитация. 
Рехабилитация, медицинска. Насочена е 
към: 1) профилактика и предотвратяване 
появата и развитието на увреждания и 
инвалидност; профилактика срещу 
задълбочаване на недъзите и уврежданията 
на психическите и физическите 
възможности на децата с вродени, 
следродови или придобити увреждания, а 
също и на възрастните; 2) лечение на 
хроничните физически и психически 
заболявания или на трайнте увреждания и 
недъзи; 3) намаляване или отстраняване 
периодите на физическа и психическа 

нетрудоспособност, а също и на 
функционалните разстройства; 4) 
компенсиране, по различни начини и чрез 
различни средства, на загубените функции 
на увредените органи и системи на 
организма. 
Медицинската рехабилитация включва 
дейности по идентификация на 
у в р е ж д а н и я т а ,  м е д и ц и н с к а  и 
ф у н к ц и о н а л н а  д и а г н о с т и к а , 
кинезитерапия, физикална терапия, 
хидротерапия, трудотерапия, психотерапия 
и  психоло гиче ски  консултации , 
ортопедично снабдяване и др. 
Рехабилитация, професионална. Част от 
цялостния процес на рехабилитация. 
Нейните цели са: 1) подготовка на 
инвалидите за работа; 2) осигуряване 
работа на инвалидите, която съотвества на 
здравословното им състояние, образование 
и професионална квалификация.  
В процеса на професионалната 
рехабилитация се извършват следните 
действия: оценка на професионалната 
пригодност на инвалидите, професионални 
консултации, които се основават върху 
комплексната оценка на професионалната 
пригодност (или способност за работа), 
професионално обучение, осигуряване на 
з а е т о с т ,  к в а л и ф и к а ц и я  и 
преквалификация, осигуряване на 
подходящи и необходими грижи в процеса 
на работа и др. 
Дейностите в областта на професионалната 
рехабилитация трябва да се базират на две 
важни предпоставки: 1) Всеки инвалид, 
въпреки своето увреждане, недъг или 
инвалидност, запазва определени 
физически и психични функции и 
способности, и 2) работата не изисква от 
човека, който я извършва, да притежава 
всички функции и пълни възможности на 
организма. 
Рехабилитация, социална. Има за цел 
интеграцията, реинтеграцията или 
социалното включване на инвалидите в 
обществото чрез оказване на помощ за 
приспособяване на човека към 
изискванията на всекидневния и семейния 
живот, за адаптация към обществото и 
професионалната работа, премахвайки 
едновременно с това икономическите или 
социалните бариери, които биха могли да 
затруднят участието в процеса на 
рехабилитация и социално включване. 
Дейностите, които се извършват в тази 
област са свързани със премахване на 
съществуващите в обществото бариери, 
създаването на условия за социални 
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контакти, творчество и художествено-
творчески изяви, рекреационни дейности, 
информация и др. 
Рехабилитация,  психологическа . 
Насочена е към възстановяване и 
поддържане на психическото равновесие и 
възможности за дейност. Тя е особено 
важна при децата с трайни увреждания, 
когато се налага да се пренастройват 
мечтите им, да се променят ценностни 
нагласи и мотивация. Психологическата 
рехабилитация може да бъде един от 
позитивните фактори при подпомагане 
процеса на социализация и социално 
включване. Необходимост от подобни 
действия може да възникне и при 
възрастните. 
Рецептор. Структура в състава на 
клетката, като правило, на клетъчната 
повърхност, приемаща сигналите, 
предавани от медиаторите и ги предават на 
ядрото на клетката. Рецепторите са 
специализирани по вида на медиаторите, 
т.е. всеки рецептор кара клетката си да 
реагира на конкретен медиатор. 
Рецидив. Периодично влошаване на 
състоянието при обостряне на заболяването, 
например рецидив при болестта на 
Бехтерев, определян според засилването на 
симптомите. 
Ригидност (лат. rigidus – скованост, 
твърдост) – скованост, твърдост, 
вцепененост, неподвижност. 
Ригидна мускулатура – повишен тонус в 
различни мускулни групи; скована, 
неподвижна мускулатура. 
Симптом. Симптомът (или признакът) е 
проявление на физическо или психическо 
заболяване  или  нарушение  на 
жизненоспособността на организма. По-
общо определение на симптом е всяка 
промяна в здравословното състояние, която 
човек забелязва и съобщава на лекар. 
Симптомите са два типа: субективни – това 
са оплакванията, за които човек съобщава 
и обективни – тези, които лекарят или 
друго лице установява при преглед. 
Отделни обективни симптоми могат да 
бъдат констатирани и от индивида. 
Например гаденето е субективен симптом, 
докато повръщането е обективен. Болката, 
понякога назовавана като болеви синдром, 
като цяло е чисто субективно преживяване 
(симптом) и то при различен праг на 
възбудимост при отделните индивиди, като 
прага може да бъде различен при един и 
същ индивид при различни условия. 
Симптоми за възпаление. Основните 
симптоми за остро възпаление са локално 

повишаване на температурата, подуване, 
болка и понижаване на функциите на 
съответния орган. При хронично 
възпаление тези симптоми могат да 
преминават с изключение на понижаването 
на функциите на органа, което остава 
неизменно. 
Системно заболяване. Заболяване, което 
води до патологични промени в множество 
системи на организма – например костно-
ставна, нервна, дихателна, сърдечно-съдова 
и др. 
Спондилартропатия. Болест, която засяга 
ставите на гръбначния стълб. 
Спондилартропатия, серонегативна. 
Анкилозиращият спондилит (болест на 
Бехтерев) се определя и по този начин. Това 
означава, че резултатите от изследванията 
на кръвта отхвърлят наличието на 
ревматоиден артрит. 
Спондилит (латински – spondylitis; 
английски – spondylitis. Хронично 
възпаление на прешлените на гръбнака. 
Стави. Ставите и ставните капсули 
свързват костите в човешкия организъм. 
Ставите имат различна форма, здравина и 
подвижност в зависимост от тяхната 
функция. Например тези между 
прешлените на гръбначния стълб са здрави 
и нетолкова подвижни за разлика от тези 
разположени в китките и пръстите. Ставата 
представлява свързване на две или повече 
кости в човешкия скелет. Те позволяват на 
костите да се движат, като са едновременно 
неразтегливи, но еластични и гъвкави. 
Също така поддържат и стабилността, тъй 
като в местата на ставните съчленения 
костите се стабилизират от здрава 
фиброзна съединителна тъкан, изграждаща 
ставните връзки или лигаменти. 
Съществуват три типа стави: фиксирани 
стави – подобно на сутурите между 
черепните кости - те не позволяват 
движение; частично подвижни хрущялни 
стави – междупрешлените дискове, са с 
ограничена подвижност; синовиални 
стави – свободно подвижни. Повечето 
стави са синовиални. Във вътрешността им 
маслоподобна синовиална течност 
облекчава триенето между ставните 
хрущяли, които покриват костните краища. 
Различните типове синовиални стави 
притежават собствена амплитуда на 
движение. 

Стави, сакроилиачни. Сакроилиачните 
(кръстно-хълбочни) стави се намират в 
долната част на гърба, където кръстцовата 
кост (сакрум, костта непосредствено над 
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опашната кост) се свързва с двете хълбочни 
кости (илиачни кости, костите , 
разположени в горната част на седалището, 
от  двете  страни ) .  Хроничното , 
продължаващо дълго време възпаление в 
тези области причинява болка и скованост в 
и около гръбнака. Засегнатите стави и 
междуставен връзков апарат стават 
отточни и болезнени и след време се 
обездвижват.  
TNF-α (Tumor necrosis factor). Възпалителен 
цитокин. Медиатор, който има основна 
роля при възпалителните процеси 
(например при болестта на Бехтерев или 
ревматоидния артрит). 
TNF-α блокер. Препарат, приличащ на 
структурата на белтъците на организма. 
Действието му е насочено към потискане на 
възпалителния процес, например при болест 
на Бехтерев. 
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В момента няма достатъчно точни и 
сигурни данни за разпространението на 
болестта на Бехтерев (ББ). Учените 
оценяват нейното разпространение в 
различна степен и честота.  

Например Пшигодска[1] и колектив, 
анализирайки приложението на т.нар. 
биологични лекарства при ББ, споменават – 
като се позовават на Ф. Де Кайзер[2] и 
колектив, че ББ се среща при 0,2% до 
около1% от населението на всяка страна. 

Според други автори[3] болестта се среща 
при 0,5-8,2 на 100 хил души население, 
което представлява относителен дял от 
около 0,2%-1,2%. Такъв относителен дял 
представя и мароканският учен Abdellah El 
Maghraoui[4]. 

В Китай[5] са проведени над 17 проучвания 
за разпространението на ББ сред различни 
етнически групи. Изследванията обхванали 
120 451 възрастни от 12 провинции. 
Данните са разнопосочни: от 0,2% до 0,54% 
при по-голяма част от изследванията, а при 
някои извадки данните са показали много 
ниски стойности – само 0,10%, 0,09% и 
0,06% от населението. Прието е, че в Китай 
хората с ББ (с различни форми)
представляват около 0,2%-0,5%. 

Според Хелмик[6] и колектив изследванията 
на бели европейци и източни азиатци 
показват, че разпространението на ББ 
варира между 30 на 100 хил. и 900 на 100 
хил., което отразява разликите в честотата 
на разпространение на антигена HLA-B27.  

Дай и колектив[7], обсъждайки проблемите 
при диагностицирането на ББ, отбелязват, 
че е много вероятно различни фактори да 
влияят върху реалния относителен дял на 

населението с ББ и той да е по-висок от 
този, докладван в епидемиологичните 
изследвания. Смята се, че относителния дял 
на хората с ББ в Холандия е 0,1%-0,2%, при 
белите германци – 0.9%, при норвежците 
около 1,8% и канадските хайда е 6%-10%. 

Зийпер и колектив посочват, че 
разпространението на ББ в различните 
страни варира в границите от 0,01% до 6% 
от населението[8]. В Русия и бившите 
съветски републики този относителен дял се 
оценява на 0,05%[9]. Руските автори също 
отбелязват факта, че тази картина не 
отразява изцяло реалната заболяемост от 
ББ, защото от момента на начало на 
заболяването до поставянето на 
окончателната диагноза минават от 5 до 10 
години.  

Много от цитираните тук автори показват, 
че ББ почти не се среща сред тъмнокожите 
жители на Африка и японците.  

Равнището на инвалидизация при хората с 
ББ е от порядъка 50%-66%, а при бързо 
прогресиращо протичане на болестта 
достига почти 90% (88,9%).  

*** 

Известно е, че ББ е „мъжка” болест, защото 
засяга много по-често мъжете, отколкото 
жените. Съотношението мъже – жени най-
често се оценява на 3 към 1[10]. Според El 
Maghraoui мъжете боледуват от ББ 2,5 пъти 
по-често от жените. 

Трябва да се има предвид, че различните 
автори показват доста разнородни 
съотношения между заболяемостта на 
мъжете и жените – като се започне от 
съотношение 2 към 1, та чак до 9 към 1 (в 
някои руски медицински сайтове). 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ – 
АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ 
/Обзорна редакционна статия/ 
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Според руски автори[11] ББ започва в млада 
възраст (16-30 г.), а мъжете боледуват от 3 
до 7 пъти по-често и по-тежко от жените. 

Разлини изследователи подчертават, че 
болестта започва най-често преди 35-та 
година от живота на хората, макар че са 
известни случаи и на по-късно начало. Поне 
в България са наблюдавани случаи и на 
значително по-ранно начало на 
заболяването – на 12 до 15 години. 

*** 

В България, доколкото ни е известно, не са 
провеждани епидемиологични изследвания 
за заболяемостта и болестността на 
населението от ББ. Смята се – на базата на 
екстраполация на данни от други 
(чуждестранни) изследвания, че хората с ББ 
в страната са между 20 000 – 30 000 души, 
което съответства на 0,3% до 0,4% от 
населението на страната. По-вероятно, 
според представители на БСБББ, 
относителния дял на хората с ББ в страната 
да варира между 0,2% - 0,3%. 

По-голямата част от хората с ББ са хора в 
трудоспособна възраст – 21-64 години, а 
съотношението на заболяемост между мъже
-жени, вероятно е 2,5 : 1 до 3 : 1. 

Липсата на адекватни – достоверни и 
представителни  за  с траната  – 
статистически ,  епидемиологични , 
демографски и др. вид данни за 
разпространението на болестта на Бехтерев 
прави почти невъзможно адекватното 
управление и силно занижава качеството и 
ефективността на публичните политики в 
сферата на здравеопазването по отношение 
на ревматичните заболявания.  
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Чувствам много поласкан да бъда тук, на 
тази конференция по въпросите на 
инвалидността и включването – проблеми с 
огромна важност. Много съм признателен 
за любезните бележки на Джим Уолфенсън. 
Има много малко хора в целия свят, на 
които аз се възхищавам толкова много, 
както на Джим и за мен това е чудесен 
повод да контактувам с него по време на 
тази среща. Присъединявам се към всички 
вас, за да предам моите най-топли и добри 
пожелания на „рожденика”! 

Хората с физически или умствени 
увреждания не са единствените сред най-
лишените човешки същества в целия свят, 
те също са и доста често най-
пренебрегвани. Въпреки че това е 
конференция, засягаща практически 
въпроси, както и начините да се поправят 
неправдите, които са причинени на 
инвалидите – въпроси, които се засягат по 
спешност, моето внимание ще бъде 
насочено към начина на третиране на 
инва лидно с т т а  в  т е о рии т е  з а 
справедливост. Важно е да се види защо 
третирането на инвалидността и 
разбирането на исканията за справедливост 
по отношение на инвалидите трябва да 
заема толкова централно място в етиката 
като цяло и в теориите за справедливост в 
частност. Готов бях да споря, също така, че 
е полезно да се разбере защо главните 
школи на мисълта в теориите за 

справедливост, пренебрегват толкова 
централен въпрос и как тази небрежност, в 
този ред на мисли, води към създаване на 
политики в посока на бездействие и дори 
на потискане на усещането за 
неадекватност, което може приемливо да 
покаже провала при липсата на отговорно 
становище и на социални ангажименти към 
инвалидите. Така част от този разговор ще 
изглежда като „криминална загадка”, 
въпреки доста философското значение на 
термина. 

Едно от нивата може да бъде фактът, че 
нищо не е толкова очевидно, колкото 
затрудненията на инвалидите и 
необходимостта да се покаже, че нещо се 
прави за тях. Когато преди две хиляди и 
петстотин години младият Гаутама – по-
късно известен като Буда – напуснал 
богатия си дом и се отправил към 
предпланинската част на Хималаите в 
търсене на просветлението, той минал 
покрай погребална процесия (един труп бил 
носен към мястото за кремация), видял 
болката (човекът бил сериозно измъчен от 
болест) и увреждането (човек, който е 
осакатен от преклонната си възраст). 
Загрижеността на Гаутама Буда за 
лишенията и нещастията в човешкия живот 
са служили като мощен стимул на 
ангажираното човечество през вековете и 
тази загриженост е оставила дълбока следа 
и до днес. 

ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ НА НЕСПОСОБНОСТТА / 
ИНВАЛИДНОСТТА  

Амартия Сен[1]  

НЕСПОСОБНОСТ/ИНВАЛИДНОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ[2] 
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Има нещо непосредствено и мъчително при 
разпознаването на увреждането, което 
изисква реакция и отговор. Разсъждението 
за тежестите, които то носи, може да 
породи незабавната и силна потребност да 
се действа. Безпристрастността към хората, 
поставени при дивергентни условия[3], е 
централна за темата справедливост и всяка 
адекватна теория за справедливостта 
трябва да ни каже как такава 
безпристрастност може да бъде постигната. 
Действително, не е трудно да се приведат 
аргументи, че всяка теория за 
справедливостта трябва да се занимава с 
този въпрос, за да се квалифицира като 
приемлива доктрина и трябва да 
идентифицира това, което дължи 
обществото на хората, които са попаднали в 
състояние на инвалидност. Там може, 
разбира се, да се дебатира прецизно как 
затрудненията на инвалидите трябва да 
бъдат преодолени или да се подобри 
тяхното състояние и какви институции, са 
най-подходящи да се заемат с това 
сериозно предизвикателство, както и какви 
правила и конвенции трябва да бъдат 
създадени. Но надменността спрямо 
инвалидите или игнорирането им не е 
алтернативата, която е приемлива за една 
теория на справедливостта.  

И все пак, до голяма степен може да се 
прецизира онова, което е господствало в 
теориите за справедливост, които през 
вековете са имали склонност към и са 
проповядвали вярност и което дълбоко е 
засегнло практическото разбиране за 
природата на доброто общество и 
потребностите на обществения ред и 
социалната безпристрастност. Ние трябва 
да проучим как това се е случило и защо 
опропастените възможности, които не се 
отнасят към претенциите на инвалидите, 
можаха да заемат такива централни 
позиции в политическата философия и 
икономиката на благополучието. 

2. 

Всяка теория на социални етици, и особено 
всяка теория за справедливост, трябва да 
избере това, което ние можем да наречем 
„информационна база” ,  която е 
необходимостта да се реши върху какви 
характеристики на света трябва да се 
концентрираме при преценяване на успеха 
и провала на обществото и при оценяване 
на справедливостта и несправедливостта. В 
този контекст е особено важно това да носи 
визията как преимуществото на индивида 

трябва да бъде оценено. Да видим, 
например, три забележителни теории за 
социално оценяване и справедливост. 

Първо, утилитаризма[4] − защитаван от 
Джереми Бентам и други − се концентрира 
върху индивидуалното щастие или 
удоволствие (или върху някаква друга 
интерпретация на индивидуалната 
„утилитарност[5]”), като най-добрия начин 
на оценяване дали човек е полезен или 
безполезен. 

Втората теория, която може да бъде 
открита в много практически упражнения 
по икономика (и има нейния опит в 
теориите за икономика на благополучието), 
оценява преимуществото на човека спрямо 
неговия или нейния приход и богатство. 
Това е подход, базиран върху богатството, 
точно както утилитаризма е подход, 
базиран върху утилитарността, и неговият 
информационен фокус  е  върху 
информацията за съвкупните приходи, от 
една страна, и разпределението на 
приходите, на друга. 

Трета теория е представена от Джон Роулз − 
най-добрият политически философ на 
нашето време. Според нея вниманието 
трябва да бъде насочено към свободата и 
нейния приоритет, но отивайки отвъд 
теорията на Роулз за справедливост, се 
н а с т о я в а ,  ч е  в  о ц е н я в аща т а 
р а зпре де ли т е лн а  с праве д ливо с т , 
преимуществото на всеки човек може да 
бъде преценено спрямо „първичните блага”, 
които всеки човек съответно има. 
Първичните блага образуват обща 
категория ресурси − или многоцелево 
средство − което помага на всеки да 
повиши своето качество. Роулз илюстрира 
първичните блага чрез подчертаване на 
необходимостта от включването на „права, 
свободи и възможности, приход и богатство 
и социалните основи на достойнството”. 

Лесно е да се покаже, че никоя от тези 
доминиращи теории на етиката и 
справедливостта не могат наистина да 
обърнат сериозно внимание на въпроса за 
безпристрастността към инвалидите. Аз 
започвам с проверка на втория подход − 
теорията, базирана върху богатството, 
която е входът, който икономистите често 
използват, съсредоточавайки се върху 
разпределението на прихода и която в общи 
линии има склонност да доминира в 
медийното и публичното пространство при 
о б щ е с т в е н а т а  д и с к у с и я  з а 
разпределителните отношения. Основният 
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проблем с този подход е бил забелязан 
много ясно 2300 години по-рано от 
Аристотел, в неговата книга „Никомахова 
етика”. Аристотел поставил ударението по 
следния начин: „богатството очевидно не е 
благото, което ние търсим; защото то просто 
е полезно и е за нещо друго”. 

Богатството или приходът не е нещо, което 
оценяваме за техния собствен интерес. 
Човек със сериозна инвалидност не се 
нуждае наистина да бъде съден, за да бъде 
по-полезен, когато е подпомоган от не-
инвалид, дори ако той или тя има по-високо 
ниво на приходи или богатство от този 
човек. Ние трябва да проучим общите 
потенциални възможности, които всеки 
човек има, за да води начин на живот, 
който има причина да иска да води и това 
изисква да бъде обърнато внимание на 
не говите  лични  характеристики 
(включвайки и неговите увреждания, ако 
има такива), също така на неговия приход 
и други ресурси, защото двете могат да 
влияят върху актуалните му възможности. 
За да се приземи теорията за 
справедливостта и за да няма объркване 
при информационното създаване на 
богатството и разпространението на 
прихода, трябва да се има предвид: 
приходът и богатството са неща, които ние 
търсим „заради нещо друго” (както 
Аристотел казва). 

Извънредно важно е да се прави разлика 
между два вида социална недостатъчност, 
които клонят към инвалидност, което може 
да се нарече съответно „придобиване на 
социална недостатъчност” и „превръщане в 
социална недостатъчност”. Инвалидът може 
да прецени, че е по-добре да получи работа 
и да я задържи, отколкото да получи по-
ниско обезщетение за нея. Това състояние, 
придобиващо формата на социална 
недостатъчност, ще бъде отразено в 
теорията, базирана на богатството, но ще 
навреди на инвалида по отношение на 
приход и богатство. Но това е само част от 
проблема. За да прави същите неща, както 
не-инвалидите, инвалидът може да има 
нужда от повече приход, отколкото не-
инвалида. За да се придвижва лесно или 
изобщо да се движи, човек, който е 
например парализиран вследствие на 
някакво произшествие или болест, може да 
има нужда от съдействие, или протеза, или 
от двете. Превръщането в социална 
недостатъчност има предвид неудобството, 
което инвалида изпитва при превръщането 
на парите в добър начин на живот. Това не 

е достатъчно, за да бъде заангажиран само 
със социалната недостатъчност, от момента 
в който инвалидите са принудени да 
страдат от промените в инвалидността. 

Този въпрос е доста важен за разбирането 
на ограниченията, основаващи се върху 
приходи, които се смятат за бедност. 
Бедността може да бъде разглеждана като 
неадекватност на основните възможности, 
които човек има. Тези връзки с ниското 
ниво на приходи са несъмнени, но не само 
при хората с увреждания. Със същото ниво 
на приход един инвалид може да има 
възможност да прави далеч по-малко неща, 
и може да бъде сериозно лишен 
продължително от възможностите, които 
могат да се оценяват. Поради същата 
причина, поради която инвалидността кара 
човек по-силно да иска да придобие доход, 
тя го кара също и по-силно да иска да 
превърне прихода в свобода да живее 
добре. 

Позволете ми да илюстрирам влиянието на 
конверсията на социалната недостатъчност 
с някои резултати от приетото схващане за 
бедност във Великобритания, получени от 
У. Къклис, в една осветляваща теза, 
неотдавна завършена в Кембриджския 
Университет. Като приема за линия на 
бедността 60% от средния национален 
доход, Къклис разбира, че 17,9% живеят в 
семейства с доход под долната линия на 
бедност. Ако вниманието се прехвърли към 
семействата с инвалиди, то процента на 
такива индивиди, живеещи под линията на 
бедност е 23,1%. Тази разлика от около 5% 
ще рефлектира предимно в недостига на 
доход, свързан с инвалидността и грижата 
за инвалидите. Ако сега конверсията в 
социалната недостатъчност е въведена и е 
забелязано, че има необходимост от по-
висок доход, за преодоляване на 
ограниченията от инвалидността, 
относителния дял на бедните индивиди в 
семейства с инвалиди нараства на 47,4% − 
разлика от почти 20 пункта над дела 
индивиди, под линията на бедността за 
цялото население (17,9%). За да се направи 
сравнението по друг начин, от 20% бедни 
индивиди, живеещи в семейства с 
инвалиди, около една четвърт може да бъде 
отдадено на затруднения с доходите и три 
четвърти на приспособяване към 
инвалидността. 

О ткакто  р а зпро с т ранение то  н а 
инвалидността е относително по-малко във 
Великобритания, отколкото в много 
развиващи се страни, общото въздействие 
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върху промяната на ситуацията на 
инвалидите сред британското население, 
като цяло, е относително умерено: то вдига 
средният дял на бедността сред британците 
от 17,9 % на 19,8 %. Въпреки че това 
увеличение е малко, разликата щеше да 
бъде много по-голяма в страни, където 
влиянието на инвалидността е по-голямо, 
което е валидно за повечето развиващи  се 
страни. И дори в Британия, въпреки че 
общият дял на бедността се покачва само с 
2 пункта, различното страдание на 
семейства с инвалиди в страната е добре 
изразено в бедността, разпространена в 
тази група, която е с повече от 240%, 
отколкото за населението като цяло. Като се 
игнорира инвалидността от мерките, 
базирани върху величината на бедността, 
има възможност да се изкриви значително 
нивото на бедност в семейства с един или 
повече инвалидизирани членове. 

Освен това, някои от изходните условия за 
добър живот не произтичат от личните 
доходи, а непосредствено от социалните 
мерки и условия, такива като публичните 
образователни институции и гражданските 
услуги. Много деца с увреждания, глухи или 
в инвалидни колички, са лишени в 
действителност без основание от достъп до 
начално образование в много развиващи се 
страни, поради липса на мерки за хората с 
увреждания. Смятало се е, че от 100 
милиона или повече деца по света, които са 
извън училище, приблизително 40 милиона 
имат някакво увреждане. Мнозинството от 
училищата, особено в слабо развитите 
страни, са изградени без достъп за деца с 
физически увреждания и мнозинството 
учители не се обучават да работят с деца с 
различни увреждания, включително и с 
тези, които имат проблем с разбирането. По 
такъв начин отстраняването на бариерите 
се прилага не само за преобразуване на 
личните доходи в добър живот, но също и за 
преобразуване на социалните услуги във 
възможности, фактически годни за 
употреба. 

Заслужава да се отбележи една по-
опосредена връзка, която се състои в това, 
че живота на инвалида може да е по-труден 
поради неблагоприятните социални 
отношения към физическото или 
умственото увреждане. Това само по себе си 
е материален фактор за подчиняване на 
инвалидите на променящите се социални 
бариери, като към тази негативна ситуация 
трябва да се добави възможността за 
фактическо лошо отношение, на което 

често са подложени хората с увреждания. 
Има много свидетелства, че за хората с 
увреждания съществува повишен риск в 
много ситуации, например за заразяване с 
HIV и други инфекции, поради физическо и 
сексуално насилие. Това е променяща се 
бариера с удвоена сила. Теорията за 
справедливостта, която ограничава 
вниманието си само до подоходните 
бариери, едва може да се свърже с 
изискванията за справедливост, които са 
централни за основата на справедливостта. 

3. 

Сега се обръщам към теорията на Роулс за 
справедливостта. Концентрацията на 
първичните блага в структурата на Роулс 
има отношение към неговия възглед за 
индивидуалното преимущество от гл.т. на 
възможностите, с които той се ползва, за да 
се проследят съответните цели. Роулс 
виждал тези цели като преследване на 
отделни „концепции за благата”, които се 
променят при всеки човек. Имайки работа с 
такъв подход към индивидаулното 
преимущество трябва да вземем под 
внимание два типа изменения, които имат 
различните хора. Първото има отношение 
към  целите, които отделните хора могат да 
имат, свързани със съответстващите им 
„концепции за благата”. Роулс обръща 
особено внимание на това. Той предполага, 
че първичните блага са като цяло 
достатъчно универсални, за да съотвестват 
на разнообразните човешки цели, които 
могат да имат различните хора, но той 
обсъжда и факта защо наличието на 
особено скъпи цели не дава право на човека 
на повече доход, отколкото на другите с по-
скромни изисквания. 

Вторият източник на изменения е този, за 
който най-вече съм притеснен, факта, че 
инвалида може да се нуждае от повече 
ресурси и първични блага, за да постигне 
същите възможности, дори той да има 
същата концепция за благата, както и 
другите хора. Хората с физически или 
умствени увреждания са изложени на 
извънредни разходи, за да направят същите 
неща, както останалите без такава принуда 
(например разходка, говорене или 
виждане), и понякога те не могат да 
постигат съпоставими равнища на дейност 
или постижения като здравите хора, дори с 
тези, които имат по-големи разходи. Вече 
съм обсъждал проблема за конверсията в 
контекста на различни възможности да се 
преобразуват доходите и другите ресурси в 
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свободата да се живее добре. Подобна 
критика може да се направи на акцента на 
Роулс върху първичните блага. Дори при 
това, че списъка на Роулс на първичните 
блага да надхвърля доходите и богатството, 
конверсационните бариери, свързани с 
уврежданията, се отнасят към целия списък 
на  първичнит е  б л а га .  Про тив 
справедливостта е да се вземат като авоари 
първичните блага, за да бъдат индикатори 
за индивидаулно преимущество при 
оценката  на  разпределителната 
справедливост. 

Действително ,  разширението  на 
информационния акцент от доходите към 
първичните блага не е само по себе си 
адекватно, за да е релевантно със 
съответните промени в отношенията между 
ресурсите и възможностите. Лицата с 
физически или умствени увреждания могат 
да бъдат много повече лишени от гл.т. на 
това, какво могат да направят дори със 
същите количества първични блага, 
включително „права, свободи и 
възможности, доход и богатство, и 
социални основания за чувство за собствено 
достойнство”. Основен проблем е резултата 
от факта, че както доходите, така и 
първичните блага са определени 
независимо от същностните особености на 
човека. Това са активи и ресурси, които са 
„външни” за човека; те не са обхванали 
това, което човек може да направи с 
активите и ресурсите, които има. Човекът с 
увреждане може да има повече първични 
блага в сравнение с друг, който е здрав и 
как тогава се съди дали е повече − не по-
малко – способен от другия човек, когато 
човекът с увреждане може да бъде 
принуден (точно от увреждането) да води по
-ограничен и по-суров живот, отколкото 
здравия човек. 

4. 

Какво да се каже за утилитаризма? Този 
подход към справедливостта не може да 
бъде обвинен в съсредоточаване само върху 
външни обекти, като доходи или първични 
блага, тъй като се фокусира върху 
утилитарни изчисления, върху човешките 
удоволствия или изпълнение на желания. 
Това не е чуждо на човешкия живот по 
начин, по който трябва да бъде 
изчислявано търговското предимство, 
основано на дохода или първичните блага. 

Проблемът с утилитаризма се намира на 
друго място. Това е фокусирането му само 
върху умствените  особености и 

разглеждането на тези особености като 
адекватни указания за пълните предимства, 
които имат различните хора. Така се 
изпуска от внимание факта, че човешките 
удоволствия и желания се приспособяват 
към обстоятелствата и бедствените 
ситуации. Вижте човека с физическо 
увреждане, който, чрез инициатива и 
самоотверженост, успява да преживее 
някакво щастие в живота си, изпитвайки 
удоволствие от малко милосърдие. В 
скалата на полезността или щастието, или 
удоволствието, той не може, благодарение 
на неговите инициатива и усилия, да 
изглежда в особено неизгодна ситуация 
въобще. И все пак неговото увреждане под 
формата на инвалидност и общо намаление 
на възможностите не би изчезнало, само 
защото се е случило да прояви инициатива 
или е имал „слънчев” характер. Например 
човек, който куца ще си остане човек с 
увреждане дори ако се отнася към своето 
ограничение весело и се приспособи 
творчески към неговото неудобство. 
Изискването на човека с увреждане за 
социално подпомагане не трябва 
действително да се премахне докато 
с ъ щ е с т в е н и т е  о г р а н и ч е н и я  в 
възможностите му си остават, независимо 
от това какво е равнището на умственото 
удоволствие или щастие, което човек успява 
да създаде за себе си и независимо от 
неговото увреждане. 

Основния урок, струва ми се, е достатъчно 
ясен. Ако оценката на разпределителната 
справедливост изисква да вземем под 
внимание реалната възможност на човека 
да преследва своите цели, то не е 
достатъчно да ограничим вниманието си 
върху доходите или върху първичните 
блага, или само върху удоволствията или 
желанията. Фактическите възможности на 
хората трябва, пряко или косвено, да бъдат 
включени в баланса на отделните 
неудобства и затруднени положения. Това е 
онова нещо, което някои от нас биха 
сметнали за необходимо да отидат отвъд по-
старите теории за справедливост и да се 
съсредоточат непосредствено върху 
възможностите при оценката на 
разпределителната справедливост и 
безпристрастност. 

Имах привилегията по-рано тук да изнеса 
шест лекции, в които разглеждах 
перспективата за възможностите и нейното 
обширно значение за икономическото и 
социалното развитие (тези лекции, изнесени 
пред Световната Банка по покана на 
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Президента Уолфенсън, бяха издадени 
впоследствие като книга − “Развитието като 
свобода”), така че няма да отделям много 
време, за да навлизам в стратегията и 
разгръщането на този подход. Важното е 
това, че ако сме обезпокоени от 
независимите свободи, тогава сме длъжни 
да разгледаме фактическите свободи, 
в к л ю ч и т е л н о  с ъ о т в е т с т в а щ и т е 
възможности, които имат хората. 
Социалното внимание към неспособността 
не може действително да бъде потопено и 
намалено чрез избор на относително 
отдалечените перспективи на доходите, 
първичните блага или удоволствията. 

5. 

Величината на глобалните проблеми на 
инвалидността в света е действително 
огромна. Данните, които ми предостави 
Банката, показват, че над 600 милиона 
души − всеки десети от всички хора − 
живеят с някаква форма на значима 
инвалидност. Повече от 400 милиона от тях 
живеят в развиващите се страни. Освен 
това в тези страни инвалидите много често 
са най-бедните от гл.т. на дохода, но като 
допълнение техните потребности от доход 
са по-големи в сравнение със здравите 
хора, защото те се нуждаят от пари и 
помощ, за да се опитат да живеят нормален 
живот и да облекчат своите увреждания. 
Намаления трудов доход и възможностите 
за доход, са външни бариери, засилени и 
силно увеличени от изменящите се 
социални недостатъци: трудността в 
промяната на доходите и ресурсите за 
добър живот. 

Разбирането на моралните и политическите 
изисквания на инвалидността е важно не 
само защото тя е толкова разпространена и 
отслабваща особеност на човечеството, но и 
защото трагичните последствия от 
инвалидността могат да бъдат до голяма 
степен преодолени с решителна социална 
помощ и разнообразна интервенция. 
П о л и ти ки т е ,  им ащи  р а б о т а  с 
инвалидността, могат да направят много в 
редица области, включително подобряване 
на ефектите от социалната недостатъчност, 
от една страна, и програмите за превенция 
на развитието на уврежданията, от друга. 
Особено важно е да се разбере, че 
мнозинството от уврежданията са 
предотвратими и може да бъде направено 
много не само да се намалят загубите от 
тях, но и да се намали равнището им. 

Действително, само малка част от тези 600 

милиона човека, живеещи с увреждания, са 
в това състояние от рождение. Например, 
майчиното недохранване и недостатъчното 
хранене в детството могат да направят 
децата склонни към заболеваемост и 
увреждания. Слепотата може да е резултат 
от болести, свързани с инфекции и недостиг 
на чиста вода. Други увреждания могат да 
се получат като ефекти от полиомиелит, 
дребна шарка или СПИН, също както и 
пътните произшествия и травмите по време 
на работа. По-нататък въпросът е свързан с 
проблема за мините, които заемат големи 
територии по света и инвалидизират, и 
убиват жени, мъже и особено деца. 
Социалното вмешателство против 
инвалидността трябва да включва 
предотвратяване, но и управление и 
облекчаване. 

Отчитайки какво може да бъде постигнато 
чрез интелектуалното и хуманно 
вмешателство, е удивително колко 
бездействаща и самодоволна е по-голямата 
част от обществото по отношение на 
разпространеността на бремето на 
инвалидността. В храненето това 
бездействие, водещо до концептуален хаос, 
играе съществена роля. Дори когато са 
установени теориите за справедливостта, те 
се оказват неадекватни при осигуряването 
на удовлетворително разбиране на 
недостига при инвалидност, твърдостта на 
тези традиционни подходи не само засягат 
дебата във философията, но и влияят върху 
богатството на общественото обсъждане по 
този критично важен предмет. Например, 
съсредоточаването върху разпределението 
на дохода като основен справочник по 
д и с т р и б у т и в н а  с п р а в е д л и в о с т 
п ре д о т вра т ява  р а з б иране то  н а 
затрудненията при инвалидност и неговите 
морални и политически последствия за 
социалния анализ. Дори постоянната 
употреба на основаните върху дохода 
представи за бедността (например 
повтаряния рефрен, че много хора живеят с 
доход под 1$ на ден) може да отвлече 
вниманието от пълната суровост на 
социалните лишения, които комбинират 
конверсионния недостиг с придобитите 
бариери. Точно така реториката за 
щастието и полезността насочва 
вниманието далеч от реалните затруднения 
на инвалидността, към случайните 
особености на умствения отговор при 
бедствена ситуация. 

В „Практични хора” Джон Мейнард Кейнс 
казва: „който вярва, че е свободен от 
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всякакви интелектуални влияния, 
обикновено е роб на някой по-несъществен 
икономист”. Докато икономиката, особено 
по-нефункционалната икономика, трябва 
да поеме част от вината за бедите на света, 
няма монопол в това да продължи да бъде 
в е л и ч е с т в е н о  н е ф у н к ц и о н а л н а . 
Философията също −  от много 
високоинте лектуален  дискурс  в 
абстрактните трактати до непосредствените 
граници на ежедневните размисли за 
правилното и грешното − проявява 
забележително силно влияние върху идеите, 
които засягат политиката, институциите и 
практиката. Ангажираните теории дават 
свой собствен принос, но понякога дори 
идеите, които са много творчески за някои 
цели (като теорията на Роулс за 
справедливостта – най-съществения 
прогрес в политическата философия през 
миналото столетие) могат да завършат с 
това, че да блокират необходимите 
отдалечавания на философските дебати на 
по-късен стадий. 

В предупреждението на Алфред Тенисън, 
произнесено в малко по-различен контекст, 
има пряко позоваване за теоретичния път, 
който може да възвиси нашите 
непосредствени и искрени проблеми и защо 
непрекъснатото задължение е неизбежна 
потребност: 

 

Ако се смятате за полезен: дефинирайте 
това добре: 

Доколкото  страхът  предчувства 
философията 

трябва да се издигне извън нейния етикет, 
и да бъде 

прекурсор на ада на господарите. 

 

Длъжни сме да се съпротивляваме срещу 
м а с и в н о т о  п р е н е б р е ж е н и е  н а 
потребностите на инвалидите в резултат на 
концептуално объркване. Тук има същата 
необходимост от яснота, както и при 
задълженията. 

 

Превод от английски: Божидар Ивков 

 

Бележки:  
1 Амартия Кумар Сен (на английски: Amart-
ya Kumar Sen) е индийски икономист, 
известен с работата си върху глада, 

теорията за човешкото развитие, 
икономиката на благосъстоянието и 
скритите механизми на бедността. През 
1998 той получава Нобелова награда за 
икономика. Амартия Сен е роден през 1933 
в Сантиникетан, Индия. Професор А. Сен 
преподава икономика в Калкута, Делхи, 
Оксфорд, Лондон и Харвард. От 1998 до 
2004 е магистър на Тринити Колидж в 
Кеймбридж. Автор е на множество 
монографии и статии, по-известните от 
които са: “Развитието като свобода”, 
“Колективен избор и обществено 
благосъстояние”, “За икономическото 
неравенство” и др. 

2 Преводът е направен по: Sen, А. (2005) 
D i sab i l i t y  and  Jus t i ce .  h t tp ://
siteresources.worldbank.org/ DISABIL-
ITY/214576-1092421729901/20291152/
Amartya_Sen_Speech.doc Ресурсът е 
използван 2996?? г. 

3 В случая – различни условия (бел.прев.) 

4 Утилитаризъм (от латински utilitas - полза, 
удобство) е направление (също и понятие) в 
етиката и означава моралната стойност на 
дадено действие или поведение, която се 
определя основно от ползата, която те имат. 
Утилитаризма е течение и в социалната 
философия и икономиката. Основните 
положения на утилитаризма са разработени 
от  Джереми Бентам. Според него морално е 
това, което допринася най-много щастие на 
най-много хора. Проблеми поражда тъврде 
общата (и значителна относителност) 
същност на понятията „щастие” и „полза”. 
Бентам (а и неговите последователи) смята, 
че ползата е превъзходство на 
удоволствието над страданието, а щастието 
е максимално удовлетворение, което не 
винаги се свързва директно с удоволствието 
(бел.прев.). 

5 Който е насочен към практическата полза 
от нещо; практичен (бел.прев.) 
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Веднага искам да успокоя читателя: 
„деинституциализация” – това не е най-
страшната дума, с която можем да се 
сблъскаме в пространсвтото на 
съвременния научен и околонаучен език. 
Поради същността на своята работа съм се 
сблъсквал с далеч по-страшни думи. 
Опитайте се например да произнесете 
„детрансцендентализация” – при нея и без 
приставката „де” ще си счупиш езика, да се 
направи това никак не е просто, дори и от 
третия опит. 

Впрочем тази дума – деинституциализация 
– ми се вижда ни повече, ни по-малко 
отговор на редица най-остри и неизмислени 
въпроси на днешния ден, на които просто 
сме принудени да отговаряме, защото се 
отнасят не само до нашите повседневни и 
суетни дела, но и до ключови моменти от 
нашето екзистенциално битие, които 
обикновено се наричат въпроси на живот и 
смърт. 

Накратко, деинституциализацията е 
осъзната позиция на човека, който се 
ръководи в своята дейност от самата 
същност на нещата, а не от тази 
институционална логика, която винаги вече 
я има и която се опитва да ви подчини на 
себе си, да накара вашите практически 

разум и морални принципи да й служат. 
Деинституциализацията – това е 
шпионологическа стратегия на човека, на 
с п е ц и а л и с т а ,  п р офе с и о н а л и с т а , 
пребиваващ в недрата на една или друга 
институция и изпълняващ своите 
професионални задължения, но не само не 
отъждествяващ себе си с тази институция, 
но и заемащ по отношение на нея твърда 
критична позиция, такава позиция, която 
винаги, при всички конфликти на 
интерпретацията и аксиологическите 
войни, ще изхожда не от интересите на 
институцията, а от интересите на самия 
живот, от самата същност на нещата. 

Тази стратегия е винаги актуална, но днес в 
нашата Родина тя е актуална като никога 
досега и преди всичко за такива професии 
като лекар, преподавател и свещеник, 
доколкото в лицето на университета, 
болницата и църквата ние се срещаме с три 
трансисторически социални образувания, 
които съществуват толкова отдавна, че 
техните исконни задачи са се оказали 
заме стени  о т  съвършено  нови 
корпоративни нужди,  от  такъв 
корпоративно-административен формат, в 
който тези човешки практики са влези в 
текущата съвременност. 

Виталий Лехциер [1]  

ЗА ДЕИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИЯТА [2]  

ПРАВА НА ЧОВЕКА 
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Вече се придвижвам към очевидните 
възражения. Нещо повече, в порядъка на 
автополемиката мога и сам на себе си да 
възразя, при това достатъчно силно. 
Д е й с т в и т е л н о ,  з а  к а к в а 
деинституциализация говорим, когато ние 
нямаме нормални институции, когато 
страната ни се задъхва от институционална 
криза, когато фактически нито една 
социално значима институция не изпълнява 
своите функции! Съдът ни не е съд, това е 
съвършенно ясно, университетите също – 
по-скоро приличат на универсални 
магазини, СМИ – това не са СМИ, 
парламентите са декоративни, полицията 
не е полиция, президентът – не е президент, 
болниците… е, засега ще бъдем по-
внимателни в оценките си за болниците… 
Действително не ни достига зряло 
институционално мислене и това е 
традиционна руска беда, за която си 
заслужава да се пише отделно някой друг 
път. Ние не разбираме, какво представлява 
социалната тъкан. Изпитваме остър 
недостиг от социални изобретения. 
Съгласен съм с тези, които говорят: трябва 
да използваме наличните институции. Това 
е така: ако имаме гардероб, трябва да 
поставим в него връхните си дрехи, ако 
съществува дори и само формалната 
възможност чрез съда да защищаваме 
своите интереси, трябва да го правим. В 
много от своите повседневни дела, както и 
преди, потъваме в съдържанията, всеки път 
започвайки отново, се занимаваме с 
промените на абсолютно излишни емоции, 
уповавайки се само на „изпускане на 
парата, натрупана от човешкото сърце”… 
Изпитваме остър недостиг от прости, ясни и 
ефективни форми, не ни достигат 
проверени и икономисващи нашите усилия 
за нещо по-съществено механизми на 
повседневни взаимодействия. Всичко това 
е така. Но… 

Знаем, че едни от най-важните 
съществуващи столетия социални 
институции днес по някакви причини 
буксуват, не оправдават и без това 
занижените обществени очаквания, 
понякога, своевременно, обществото 
открито признава това, понякога залага 
мини в една много лоша игра. И при това, 
забележете, те винаги нещо правят, те 
работят, при това всеки ден, освен в 
почивните. Така че какво вършат, с какво 
са заети през цялото това време? И ето тук 
съвременната социална теория почти 
единодушно казва: те се грижат 

изключително за собственото си 
възпроизводство. Те изработват за това 
възпроизводство легитимираща завеса, 
казано по-просто схеми за обяснение, те 
произвеждат и въвеждат многочислени 
предписания и изключват от редовете си 
тези, които не са съгласни с приетите 
и н с т и т у ц и о н а л н и  о п р е д е л е н и я . 
Медицинските институции, за съжаление, 
почти във всички сериозни случаи днес 
демонстрират, че са загрижени за 
собствените си интереси, а не за реалните 
интереси на пациентите – такава е 
печалната и обезкуражаваща съвременна 
болнично-търговска логика на системата на 
здравеопазването, църквите мислят за 
собственото си оцеляване, а не за Бог или за 
това, какво се случва в душите на 
вярващите и затова използват всички 
средства, дори и тези, които противоречат 
на смисъла на църковното предание, 
университетите са заети със своята 
корпоративно-бюрократическа и абсолютно 
архаична структура, а съвсем не с 
качеството на образованието, е, и 
държавата, разбира се, мисли за 
възпроизводството на собствените си 
номенклатурни елити, а не за своите 
граждани. 

Най-печалното е, че всяка реформа в 
крайна сметка води до нова ескалация на 
институционалната власт. И това не е 
демотиватор, това е реалност, която е 
необходимо да се разбира, когато се 
започват и реализират реформи. 

А з  н е  с ъм  и зми с ли л  д ум ат а 
„деинституциализация”. Тя фигурира в 
контекста на социалната история на 
медицината и в частност на психиатрията. 
По-разширен смисъл й е придал 
забележителния немски лекар и философ 
Клаус Дьорнер, който смята, че радикална 
цел на лекаря е да действа така, че да 
направи присъствието си ненужно, че 
лекарят не трябва да гледа на света от гл.т. 
на клиниката и нейните интереси, че той е 
длъжен, следвайки етичната същност на 
своята професия, да се ръководи от 
принципа на самоограничението. Затова 
деинституциализацията не е процес на 
реформиране или ликвидация на 
институциите, както понякога мислят, 
например, не е съкращаване на лудниците 
като институции за изолация, макар че и 
тази тема, безусловно, има смисъл. Нашата 
деинституциализация винаги си остава 
актуална за личното установяване на 
самоо граничение  на  е кспертно -
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корпоративната власт, на нежеланието да 
се участва в подмяната на реалните 
човешки потребности в лечението, 
образованието и духовната помощ с 
някакви други мотиви, външни на 
човешкия опит и произлизащи от 
безличната кафкианска машинария на 
самовлияещите си управленски структури. 
Лекарят е длъжен да се труди над своята 
ненужност, преподавателят е длъжен да учи 
да се учи, свещеникът е длъжен да напомня 
на човека за Бог, а не за църквата. 

Превод от руски език Б. Ивков. 

 

Бележки 
1 Виталий Лехциер е руски поет, есеист, 
доктор на философските науки, доцент в 
Самарския държавен университет. Автор е 
на четири монографии, в т.ч. „Въведение 
във феноменологията на художествения 
опит” (2000), няколко десетки статии в 
научни издания. Автор е на сборници със 
стихове. Лауреат на първия всеросийски 
фестивал за съвременна поезия (Кострома-
93).  
2 Преводът е направен по: Лехциер, В. 

(2012) О деинституциализации. http://
z a s e k i n . r u / l e h c i e r /2012 /05 /02/ o -
deinstituczializaczii/ 
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Предисловие 
Инвалидността не трябва да бъде 
препятствие по пътя към успеха. 
Практически през целия си съзнателен 
живот аз страдам от заболяване на 
моторните неврони. Но това не ми попречи 
да направя забележителна кариера на 
астрофизик и да постигна семейно щастие. 
Четейки  „Световния доклад  за 
инвалидността” аз открих много неща, 
които имат отношение към моя личен опит. 
Имах достъп до първокласна медицинска 
помощ. Обслужва ме група от помощници, 
които ми осигуряват възможност да водя 
комфортен и достоен живот. У дома и на 
работното си място не изпитвам 
ограничения в достъпа. Специалисти по 
компютрите ми предоставиха спомагателна 
система за връзка и синтезатор на речта, 
които ми помогат да пиша лекции и статии 
и да общувам с хората при различни 
условия. 
Но аз разбирам, че на мен много ми е 
провървяло. Моите постижения в 
теоретичната физика ми осигуриха 
подкрепа, благодарение на която моя живот 
придоби смисъл. Разбираемо е, че 
мнозинството инвалиди по света изпитват 
колосални трудности в ежедневния си 
живот, да не говорим за продуктивна 
заетост и лична самореализация. 
Приветствам излизането на първия 
„Световен доклад за инвалидността”. Тази 
книга внася огромен принос в нашето 
разбиране за инвалидността и неговото 

влияние върху индивидите и обществото. В 
него се осветляват различни бариери – 
поведенчески, физически, финансови, с 
които се сблъскват инвалидите. Да се 
заемем с отстраняването на тези бариери е 
по силите ни. 
Фактически, наш морален дълг е да 
отстраним бариерите пред участието на 
инвалидите в живота на обществото и да 
инвестираме достатъчно средства, знания и 
опит, за да разкрием огромния потенциал 
на инвалидите .  В целия свят 
правителствата повече не могат да 
игнорират стотиците милиони инвалиди, 
които са лишени от достъп до 
здравеопазване, рехабилитация, подкрепа, 
образование и заетост и нямат шанса да се 
проявят. 
В доклада се препоръчват действия на 
местно, национално и международно 
равнище. По такъв начин той ще бъде 
незаменим инструмент за разработващите 
политики ,  учените ,  практиците , 
правозащитниците и доброволците, 
занимаващи се с проблемите на 
инвалидите. Надявам се, че благодарение 
на приетата „Конвенция за правата на 
инвалидите” и публикуването на 
„Световния доклад за инвалидността”, това 
столетие ще ознаменува поврат към 
включването на инвалидите в живота на 
техните общности. 
 

Професор Стивън У. Хоукинг 
 

СВЕТОВЕН ДОКЛАД ЗА ИНВАЛИДНОСТТА.  РЕЗЮМЕ[1]  
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Обръщение към читателите 
В света над един милиард човешки 
същества живеят с някаква форма на 
инвалидност; от тях почти 200 милиона 
изпитват сериозни трудности в ежедневния 
си живот. В предстоящите години 
инвалидността ще предизвиква все по-
голяма загриженост, доколкото нейната 
разпространеност се увеличава. Това е 
резултат от стареенето на населението, от 
повишения риск от инвалидност сред 
възрастните хора, а също и от глобалния 
ръст на разпространение на такива 
хронични състояния, като диабет, сърдечно
-съдови болести, рак и психически 
разстройства. 
По целия свят инвалидите имат по-ниски 
резултати по отношение на здравето, по-
ниски постижения в областта на 
образованието, по-ниска икономическа 
активност и по-високи показатели за 
бедност в сравнение с не-инвалидите. 
Отчасти това е свързано с бариерите, с 
които се сблъскват инвалидите и 
ограничаващи достъпа им до услуги, които 
за много от нас са нещо обичайно – такива 
като здравеопазване, образование, заетост 
и транспорт, а също и информация. Тези 
трудности се засилват в най-малко 
благополучните общини. 
За постигането на дългосрочните 
перспективи за значително по-успешно 
развитие, поставено в основата на Целите в 
областта на развитието, формулирани в 
Декларацията на хилядолетието и в по-
късни документи, ние сме задължени да 
разширяваме правата и възможностите на 
инвалидите и да премахваме бариерите, 
които им пречат да участват в живота на 
обществото, да получат висококачествено 
образование, да намират достойна работа, 
както и тези бариери, които пречат техния 
глас да бъде чут. В резултат на това 
Световната здравна организация и Група от 
Световната банка, подготвиха съвместно и 
предлагат на вашето внимание „Световния 
доклад за инвалидността, в който се 
осветлява опита при реализацията на 
новаторски политически мерки и програми, 
които могат да подбрят живота на 
инвалидите и да съдействат за 
реализирането на Конвенцията на ООН за 
правата на инвалидите, влязла в сила през 
май 2008 г. Това епохално международно 
съглашение затвърди нашето разбиране за 
инвалидността като приоритетен проблем в 
областта на развитието и правата на 
човека .  „Све товния  доклад  за 
инвалидността” предлага практически 

крачки за всички заинтересовани страни – 
включително правителствата, структурите 
на гражданското общество и организациите 
на инвалидите – за създаването на 
благоприятна обкръжаваща среда, развитие 
на рехабилитационните и спомагателни 
услуги, осигуряването на подходяща 
социална подкрепа, разработка на 
включващи мерки на политиките и 
програмите и осигуряване на прилагането 
на нови и съществуващи стандарти и 
законодателни актове в интерес на 
инвалидите и широката общественост. 
Инвалидите трябва да бъдат в центъра на 
тези усилия. 
В основата на нашия подход стои 
концепцията за включващия свят, в който 
всички ние имаме възможност да водим 
здравословен, комфортен и достоен живот. 
Призоваваме ви да използвате опита, 
представен в настоящия доклад, за да 
помогнете да се реализра тази концепция в 
живота. 
 
Д-р Маргарет Чен   
Генерален директор на Световната 
здравна организация  
 
Робърт Б. Зеллик 
Президент на Групата на Световната 
банка 
 

Резюме 
Инвалидността е една от съставните части 
на човешкото съществуване. Почти всеки 
човек в течение на своя живот може да има 
временни или постоянни нарушения, а 
тези, които доживеят до по-висока възраст, 
могат да изпитват все по-големи трудности 
в своето ежедневие. Инвалидността е 
сложно явление, а мерките за намеса с цел 
преодоляване на загубите, обусловени от 
инвалидността, имат комплексен и 
системен характер и варират в зависимост 
от конкретните условия. 
Целта на „Конвенцията за правата на 
инвалидите ”  (КПИ ) ,  прие та  от 
Организацията на Обединените Нации 
(ООН) през 2006 г., се състои „в 
поощряване, защита и осигуряване на 
пълна и равна реализация на всички 
човешки права и основни свободи за 
всички инвалиди, а също и в поощряване 
на уважението към присъщото им 
достойнство”. Конвенцията отразява 
основния напредък в глобалното разбиране 
на проблема инвалидност и мерките за 
отговор към нея. 
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В „Световния доклад за инвалидността” е 
събрана цялата достъпна информация за 
нея, за да се направи възможно да се 
подобри живота на инвалидите и да се 
съдейства за реализацията на КПИ. Целите 
на Доклада са: 
⇒ Да се осигури на органите на 

държавната власт и гражданското 
общество всеобхватен анализ на 
значението на инвалидността и 
реализираните мерки на отговор, на 
основата на най-добрия съществуващ 
опит.  

⇒ Да се препоръчат действия на 
национално и международно равнище. 

„Международната класификация на 
функциониране то ,  о гр аничената 
жизнедейност и здравето” (ICF), приета в 
този Доклад като концептуална рамка, 
определя инвалидността като „обобщаващо 
понятие за обозначаване на нарушенията, 
о граниченията  в  действията  и 
ограниченията в участието”. Инвалидността 
обхваща отрицателните аспекти на 
взаимодействията между индивидите с 
едно или друго състояние на здравето 
(например детска церебрална парализа, 
синдром на Даун, депресивен синдром) и 
личните фактори и факторите на 
обкръжаващата среда (такива като 
негативно отношение, недостъпност на 
транспортните средства и обществените 
сгради и ограниченост на социалната 
подкрепа). 
 

Какво знаем за инвалидността? 
По-високи оценки за разпространеност 
Според оценките повече от един милиард 
души, или около 15 % от населението на 
света (съгласно оценката за глобалната 
численост на населението през 2010 г.), 
живеят с някаква форма на инвалидност. 
Това е по-висок показател в сравнение с 
предходната оценка, направена от 
Световната здравна организация (СЗО) през 
1970 г., чиято стойност е 10%. 
Според „Световния обзор в областта на 
здравеопазването” около 785 милиона души 
на възраст 15 и повече години (15,6%) 
живеят с инвалидност, докато в „Доклада за 
глобалната тежест на болестите” тази 
оценка е равна на около 975 милиона 
човека (19,4%). В рамките на тези оценки 
според „Световния обзор в областта на 
здравеопазването” 110 милиона човека 
(2,2%) имат много сериозни трудности с 
функционирането си, докато според 
оценките в „Доклада за глобалната тежест 
на болестите” 190 милиона човека (3,8%) 

имат „тежка форма на инвалидност”, което 
е еквивалентно на инвалидността, 
предизвикана от такива състояния, като 
квадриплегия, тежка форма на депресия 
или пълна слепота. Резултати от измерване 
на трайните увреждания при децата (0–14 
г.), са представени само в „Доклада за 
глобалната тежест на болестите”; по негови 
оценки тя представлява 95 милиона (5,1%) 
от децата, от които 13 милиона (0,7%), имат 
„тежка форма на трайни увреждания”. 
Броят на инвалидите нараства. Това е в 
резултат на застаряването на населението – 
при възрастните хора рискът от 
инвалидност е по-висок, а също и поради 
глобалното нарастване на хроничните 
състояния, такива като диабет, сърдечно-
съдови болести и психически заболявания. 
В страните с ниско и средно равнище на 
доходите, на хроничните заболявания – 
според оценките – се падат 66,5% от общия 
брой години, преживени с инвалидност[2]. 
Върху модела на инвалидността във всяка 
една страна влияят тенденциите на 
развитие на патологичните състояния, а 
също и тенденциите на развитие на 
факторите на обкръжаващата среда и 
други фактори, като пътно-транспортни 
произшествия, природни катастрофи, 
конфликти, хранене и злоупотреба с 
наркотични вещества. 
 

Разнообразния опит 
В стереотипните  представи  за 
инвалидността основния акцент се поставя 
върху хората с инвалидни колички и редица 
други „класически” групи, такива като 
слепи и глухи хора. Независимо от това 
практическия опит с инвалидността, който 
е резултат от взаимодействието между 
състоянието на здравето, личните фактори 
и факторите на обкръжаващата среда, 
варира в широки граници. Инвалидността 
корелира със социалната недостатъчност, 
която обаче не се проявява равномерно при 
всички инвалиди. Жените-инвалиди, 
успоредно с въздействието на бариерите, 
свързани със загубата на трудоспособност, 
се подлагат също и на джендър 
дискриминация[3]. Показателите за обхват в 
училищното образование се различават в 
зависимост от характера на уврежданията, 
при което децата с физически увреждания 
като цяло са в по-добро положение, в 
сравнение с децата с умствени или 
сензорни увреждания. В най-голяма степен 
изключени от пазара на труда са хората, 
изпитващи трудности с психичното си 
здраве или имат нарушения в умственото 
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си развитие. Както показват данните в 
широк диапазон – от селските райони на 
Гватемала[4] до Европа[5] – най-често 
социална недостатъчност изпитват хората с 
най-тежки увреждания. 
 

Уязвимите групи население 
Инвалидността засяга в много различна 
степен уязвимите групи от населението. 
Резултатите от „Световния обзор в областта 
на здравеопазването” свидетелстват за по-
висока разпространеност на инвалидността 
в страните с по-ниски доходи, отколкото в 
страните с по-високи доходи. По-широко 
разпространена е инвалидността също в 
средите на представителите на по-бедните 
к вин ти ли [ 6 ]  п о  п о к а з а т е л я  з а 
благосъстояние, а също сред жените и 
възрастните хора[7]. Лицата с по-нисък 
доход, безработните или с ниско равнище 
на образование са подложени на по-висок 
риск от инвалидност. Данните от 
„Наблюдение на детската инвалидност...” по 
отделни страни показват, че децата от по-
бедните домакинства и етническите 
малцинства са в значително по-висок риск 
от инвалидност, в сравнение с другите деца
[8]. 
 
Какво е това “бариери, свързани с 

инвалидността”? 
Както в КПИ, така и в МКФ се подчертава 
ролята на обкръжаващата среда за 
облекчаването или затрудняването на 
участието на инвалидите в социалния 
живот. В настоящия Доклад са представени 
обширни данни за бариерите, към които се 
отнасят следните процеси и явления. 
Неадекватни мерки на политика и 
стандарти. При разработкaта на политики 
не винаги се отчитат потребностите на 
инвалидите, или на практика не се 
прилагат съществуващите мерки за 
политика и стандарти. Например, по 
отношение на мерките на политиката, 
насочени към осигуряване на включено 
образование, обзорът в 28 страни – 
участнички в партньорството „Инициатива 
за ускорено постигане на целите на 
образование за всички”, показа, че 18 
страни почти не предоставят подробна 
информация за предлаганите от тях 
стратегии и обхват на децата с трайни 
увреждания в училищно образование или 
въобще не засягат въпросите за 
инвалидността или включването[9]. Към най-
разпространените  недостатъци в 
образователната политика се отнасят 

отсъствието на финансови и други целеви 
стимули за посещаване на училище от 
децата с увреждания, а също и дефицита 
на услуги в областта на социалната защита 
и поддръжка на децата с трайни 
увреждания и членовете на техните 
семейства. 
Негативно отношение. Предубежденията 
и предразсъдъците съдействат за 
издигането на бариери пред образованието, 
заетостта, медико-санитарната помощ и 
участието в социалния живот. Например 
отношението, проявявано от учителите, 
училищната администрация, другите деца и 
дори от членовете на семейството на детето 
с трайно увреждане, влияе върху 
включването на децата с трайни 
увреждания в държавните масови училища. 
Невярната представа на работодателите за 
това, че хората с увреждания работят по-
малко ефективно, отколкото техните колеги 
не-инвалиди и неосведомеността за 
достъпните мерки за усъвършенстване на 
режимите на труд и отдих ограничават 
възможностите за заетост. 
Недостиг на услуги. Инвалидите са 
значително по-уязвими от дефицита на 
такива услуги, като медико-санитарно 
обслужване, рехабилитация, а също 
подкрепа и помощ. Данните от четири 
страни в Южна Африка показват, че само 
26% - 55% от хората получават 
н е о б х о д и м а т а  и м  м е д и ц и н с к а 
рехабилитация; 17% – 37% имат 
необходимите спомагателни устройства; 5% 
– 23% получават професионалното 
обучение, от което се нуждаят и 5% – 24% 
получават необходимите социални услуги[10]. 
Изследването, проведено в индийските 
щати Утар-Прадеш и Тамилнад, показа, че 
недостигът на услуги в региона заема второ 
място (след цената на услугите) сред 
причините, поради които инвалидите не са 
посещавали медицински заедения[11]. 
Проблеми с предоставяните услуги. 
Слабата координация на услугите, 
недостатъчното кадрово обезпечаване и 
ниското равнище на професионалната 
подготовка на персонала могат да се 
отразят върху качеството, достъпността и 
адекватността на услугите за инвалиди. 
Данните за 51 страни, представени в 
„Световен обзор в областта на 
здравеопазването”, показват, че за 
инвалидите вероятността да съобщят за 
несъответствия в знанието и навиците на 
доставчиците на медицински услуги за 
потребностите на болния, е два пъти по-
висока, вероятността от невнимателно 
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отношение към болния – четири пъти по-
висока, а вероятността от отказ за 
предоставяне на медико-санитарна помощ, 
е например три пъти по-висока, в 
сравнение с другите пациенти. Много 
социални работници имат ниска заплата и 
недостатъчна подготовка. Изследване, 
проведено в САЩ, показва, че над 80% от 
социалните работници нямат формално 
образование или професионална подготовка
[12]. 
Недостатъчно финансиране. Ресурсите, 
отделяни за реализацията на мерките на 
политиките или плановете, често са 
н е д о с т а т ъ чни .  Д ефици т ъ т  в ъ в 
финансирането е основна преграда за 
устойчиво предоставяне на услуги в 
страните и регионите, отнасящи се към 
различни групи по равнище на дохода. 
Например, в страните с висок доход като 
цяло при 20% – 40% от инвалидите не се 
удовлетворяват потребностите от помощ 
при осъществяване на ежедневните 
дейности[13]. В много страни с ниски или 
средни доходи държавата не може да 
осигури предоставянето на необходимите 
услуги, а комерсиалните доставчици на 
услуги физически или икономически са 
недостъпни за мнозинството домакинства. 
Анализът на данните за 51 страни, 
представен в „Световен обзор в областта на 
здравеопазването” за 2002 – 2004 г. 
показва, че инвалидите изпитват много по-
големи трудности, отколкото не-инвалидите 
при получаване на права за безплатна или с 
облекчения медико-санитарна помощ. 
Отсъствие на достъпност. Много здания 
(в т.ч. обществени места), транспортни 
системи и информация не са достъпни за 
всички. Отсъствието на достъп до 
транспорт за инвалидите е разпространена 
причина  за отказ от търсене на работа или 
фактор, ограничиващ достъпността до 
здравеопазване. Доклади от страни, където 
са били приети дори преди 20 – 40 години 
закони за осигуряване на достъпност, 
подтвърждават ниското ниво на тяхното 
спазване[14]. 
Н е а д е к в а т н а  и нф о рм а ц и я  и 
комуникация. Информацията в достъпен 
формат е малко, а много потребности на 
инвалидите в областа на комуникациите не 
се удовлетворяват. Глухите често изпитват 
затруднения с достъпа до превод на 
жестомимичен език: изследване в 93 страни 
показва, че в 31 страни липсват услуги, 
свързани с превод на жестомимичен език; 
само в 30 страни броя на квалифицираните 
сурдопреводачи е 20 или по-малко човека

[15]. Инвалидите значително по-малко в 
сравнение с не-инвалидите използват 
информационно-комуникационните 
технологии. В някои случаи при тях дори 
липсва достъп до базови продукти и услуги, 
като телефон, телевизия и интернет. 
Отсъствие на консултации и включване 
в обществения живот. Мнозинството 
инвалиди не вземат участие в процеса да 
вземане на решения по въпроси, 
непосредствено влияещи върху техния 
живот. Например там, където инвалидите 
получават подкрепа в дома си, няма 
възможности да се избират услуги или да се 
контролира тяхното предоставяне. 
Отсъствие на данни и опит. 
Съществуващият недостиг на точни и 
съпоставими данни за инвалидността, 
както и на опит за реализация на 
ефективни  про грами  може  да 
възпрепятства разбирането на проблема и 
практическите действия. Осведомеността 
за общия брой и условията на живот на 
инвалидите може да съдейства за 
повишаване ефективността на усилията, 
насочени към отстраняване на бариерите, 
свързани с инвалидността и предоставянето 
на услуги, което ще позволи на инвалидите 
да участват в обществения живот. 
Например, за да се облекчи прилагането на 
икономически ефективни мерки за 
интервенция, е необходимо да се 
разработят по-съвършени индикатори за 
обкръжаващата среда и нейното 
въздействие върху различни аспекти на 
инвалидността. 
 
Какво влияние оказва инвалидността 

върху живота на хората? 
Бариерите, свързани с инвалидността, 
засилват социалната недостатъчност, 
изпитвана от инвалидите. 
По-ниски резултати по отношение на 

здравето 
Все повече данни позволяват да се направи 
извод, че равнището на здравето на 
инвалидите е по-ниско, отколкото сред 
населението като цяло. В зависимост от 
социалната група и конкретните условия 
инвалидите могат да се окажат по-уязвими 
по отношение на предотвратимите 
вторични патологични състояния, 
коморбидността[16] и заболяванията, 
свързани с възрастта. Някои изследвания 
показват също, че сред инвалидите 
показателите за рисково поведение са по-
високи – например тютюнопушене, 
неправилно хранене и застоял начин на 
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живот. Освен това при инвалидите риска 
да бъдат подложени на насилие е по-висок. 
Неудовлетворяването на потребностите от 
рехабилитация при инвалидите (в т.ч. 
потребностите от спомагателни устройства), 
може да доведе до неудовлетворителен 
изход, включително общо влошаване на 
здравното състояние, ограничения в 
действията, ограничения в участието и 
влошаване качеството на живот. 

По-ниски постижения в областта на 
образованието 

При децата с трайни увреждания 
вероятността да тръгнат на училище е по-
малка в сравнение с техните връстници без 
увреждания; освен това при първите 
показателите за продължаване на 
образованието и преминаването в по-горен 
клас, са по-ниски. Разривът в показателите 
за завършено образование се открива във 
всички възрастови групи както в страните 
с ниски доходи, така и в страните с високи 
доходи, при което този модел е по-ясно 
изразен в относително по-бедните страни. 
Различията в относителните дялове между 
децата с и без трайни увреждания, 
посещаващи начално училище, варира от 
10% в Индия до 60% в Индонезия. В 
областта на средното образование 
разликата в посещаемостта се колебае от 
15% в Камбоджа до 58% в Индонезия[17]. 
Дори в страните с висок относителен дял на 
обхват на населението по отношение на 
началното образование, например в 
Източна Европа, много деца с трайни 
увреждания не посещават училище. 

По-ниска икономическа активност 
Съществува по-голяма вероятност 
инвалидите да са безработни и, като цяло, 
да заработват по-малко в сравнение с не-
инвалидите. Глобалните данни от 
„Световния обзор в областта на 
здравеопазването” показват, че заетостта 
сред мъжете-инвалиди (35%) и жените-
инвалиди (20%) е по-ниска, отколкото 
средната заетост сред неинвалидите мъже 
(65%) и жени (30%). Наскоро проведено от 
Организацията  за  икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР)
изследване[18] показва, че в 27 страни 
инвалидите в трудоспособна възраст 
изпитват значителни неудобства на пазара 
на труда и там постигат по-лоши резултати 
в сравнение с неинвалидизираните лица в 
трудоспособна възраст. Показателят за 
заетост средно (44%) е почти два пъти по-
нисък при инвалидите в сравнение с този 
при не-инвалидите (75%). Сред последните 
показателя за икономическа пасивност е 

бил около 2,5 пъти по-висок, отколкото сред 
инвалидите (съответно 49% и 20%). 

Високи показатели за бедност 
По такъв начин сред инвалидите се 
наблюдава по-високо равнище на бедност, 
о т к о л к о т о  п р и  н е - и н в л и д и т е . 
Средностатистически инвалидите и техните 
домакинства, се сблъскват с по-високо 
равнище на лишения, включително 
отсъствие на продоволствена безопасност, 
л о ш и  ж и л и щ н и  у с л о в и я , 
неудовлетворителен достъп до безопасни 
системи за водоснабдяване и канализация, 
до медико-санитарна помощ и имат по-
ниски активи, отколкото не-инвалидите и 
семействата без инвалиди. 
Инвалидите могат да имат допълнителни 
разходи за лична издръжка, медицински 
грижи или спомагателни устройства.  
Поради тези разходи инвалидите и техните 
семейства се оказват по-бедни, отколкото 
не-инвалидите с аналогичен доход. В 
страните с ниски доходи при инвалидите 
вероятността да се правят катастрофални 
разходи за медицинско облсужване е с 50% 
по-висока, отколкото при не-инвалидите [19]. 

Увеличаване на зависимостта и 
ограничаване на участието 

Опората на институционални решения, 
отсътствието на възможности за живот в 
общността и незадоволителното качество на 
услугите водят до изолация на инвалидите и 
ги превръщат в зависими от другите хора. 
Както показва изследване, проведено в 
САЩ сред 1 505 инвалиди, 42% от тях не 
могат да станат от (да легнат в) кревата  
или да седнат на стол без чужда помощ[20]. 
Отбелязва се, че интернатите за инвалиди 
носят  о т говорност  за  ниската 
самостоятелност на инвалидите, за тяхната 
откъснатост от широката общественост и за 
други нарушения на правата на човека. 
В мнозинството от случаите подкрепата, 
предоставяна на инвалидите, идва от 
членовете на техните семейства или от 
системата за  социално подпомагане. Но 
разчитането изключително на неформална 
поддръжка може да доведе до сериозни 
последици за хората, полагащи грижи, 
включително стрес, изолация и пропускане 
на социално-икономически възможности. 
Те зи  трудности  нарастват  със 
застаряването на членовете на семйствата. 
В САЩ членовете на семействата с деца с 
трайни увреждания, свързани с развитието, 
имат по-кратко работно време, отколкото 
членовете на други семейства, с по-голяма 
вероятност прекъсват трудовата си 
дейност, сблъскват се с по-сериозни 
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финансови проблеми и имат по-малки 
шансове да намерят нова работа. 

Премахване на бариерите и 
неравенствата 

В настоящия Доклад е обобщен най-добрия 
съществуващ научен опит за преодоляване 
на бариерите, с които инвалидите се 
сблъскват в сферата на здравеопазването, 
рехабилитацията, подкрепата и помощта, 
външната среда, образованието и заетостта. 
В нашия обзор са представени основните 
направления за подобряване на живота на 
хората с инвалидност в съответствие с 
изискванията на „Конвенцията за правата 
на инвалидите” (КПИ). По-подробна 
информация се съдържа в пълния текст на 
Доклада. 

Отстраняване на бариерите пред 
получаването на медико-санитарна 

помощ 
Повишаването на възможностите за 
включване на съществуващите системи за 
медико-санитарна помощ на всички 
равнища  и  ра зширяване то  на 
икономическата достъпност за инвалидите 
на  про грамите  з а  о бще ствено 
здравеопазване ще даде възможност за 
съкращаване на диспропорциите в областта 
на здравето и ограничаване на 
неудовлетворените потребности. За 
преодоляване на физическите и 
информационно-комуникационните 
бариери в условията на масови медицински 
институции се използват редица подходи, 
като структурно преустройство на обектите 
за здравеопазване, използване на 
оборудване с универсален дизайн, 
предаване на информация в най-удобни 
формати, корекция на системите за 
записване на пациентите при лекари и 
използване на алтернативни модели за 
предоставяне на услуги. Рехабилитацията в 
общността дава положителен резултат в 
условията на ограничени ресурси, 
съдействайки за разширяването на достъпа 
на инвалидите до съществуващите услуги, а 
също и за подобряване на асортимента и 
повишаване на профилактичните медико-
санитарни услуги. В страните с висок доход 
достъпа на инвалидите до услуги и 
стандарти за качество на тези услуги се 
регулира от контракти с държавни, частни 
и доброволни доставчици на услугите. 
Такива мерки като предоставяне на 
услугата в дома, разработване на 
индивидуални планове за оказване на 
помощ и определяне на координатора на 
медицинското обслужване могат да 
осигурят достъп до болни с комплексни 

потребности по отношение на здравето, а 
също и до хората, чийто достъп до медико-
санитарна помощ е затруднен. Инвалидите 
трябва да се обслужват от екипи за 
първична медико-санитарна помощ, но в 
случай на необходимост трябва да са 
достъпни специализирани услуги, 
организации и институции за осигуряване 
на всеобхватно здравеопазване. 
С цел подобряване на подходите към 
професионалната дейност, а също и 
навиците на доставчиците на здравни 
услуги, обучението на медицинските 
специалисти трябва да включва 
необходимата информация, отнасяща се до 
инвалидността. Привличането на инвалиди 
в качеството им на доставчици, обучението 
и повишаването на квалификацията може 
да подобри знанието и подходите към 
професионалната дейност. Разширяването 
на правата и възможностите на 
инвалидите, позволяващи им по-добре да 
контролират своето здраве, благодарение на 
обучението в курсове за самопомощ, 
съветване и предоставяне на информация, 
е ефективно средство за подобряване на 
изхода по отношение на здравето и може да 
съкрати разходите за оказване на медико-
санитарна помощ.  
Редица алтернативи в областта на 
финансирането притежават положителен 
потенциал по отношение на разширяване 
обхвата и повишаване на икономическата 
достъпност на здравните услуги. Те трябва 
да включват икономическа достъпност за 
инвалидите при осигуряването и 
съвместното заплащане на медико-
санитарните услуги. За инвалидите, които 
нямат други средства за заплащане на 
здравните услуги, достъпът до тях и 
ползването им могат да бъдат подобрени по 
пътя на ограничаване на преките плащания 
от лични средства на пациента и 
предоставяне на подкрепа на доходите за 
покриване на косвените разходи за 
осигуряване на достъп до медико-
санитарна помощ. Финансовите стимули са 
способни да подтикнат доставчиците на 
медико-санитарни услуги към подобряване 
на обслужването. В развиващите се страни, 
чрез ефективни механизми за първична 
медико-санитарна помощ и разходване на 
средства, предоставянето на услуги може да 
бъде подобрено благодарение на целевите 
парични трансфери, свързани с ползването 
на медицински услуги. 

Отстраняване на бариерите, 
възпрепятстващи рехабилитацията 
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Рехабилитацията е добро вложение на 
средства, защото съдейства за формирането 
на кадрови потенциал. Тя трябва да бъде 
инкорпорирана в общото законодателство 
по въпросите на здравето, заетостта, 
образованието и социалното обслужване, а 
също в специалното законодателство, 
отнасящо се до инвалидите. В областта на 
политическите реакции акцентът трябва да 
бъде поставен върху мерките за ранно 
вмешателство и преимуществата на 
рехабилитацията с цел съдействие за 
осигуряване на функциониране на хората с 
широк диапазон патологични състояния и 
предоставяне на услуги по възможност 
колкото може по-близо до местоживеенето 
на болните. 
При предоставяне на вече съществуващи 
услуги акцентът трябва да бъде поставен 
върху повишаване на ефективността и 
икономичността по пътя на разширяване 
на обхвата, подобряване на качеството и 
повишаване на икономическата достъпност 
на услугите. В условията на ограничени 
ресурси трябва да се акцентира върху 
ускоряване на предложенията за 
рехабилитационни услуги в общността, 
допълнително издаване на направления за 
в т о р и ч н а  м е д и ц и н с к а  п о м ощ . 
Интегрирането на рехабилитацията в 
заведенията за първична и вторична 
медико-санитарна помощ може да доведе 
до подобряване на достъпа до здравни 
услуги. Системите за насочване към 
специалисти, свързващи помежду им 
различни  начини  ( с тационарно , 
амбулаторно и домашно лечение) и 
различни нива на предоставяне на медико-
санитарни услуги (в заведения за първична, 
вторична и третична медицинска помощ), 
са способни да повишат тяхната физическа 
д о с т ъ п н о с т .  В н е д р я в а н е т о  н а 
рехабилитационните мероприятия на ниво 
общини, е важна част от процеса на 
оказване на помощ.  
Облекчаването на достъпа до спомагателни 
устройства и технологии повишава 
независимостта на инвалидите, разширява 
възможностите им за участие в живота и 
може да съкрати разходите за поддръжка и 
лечение. За да се осигури правилно 
използване на спомагателните устройства, 
те трябва да бъдат хармонични на 
външната среда и ползвателите им, а 
тяхното използване трябва да е 
съпроводено с необходимите последващи 
действия. Достъпът до спомагателни 
средства и технологии може да бъде 
подобрен за сметка на ефекта от мащаба, 

производството и комплектоването на 
изделията по места, а също и от намаляване 
на митата за внос. 
Отчитайки повсеместния недостиг на 
специалисти по рехабилитация, е 
необходимо да се повиши потенциала в 
сферата на обучението. Възможно е да са 
необходими диференцирани  или 
стъпаловидни нива на професионална 
подготовка. Сложността на работата в 
условия на ограничени ресурси изисква 
притежаването на висше или сериозно 
техническо образование. Първата крачка 
към запълване на недостига от специалисти 
по рехабилитация в развиващите се страни 
или компенсирането на трудностите с 
наемането на висококвалифицирани 
професионалисти в развитите страни, могат 
да бъдат програмите за повишаване на 
квалификацията на кадрите от средните 
звена. Обучението на  работниците на 
равнище общини ще помогне да се реши 
проблема с териториалната достъпност и ще 
се превърне в отговор на недостига и 
географската дисперсия на работната сила. 
Използването на механизми и стимули за 
стабилизация на кадрите е способно да 
осигури непрекъснатост на трудовия стаж. 
Стратегиите за финансиране, в допълнение 
към стратегиите за преодоляване на 
бариерите в областта на здравеопазването, 
включват в себе си преразпределение или 
реорганизация на съществуващите услуги 
(например тяхното прехвърляне от 
болниците на общинските служби и 
заведения), международно сътрудничество 
(включване на рехабилитацията в 
програмите за помощ при хуманитарни 
кризи), публично-частни партньорства, а 
също и субсидиране на бедните инвалиди 
по местоживеене. 
 

Отстраняване на бариерите, 
възпрепятстващи услугите за 

поддръжка и оказване на помощ 
Преходът към живот в общността, 
предоставянето на редица услуги за 
поддръжка и помощ и оказването на 
подкрепа на лицата, полагащи грижи на 
неформална основа, ще съдейства за 
независимостта и ще позволи на 
инвалидите и техните семейства да вземат 
участие в икономическия и социалния 
живот. 
Предоставянето на инвалидите на 
възможности да живеят в общността 
изисква те да напуснат съответните 
лечебни заведения и да получат широк 
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спектър от услуги в сферата на помощта и 
подкрепата – включително ежедневна 
грижа, патронаж и помощ в дома – в своите 
общности. Необходимо е страните по 
подходящ начин да планират прехода към 
модел на обслужване в общността, 
разполагайки с достатъчно източници на 
финансиране и кадрови ресурси. Ако 
услугите на ниво общност са щателно 
планирани и ресурсно осигурени, то те ще 
дадат по-висок резултат, макар че е 
възможно и да не бъдат по-евтини. 
Държавата може да разгледа редица мерки 
по финансирането, в т.ч. сключване на 
договори с частни доставчици на услуги, 
внедряване на данъчни стимули и отделяне 
на средства за инвалидите и семействата 
им за непосредствено закупуване на услуги. 
Перспективните държавни стратегии 
включват в себе си разработката на 
справедливи процедури за оценка на 
инвалидността и ясни критерии за 
предоставяне на права за ползване на 
облекчения, за регулиране предоставянето 
на услуги, включително приемане на 
стандарти и тяхното принудително 
прилагане, финансиране на услугите за 
инвалиди, които нямат средства за 
заплащане на услуги, а също така, в случай 
на необходимост, пряко предоставяне на 
услуги. Координацията на действията в 
сектора здравеопазване, в социалния и 
жилищно-комуналния сектори ще позволи 
да се осигури необходимата подкрепа и ще 
намали уязвимостта на хората. Резултатите 
от обслужването могат да бъдат подобрени 
ако доставчиците са подотчетни на 
потребителите, а отношенията между тях се 
регулират от формални механизми за 
предоставяне на услуги, при което 
потребителите са включени във вземането 
на решение за типа подкрепа, а услугите са 
индивидуализирани, а не са контролируеми 
услуги на основата на една агенция, когато 
всички клиенти „се подстригват под един 
гребен”. Обучението на работниците в 
службите за подкрепа и на получателите на 
услуги, може да подобри качеството на 
обслужване и да се разшири опита на 
клиентите. 
В страните с ниски и средни доходи 
подкрепата за предоставяне на услуги, 
б лагодарение  на  дейността  на 
гражданските организации, може да 
съдейства за разширяване обхвата на 
ползвателите и диапазона на услугите. 
Програмите за рехабилитация в общността 
доказаха своята ефективност при 
предоставяне на услуги в крайно бедните и 

недостатъчно обслужвани райони. 
Предоставянето на информация, 
финансова подкрепа и временна смяна на 
лицата, полагащи постоянни грижи, с 
професионални медицински работници 
(т.нар. respite care), ще допринесе полза за 
лицата, полагащи постоянни грижи на 
неформална основа – тези, които 
предоставят по-голямата част от услугите 
на инвалидите в страните по света. 
 

Създаване на благоприятна 
обкръжаваща среда 

Отстраняването на бариерите чрез 
поставяне на подходящи приспособления на 
обществените места, в транспорта, 
информационната и комуникационната 
сфери, ще позволи на инвалидите да 
участват в образованието, заетостта и 
социалния живот, намалявайки тяхната 
изолираност и зависимост. Във всички 
сфери ключови изисквания при 
подобряване на достъпността и 
преодоляване на отрицателното отношение 
към инвалидите, са въвеждане на 
стандарти за достъпност; сътрудничество 
между частни и държавни сектори; наличие 
на основна организация, отговорна за 
внедряване на действията; обучение в 
областта на достъпността; прилагане на 
универсален дизайн от проектантите, 
архитектите и конструкторите; участие на 
потребителите на услуги и просветни 
действия за широката общественост. 
Опитът показва, че за отстраняване на 
бариерите в сградите, са необходими 
задължителни минимални стандарти, 
прилагането на които се предписва от 
законодателството. Необходим е системен и 
основан върху доказателства подход към 
стандартите, съответстващ на различни 
условия и включващ в себе си участие на 
инвалидите. Оценката за достъпност, 
правена от организациите на инвалиди, 
може да стимулира спазването на нормите. 
Стратегическия план, предвиждащ 
приоритетни задачи и все по-честолюбиви 
цели, ще помогне да се извлече максимална 
полза от ограничените ресурси. Например 
реализацията на първоначалната 
постановка на задачата да се осигури 
достъпност в новите обществени сгради – 
увеличение на разходите с 1% за 
удовлетворяване на изискванията за 
достъпност – ще бъде по-евтина, отколкото 
реконструкцията на вече съществуващи 
сгради. Следващата стъпка трябва да бъде 
разширяване на сферата на прилагане на 
законите и стандартите, за да се предвиди 
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повишаване на достъпността в 
съществуващите обществени сгради. 
В транспорта целта за непрекъснато 
осигуряване на достъпност в целия 
транспорт, може да бъде постигната 
благодарение на определяне  на 
първоначалните приоритети по пътя на 
консултирането с  инвалидите и 
доставчиците на услуги, прилагане на 
спомагателни устройства в проектите за 
регулярно техническо обслужване и 
усъвършенстване, а също и разработването 
на евтини технически решения в областта 
на универсалния дизайн, внедряването на 
които ще донесе осезаема изгода на широк 
кръг пътници. В развиващите се страни все 
по-широко се използват достъпни за 
инвалидите системи за скоростен автобусен 
транспорт. Важна част от единната, 
достъпна за инвалиди транспортна система,  
е достъпното такси, доколкото то бързо 
реагира на потребностите на потребителите. 
Необходимо е също обучение на 
работниците в транспорта в съчетание с 
държавното данъчно субсидиране или 
безплатното пътуване за инвалиди. 
Тротоарите, скосяването на бордюрите и 
пешеходните пътеки трябва да повишат 
безопасността и да гарантират достъпност. 
Възможни направления за действие в 
с ф е р а т а  н а  и н ф о р м а ц и о н н о -
комуникационните технологии са 
повишаване на осведомеността на 
населението, приемане на закони и 
нормативни актове, установяване на 
с т андар ти  и  р а зширяван е  н а 
предложенията за учебни мероприятия. 
Такива услуги, като телефонно реле, 
телевизия със субтитри и сурдопревод, 
наред с достъпните формати за предаване 
на информация, ще облекчат участието на 
и н в а л и ди т е .  П о вишав ан е т о  н а 
достъпността на информационно-
комуникационните технологии може да 
бъде постигнато благодарение на 
свързването на пазарното регулиране с 
антидискриминационните подходи, наред 
със съответните перспективи в областта на 
защита на потребителите и предоставяне на 
обществени поръчки. Страните със строго 
законодателство и механизми за контрол за 
изпълнение на правните норми достигат по-
високо равнище на достъпност в 
информационно-комуникационната сфера, 
но регулирането не трябва да изостава от 
технологическите иновации. 
 
 

Отстраняване на бариерите в 

сферата на образованието 
Приемът на децата с трайни увреждания в 
държавните масови училища осигурява 
универсално начално образование, те са 
рентабилни и имат своя принос в 
премахването на дискриминацията. 
Включването на децата с трайни 
увреждания в образователния процес 
изисква изменение на системата и 
училищата. Успехът на включващите 
системи за образование в значителна 
степен зависи от готовността на държавите 
да приемат съответните закони, ясно да 
определят направлението на политиката, да 
разработят национален план за действие, да 
създадат инфраструктура и потенциал за 
внедряване и да извлекат изгода от 
д ъ л г о с р о ч н о т о  ф и н а н с и р а н е . 
Осигуряването на еднакъв образователен 
стандарт за децата с трайни увреждания и 
техните връстници често изисква 
увеличаване обема на финансирането. 
Създаването на включваща учебна среда 
ще помогне на всички деца в обучението и 
реализацията на техния потенциал. В 
образователните системи трябва по-широко 
да се прилагат подходи, ориентирани към 
ученика и вземащи предвид измененията в 
учебните програми, методи за преподаване 
и методическите материали, а също в 
системите за оценка на знанията и 
вземането на изпити. В много страни се 
използват индивидуални учебни планове 
като инструмент за подкрепа на 
включването на децата с трайни 
увреждания в учебната среда. Много 
физически бариери, с които се сблъскват 
децата с трайни увреждания могат да бъдат 
лесно преодолени по пътя на използването 
на прости мерки, като изменение на 
планирането на класните стаи. Някои деца 
ще се нуждаят от достъп до допълнителни 
спомогателни услуги, включително 
специално подготвени учители, класни 
помощници и медицински услуги. 
Подходящото обучение на учителите от 
масовите държавни училища може да 
укрепи тяхната увереност в своите сили и 
да подобри навиците за обучение на децата 
с трайни увреждания. Принципите на 
включеното образование трябва да бъдат 
интегрирани в програмите за подготовка на 
учители и да се съчетаят с други 
инициативи, даващи възможност на 
учителите  да обменят  опит и 
професионални знания в областта на 
включеното образование. 
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Отстраняване на бариерите в 
сферата на заетостта 

Законите против дискриминацията служат 
като предпоставка за съдействие на 
включването на инвалидите в сферата на 
заетостта. Там, където законодателството 
изисква от работодателите използването на 
разумни приспособления – такива като 
осигуряващи достъпност за инвалидите 
процедури за наемане и подбор на кадрите, 
адаптация на работната среда, промяна в 
работния график и предоставяне на 
„подпомагащи” технологии – те могат да 
с ъ дейс т ва т  з а  н амал яване  н а 
дискриминацията при наемане на работа, 
за подобряване на достъпа до работното 
място и изменението на представите за 
възможностите на инвалидите да бъдат 
продуктивни работници. Редица финансови 
мерки, като данъчни облекчения и 
финансиране на създаване на специални 
условия, могат да се разглеждат като 
в о д ещи  к ъм  с ъ к р аща в ан е  н а 
допълнителните разходи, които в противен 
случай биха имали работодателите и 
работниците. 
В допълнение към масовата професионална 
подготовка, многообещаващи методи за 
подобряване на навиците на инвалидите 
представляват взаимното обучение, 
наставничеството и ранното вмешателство. 
Общностната рехабилитация може да 
подобри навиците и подходите, да оказва 
подкрепа за обучение на работното място и 
да служи като ръководство за 
работодателите. В редица страни за 
обучението и заетостта на инвалидите 
съдействат самите ползватели на услуги по 
трудоустрояване на инвалидите. 
За лицата, инвалидизирани след 
трудоустрояване, програмите за контрол 
над инвалидността – такива като 
индивидуално  про с ле дяване  на 
заболяването, обучение на ръководители, 
адаптация на работното място, ранно 
завръщане на работа с необходимата 
подкрепа – съдействат за подобряване на 
показателите за завръщане към трудова 
дейност. За някои инвалиди, особено за 
тези, които изпитват значителни трудности 
във функционирането, програмите за 
подкрепа на заетостта са способни да 
облекчат развитието на навици и 
устройването на работа. Такива програми 
могат да включват в себе си индивидуално 
съпровождане при трудоустрояване, 
специализирано професионално обучение, 
индивидуализирано ръководство, транспорт 
и използване на подпомагащи технологии. 

Там, където преобладава неформалната 
икономика е важно да се съдейства на 
самонаемането на инвалидите и да се 
облекчи техния достъп до микрокредити по 
пътя на подобряване на пропагандните 
действия, повишаване на достъпността до 
информация и прилагане на индивидуални 
условия за кредитиране. 
Масовите програми за социална защита 
трябва да обхващат инвалидите, 
едновременно поддържайки тяхното 
завръщане към трудова дейност. 
Възможностите на политиките включват в 
себе си оказване на подкрепа на дохода от 
компенсациите на допълнителните разходи 
за инвалиди, такива като стойността за 
пътуване до местоработата и получаване на 
оборудване, използване на временни 
облекчения и осигуряване на условия, при 
които заетостта би била изгодна за 
инвалида. 
 

Препоръки 
Макар много страни вече да са започнали 
да реализират мерки за подобряване 
живота на инвалидите, много в тази област 
тепърва предстои да се направи. Данните в 
настоящия Доклад свидетелстват за това, че 
много от бариерите, с които се сблъскват 
инвалидите, могат да се избегнат и че 
проблемите, свързани с инвалидността 
могат да бъдат преодолени. Приведените по
-долу девет препоръки носят обобщаващ 
характер и изхождат от по-конкретни 
препоръки, приведени в края на всяка 
глава. 
Внедряването на тези препоръки изисква 
привличането към сътрудничество на 
различни сектори – здравеопазване, 
образование, социална защита, труд, 
транспорт, жилищно-комунална сфера – и 
различни  играчи  –  държавата , 
организациите от гражданското общество 
( включително  организациите  на 
инвалидите), специалисти, частния сектор, 
инвалидите и техните семейства, широката 
общественост и средствата за масова 
информация. 
Важно е действията, реализирани в 
страните, да бъдат разработени с 
отчитането на конкретните условия. Там, 
където страните имат ресурсни 
ограничения, някои приоритетни действия, 
особенно тези, които изискват техническа 
помощ и формиране на потенциал, могат да 
бъдат включени в контекста на 
международното сътрудничество. 
 
Препоръка 1. Да се осигури достъп 
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до всички универсални системи и 
услуги 

Инвалидите имат същите потребности, 
каквто и всички други хора: от здраве и 
благополучие, от икономическа и социална 
безопасност, от обучение и развитие на 
своите навици. Тези потребности могат и 
трябва да бъдат удовлетворени по пътя на 
използването на универсални програми и 
услуги. 
Универсализацията е процес, посредством 
който правителствата и другите 
заинтересовани лица се борят с бариерите, 
които възпрепятстват равното участие на 
инвалидите във всеки вид дейности и 
услуги, предназначени за широката 
общественост – в образованието, 
здравеопазването, заетостта и социалното 
обслужване. За да се постигне това е 
необходимо да се набележат изменения в 
законите ,  политическите  мерки , 
институтите и външната среда. 
Универсализацията не само реализира на 
практика правата на човека по отношение 
на инвалидите, но и може да стане по-
рентабилна. 
Универсализацията изисква приемането на 
задължения на всички равнища. 
Необходимо е тези задължения да се 
отчитат във всички сектори и да бъдат 
интегрирани в нови и съществуващи 
законодателни актове, стандарти, 
политически действия, стратегии и планове. 
Две от най-важните стратегии са 
прилагането на универсален дизайн на 
решенията и използване на разумни 
приспособления. Универсализацията 
изисква също и ефективно планиране, 
необходимите кадрови ресурси и 
достатъчно финансови вложения в 
съчетание с конкретни мерки, такива като 
програми и услуги по местоживеене (виж 
Препоръка 2), за осигуряване на 
възможността разнообразните потребности 
на инвалидите да се удовлетворяват по 
подходящ начин. 
 

Препоръка 2. Инвестиране на 
средства в специални програми и 

услуги за инвалиди 
Въпреки универсалните услуги, някои 
инвалиди се нуждаят от достъп до 
конкретни действия, такива като 
рехабилитация, поддържане на услуги или 
обучение. Рехабилитацията включва 
„подпомагащи” технологии, такива като 
инвалидни колички или слухови апарати – 
те подобряват функционирането и 

повишават независимостта. Редица 
внимателно регулирани услуги и мерки за 
подкрепа и помощ на равнище община 
може да удовлетвори потребността от 
грижа, като позволява на хората да живеят 
независимо и да участват в икономическия, 
социалния и културния живот на своите 
общини. Професионалната рехабилитация и 
обучение са способни да открият за тях 
възможности на пазара на труда. 
Наред с потребността от по-голямо 
количество услуги, съществува и 
потребността от по-висококачествени, 
достъпни, гъвкави, интегрирани и детайлно 
координирани мултидисциплинарни услуги, 
особено в период на преход – например от 
услуги за деца към услуги за възрастни. 
Съществуващите програми и услуги се 
нуждаят от преразглеждане за оценка на 
тяхната производителност и внасяне на 
изменения, насочени към подобряване 
обхвата на услугите, повишаване на 
тяхната ефективност и икономичност. Тези 
изменения трябва да се основават на 
разумна практика, съответстваща на 
културния и други локални контексти и да 
преминат проверка на място. 
 

Препоръка 3. Да се приеме 
национална стратегия и план за 

действие в областта на 
инвалидността 

Националната стратегия в областта на 
инвалидността предвижда консолидирана и 
всеобхватна дългосрочна концепция за 
повишаване на благополучието на 
инвалидите и трябва да включва в себе си 
както общите сфери на политика и 
програмите, така и конкретните услуги за 
инвалиди. Разработката, внедряването и 
мониторинга на националната стратегия, са 
призвани да обхванат широк диапазон от 
сектори и участващи страни. 
Планът за действие конкретизира 
стратегията в краткосрочна и средносрочна 
перспектива, предвиждайки конкретни 
действия и графици за тяхната реализация, 
определяйки целите ,  посочвайки 
специализираните организации, отговорни 
за тяхното постигане ,  а също 
о съществявайки  планиране то  и 
разпределението на необходимите ресурси. 
Стратегията и планът за действие трябва да 
бъдат формирани на основата на 
ситуационен анализ, с отчитане на такива 
фактори, като разпространеност на 
инвалидността, потребност от услуги, 
социално-икономически статус, резултати и 
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недостатъци на текущите практики на 
обслужване, а също и екологичните и 
социалните бариери. Необходими са 
механизми, позволяващи да се определи, 
върху кого пада отговорността за 
координацията, приемането на решения, 
регулярния мониторинг и отчетност, а също 
и за контрола на ресурсите. 
 

Препоръка 4. Да се привличат 
инвалидите към работа 

Често самите инвалидите са способни, 
както никой друг, задълбочено да оценят 
проблемите на инвалидността и своето 
положение. Необходимо е да се провеждат 
консултации с инвалидите и активно да се 
привличат  към разработката и 
реализацията на политики и законодателни 
актове, към предоставяне на услуги. За да 
се разширят правата и възможностите на 
инвалидите и да се защитават техните 
потребности, организациите на инвалиди 
могат да имат потребност от подкрепа и 
увеличаване на потенциала им. 
Инвалидите имат право да контролират 
живота си и затова е необходимо да има 
консултации с тях по въпросите, които 
непосредствено ги засягат, свързаните, в 
частност, със здравето, образованието, 
рехабилитацията или живота в общността. 
За да се даде възможност на някои хора 
открито да изразят своите потребности и 
предпочитания, е възможно да е 
необходима покрепа на процеса на вземане 
на решения. 
 
Препоръка 5. Усъвършенстване на 

кадровия потенциал 
Кадровия потенциал може да се подобри по 
пътя на повишаване на ефективността на 
образованието, професионалното обучение 
и трудоустройството. Изходен пункт за 
разработката на съответните действия, 
насочени към повишаване на кадровия 
потенциал, може да бъде обзорът на 
знанията и компетенциите на кадрите в 
съответните области на дейност. Учебните 
планове и програми за сертификация на 
кадрите трябва да бъдат съответстващи на 
о б у чение то  п о  п роб л емите  н а 
инвалидността, включващи в себе си и 
правозащитната тематика. Специалистите-
практици, предоставящи услуги и 
управляващи предоставянето на услуги, 
трябва да преминат обучение без 
прекъсване на работа. Повишаването на 
ефективността и финансовата достъпност 
на  медико - с анитарната  помощ , 
предоставяна на инвалидите, съдейства 

например за укрепване потенциала на 
службите за първична медицинска помощ 
и, при необходимост, осигурява достъпност 
до услугите на специалистите. 
В много страни се наблюдава дефицит на 
кадри в такива сфери, като рехабилитация 
и специално образование. Преодоляването 
на разрива в ресурсното осигуряване може 
да съдейства за разработка на стандарти за 
повишаване на квалификацията за 
различните типове и нива на персонала. 
 

Препоръка 6. Да се осигурява 
необходимото финансиране и да се 

повишава икономическата 
достъпност 

За да може услугите, предоставяни от 
държавата да достигат до всички, за които 
те са предназначени, а тяхното качество да 
е високо, е необходимо достатъчно и 
устойчиво финансиране. Повишаването на 
качеството на предоставяните услуги може 
да съдейства за сключване на договори с 
частни доставчици на услуги, да съдейства 
за създаване на публично-частни 
партньорства и отделяне на целеви 
средства за инвалидите за заплащане на 
помощта. При разработването на 
националната стратегия в областта на 
инвалидността и на съответните планове за 
действие следва да се обръща внимание на 
финансовата достъпност и устойчивост на 
предлаганите действия и да се осигури 
достатъчно финансиране. 
За да се повиши икономическата 
достъпност на стоките и услугите, 
предназначени за инвалиди, и за да се 
избегнат допълнителни загуби, свързани с 
инвалидността, е необходимо да се обърне 
внимание на разширяването на обхвата на 
медицинското и социалното осигуряване. 
При това следва да се осигури 
възможността бедните и уязвимите 
инвалиди да ползват общностните програми 
за социално подпомагане, насочени към 
съкращаване на бедността; да бъдат 
освобождавани от заплащане на услугите; 
да се предвиждат облекчения за транспорт 
и намаляване на данъците и митата за 
импорт на медицински стоки за 
продължително ползване, а също 
„подпомагащи” технологии. 
 

Препоръка 7. Да се повишава 
информираността на обществото и 
осведомеността за проблемите на 

инвалидността 
Взаимното уважение и взаимното 
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разбиране съдействат за формирането на 
включващо общество. Следователно, 
необходимо е да се  повишава 
информираността на обществото за 
проблемите на инвалидността, да се води 
борба с негативното й възприемане и да се 
създава реална картина за инвалидността. 
Натрупаната информация за знанията, 
предразсъдъците и отношението към 
инвалидите ще помогне да се разкрият 
празнините в осведомеността на 
обществото, които могат да се запълнят 
чрез просвещение и информиране на 
широката общественост. Държавните 
органи, доброволните организации и 
професионалните асоциации следва да 
разглеждат целесъобразността на 
провеждането на кампании за социален 
маркетинг, насочени към изменение на 
стереотипите и възприятията на 
проблемите, подложени на „стигматизация”, 
такива като ХИВ/СПИН, психически 
заболявания и проказа. За да се постигне 
успех при провеждане на тези кампании и 
да се осигури разпространение на 
положителната информация за инвалидите 
и техните семейства е необходимо да се 
привлекат към тази работа средствата за 
масова информация. 
 

Препоръка 8. Да се подобри 
набирането на данни за инвалидите 
На международно равнище трябва да се 
разработват, проверяват в междукултурен 
аспект и последователно да се прилагат 
методологии за набиране на данни за 
инвалидите. Данните трябва да са 
стандартизирани и международно 
съпоставими, за да може да се прави 
сравнение с нормативните показатели и да 
се осъществява мониторинг на прогреса на 
политическите мерки в областта на 
инвалидността, а също и за прилагането на 
Конвенцията за правата на инвалидите на 
национално и международно равнища. 
На национално равнище е необходимо да се 
предвиди набиране на данни за 
инвалидността. Използването на единни 
определения на инвалидността, основани 
на МКФ, позволява да се получат 
международно съпоставими данни. Като 
първа крачка, може да се реализира 
набиране на данни чрез националните 
преброявания на населението в 
съответствие с препоръките  на 
Вашингтонската група на ООН за 
статистическо измерване на инвалидността 
и Статистическата комисия на ООН. 

Рентабилен и икономичен подход е 
включването на въпроси за инвалидността – 
или на специален модул „инвалидност” – в 
провеждани извадкови изследвания. Освен 
това е необходимо да се дезагрегират 
данните за отделните характеристики на 
популацията, за да могат да се изведат 
модели, тенденции и информация за 
подгрупите лица с инвалидност. 
В рамките на тематичните изследвания по 
проблемите на инвалидността може също 
така да се набира по-всеобхватна 
информация за характеристиките на 
и н в а л и д н о с т т а ,  т а к и в а  к а т о 
разпространеност, патологични състояния, 
свързани с инвалидността, използване на и 
необходимост от услуги, качество на живот, 
възможности, а също и потребности от 
рехабилитации. 
 

Препоръка 9. Да се укрепват и 
поддържат научните изследвания по 

проблемите на инвалидността 
Научните изследвания играят важна роля 
при повишаване на информираността на 
обществото по въпросите на инвалидността, 
формиране на политики и програми в 
областта на инвалидността и ефективното 
разпределение на ресурсите. 
В настоящия Доклад се препоръчват научни 
изследвания по  проблемите  на 
инвалидността, включително въздействието 
на факторите на околната среда 
(политически мерки, физическа среда, 
стереотипи на поведения) върху 
инвалидността и методите за измерване на 
тези фактори; качество на живота и 
равнище на благополучие на инвалидите; 
пътища за преодоляване на бариерите в 
различните условия; ефективност и 
резултати от услугите и програмите за 
инвалидите. Необходимо е да се формира 
критична маса научни работници, 
занимаващи се с проблемите на 
инвалидността. Следва да се повишава 
квалификацията на научните работници 
като цяло в редица дисциплини, 
включително епидемиология, изучаване на 
инва лидно с т т а ,  з д р ав е опа з ване , 
рехабилитация, специална педагогика, 
икономика, социология и държавна 
политика. Полезно може да бъде и 
създаването на условия за реализация на 
международни образователни и научно-
изследователски програми и установяване 
на връзки между университети в 
развиващите се страни и страните с високи 
и средни доходи. 
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Прилагане на препоръките в живота 
За внедряване на препоръките са 
необходими настойчива привързаност и 
практически действия от страна на широк 
кръг заинтересовани страни. Макар най-
значителна роля в това да имат държавните 
органи, голямо значение имат също и 
другите играчи. По-долу се изброяват някои 
практически действия, които биха могли да 
се реализират от участниците. 
 

Държавните органи могат: 
■ Да извършат обзор и преразглеждане на 
действащите правни норми и политически 
мерки за привеждането им в съотвествие с 
КПИ; да направят обзор и преразглеждане 
на механизмите за тяхното спазване и 
правоприлагане. 
■ Да направят преглед на политическите 
мерки, системи и услуги – от общ характер 
и адресно ориентирани към инвалидите, за 
да се разкрият недостатъците и бариерите 
и да се разработят действия за тяхното 
преодоляване. 
■ Да разработят национална стратегия в 
областта на инвалидността и план за 
действие, прилагайки ясно разпределение 
на отговорностите и механизми за 
координация, мониторинг и отчетност по 
сектори. 
■ Да регулират предоставянето на услуги по 
пътя на въвеждане на стандарти за 
услугите, осъществяване на техния 
мониторинг и принудително прилагане. 
■ Да разпределят достатъчно средства 
между  с ъще с твуващите  у с л у ги , 
финансирани от държавни източници и по 
подходящ начин да финансират 
реализацията на националната стратегия в 
областта на инвалидността и плана за 
действие. 
■ Да приемат национални стандарти за 
достъпа на инвалидите и да осигурят 
тяхното спазване в новите здания, 
транспорта и в информационно-
комуникационната сфера. 
■ Да реализират мерки за осигуряване на 
защита на инвалидите от бедност и по 
п о д х о д ящ  н а ч и н  д а  п о л з в а т 
преимуществата на масовите програми за 
борба с бедността. 
■ Да включат показатели за инвалидността 
в националните системи за набиране на 
данни и, при необходимост да предоставят 
дезагрегирани данни за инвалидността. 
■ Да провеждат информационни кампании 
за повишаване на информираността на 
обществото и по-дълбокото разбиране на 

проблема инвалидност. 
■ Да създават канали, позволяващи на 
инвалидите и трети страни да подават 
жалби по отношение правата на човека или 
правните норми, които не се спазват или не 
се прилагат принудително. 
 

Специализираните институции на 
Организацията на Обединените Нации и 
организациите в областта на развитието 

могат: 
■ Да включат тематиката за инвалидността 
в програмите за помощ на развитието, 
използвайки концепцията за двуединния 
подход (twin-track approach). 
■ Да реализират обмен на информация и 
координация на действията за съгласуване 
на приоритетните цели и задачи на 
програмите, което ще позволи да се изведат 
поуки от свършената работа и да се избегне 
дублиране. 
■ Да предоставят на страните техническа 
поддръжка за развитие на потенциала и 
подсилване на прилаганите политически 
мерки, системи и услуги, например по пътя 
на обмен на авангарден и перспективен 
опит. 
■ Да съдействат за разработката на  
международно съпоставими методологии за 
научни изследвания. 
■ Редовно да включват съответните данни 
за инвалидността в статистическите 
публикации. 
 
Организациите на инвалидите могат: 

■ Да подкрепят инвалидите в техния 
стремеж да осъзнаят своите права, да 
живеят самостоятелно и да усъвършенстват 
знанията и навиците си. 
■ Да подкрепят децата с трайни 
увреждания и техните семейства при 
осигуряване на включено образование. 
■ Да представят мнението на своите 
членове пред лицата, вземащи решения на 
международно, национално и местно 
равнище и пред доставчиците на услуги да 
защитават правата на своите членове. 
■ Да съдействат за извършването на оценки 
и мониторинг на услугите и да сътрудничат 
с учените за подкрепа на приложните 
изследвания, които могат да съдействат за 
усъвършенстване на услугите. 
■ Да съдействат за повишаване на 
информираността на обществото и по-
задълбоченото осъзнаване на правата на 
инвалидите – например по пътя на 
провеждане на информационни кампании 
и изнасяне на лекции по проблемите на 
инвалидите.  
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■ Да извършват одит на външната среда, 
транспортните и други системи и услуги и 
да съдействат за отстраняване на 
бариерите. 
 

Доставчиците на услуги могат: 
■ Да извършват оценка на достъпността на 
външната среда за инвалидите в 
партньорство с местните групи на 
инвалидите за разкриване на физическите 
и информационните бариери, които могат 
да доведат до тяхната изключеност. 
■ Да осигурят възможности персоналът да 
преминава през необходимото обучение по 
проблемите на инвалидността, като е важно 
да се прилага подходящо обучение и да се 
привличат ползвателите на услуги към 
разработката и провеждането на учебните 
мероприятия. 
■ При необходимост да разработват 
съвместно с инвалидите и техните 
семейства планове за индивидуално 
обслужване. 
■ С цел координация и интеграция на 
процесите на предоставяне на услуги да 
внедряват методи за подкрепа на болните, 
система за предоставяне на направления за 
специалисти и електронна отчетност. 
■ Да осигурят възможността инвалидите да 
бъдат осведомени за своите права и 
механизмите за подаване на жалби. 
 

Учебните заведения и научно-
изследователските организации могат: 
■ Да отстранят бариерите пред приема и 
трудоустрояването на учещите и 
сътрудниците с инвалидност. 
■ Да осигурят възможността програмите за 
квалификация да включват в себе си 
необходимата информация за проблемите 
на инвалидността на основата на 
правозащитния подход. 
■ Съвместно с организациите на 
инвалидите да провеждат научни 
изследвания за живота на инвалидите и 
бариерите, свързани с инвалидността. 
 

Частният сектор може: 
■ Да съдейства за осигуряване на заетост на 
инвалидите, като осигури справедливо 
трудоустрояване, като бъдат използвани 
необходимите спомагателни устройства, а 
работниците, които са станали инвалиди да 
получат помощ за завръщане към трудова 
дейност. 
■ Да отстрани бариерите пред достъпа до 
микрофинансиране, за да могат инвалидите 
да се занимават с предприемаческа 
дейност. 

■ Да развива редица висококачествени 
подкрепящи услуги за инвалидите и 
членовете на техните семейства на 
различни етапи на жизнения цикъл. 
■ Да осигурява възможности строителните 
проекти - такива като проекти на 
обществени сгради, офиси и жилищни 
домове, да предвиждат възможност за 
достъп на инвалиди. 
■ Да осигурява възможности продуктите, 
системите и услугите в областта на 
информационно-комуникационните 
технологии да бъдат достъпни за инвалиди. 
 

Местните органи на властта могат: 
■ Да водят борба с невежеството и 
предразсъдъците. 
■ Да съдействат за включването и 
участието на инвалидите в живота на 
общността.  
■ Да осигуряват достъпността за инвалиди 
на външната среда в общността, 
включително училища, рекреационни зони 
и културни институции.  
■ Да се борят с насилието и издевателствата 
в отношението към инвалидите.  
 

Инвалидите и членовете на техните 
семейства могат: 

■ Да оказват подкрепа на други инвалиди 
по пътя на наставничеството, обучението, 
информирането и консултирането.  
■ Да съдействат за реализацията на 
правата на инвалидите в своите местни 
общности.  
■ Да участват в мероприятия за 
повишаване на информираността и 
кампании по социален маркетинг.  
■ Да участват във форуми (на 
международно, национално и местно 
равнище) с цел определяне на 
приоритетните направления за промени, 
оказване на влияние върху политиката и 
формирането на услугите.  
■ Да участват в научно-изследователски 
проекти.  
 

Заключение 
КПИ формира комплекс от задачи, 
насочени към осъществяване на промени. 
По настоящем в „Световния доклад за 
инвалидността” нагледно е представено 
положението, в което днес се намират 
инвалидите. В него се осветлява сривът в 
знанията и се подчертава необходимостта 
от по-нататъшно усъвършенстване на 
научните изследания и политическите 
мероприятия. Представените в Доклада 
препоръки могат да съдействат за 
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формиране на включващо общество, 
подкрепящо разширяването на правата и 
възможностите на инвалидите и създаващо 
условия за техния просперитет. 
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ЕСЕИСТИКА 

Анастасия Евангелатова 

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ВСЕКИДНЕВНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, 
СВЪРЗАНИ С РЕВМАТИЧНОТО МИ ЗАБОЛЯВАНЕ 

Знам малко за цветята. Възхищавам се на 
красивите градини, в които цъфтят 
различни видове и се менят според сезона. 
Не съм си представяла, че мога да се грижа 
за тях. Сега те са част от моето всекидневие 
– почистване на пръстта от дребни камъни,  
наторяване ,  поливане ,  п левене . 
Необходимостта да се грижа за тях ми 
помага да правя невъзможното, да се 
„лекувам”, като забравям за себе си. Те ме 
научиха  на нова, „духовна” опитност и 
красота! 

Бях на 23 г., когато започнаха сковаващите 
болки в гръбнака и краката. Не подозирах, 
че мога да се „вдървя”, да се изкривя 
подобно на японски бонсай, че нещо 
толкова естествено – движението, ще се 
превърне в изпитание за мен. Болката, 
която настъпваше и ме превземаше ми се 
струваше неестествена, невъзможна, 
неистинска!  

От малка бях буйна и подвижна. Бързо се 
палех от различни спортове – плуване, 
волейбол, тенис на маса, федербал, зимни 
кънки. Впусках се да овладея механиката 
на движението, експериментирах с тялото 
си новия баланс и бързина. Развитието на 
заболяването съвпадна с житейския ми 

избор - живот в манастир, недалеч от 
София, в планината Витоша. До манастира 
няма превоз, автобусите минават рядко и 
спират далеч от него. Често се налагаше да 
слизам и да се качвам пеша от  селото, 
заради възрастния си баща, останал да 
живее сам в града. Обичах да му нося чиста 
изворна вода от манастира, но болките в 
гръбнака се засилиха. Отказах се от 
тежката раница, но продължих да слизам. 
От болката започнах да губя равновесие - 
опитвайки да се забързам, внезапно падах 
на земята и плачех от безсилие… Лекарите 
ми назначиха физиотерапия, облъчване, 
лекарства. Избрах санаториум близо до 
манастира. Помолих да съм „приходяща”, за 
да не отсъствам от работата в манастира, 
но не прецених силите си. Разстоянието до 
санаториума - около час ходене пеша, ми 
отнемаше много повече време. Бях сама в 
планината, задъхвах се от болка, но вървях 
мъчително и бавно. От лечението се 
чувствах по-добре, а след края му, нещо се 
освободи и отново върнах контрола върху 
краката си - вървях с болка, но не падах!  

Продължих с всекидневните си занимания 
в градините на манастира, разположени на 
отделни тераси. Изнасяхме с кофи едрите и 
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дребни камъни, а с ръчната количка, 
носихме нова, торна пръст, от изгнилите 
листа в гората и пясък за рохкост на 
пръстта. Слагах ластичен колан, за да 
придържа кръста ми. Болеше ме, но не 
исках да се откажа! Инстиктивно чувствах, 
че това е единственото ми „лечение” в 
момента. Мислено сравнявах огнилия тор, 
който пренасяхме, с моята болка. Торът е 
неприятен, отблъскващ, но той помага на 
цветята да растат и благоухаят. Болката 
подхранваше волята ми, учеше ме на 
упоритост и търпение, но често ме караше 
да бъда избухлива, груба, нелюбезна с 
хората. След такива ”сблъсъци” разбирах, че 
душевната болка, която причинявах е по-
силна и другите не са длъжни да търпят 
това, което трябваше аз самата да понасям. 
От насъбралата се през годините „болка-тор” 
научих, че страданието, мъката, страхът те 
объркват, правят те груб и раздразнителен. 
Но аз мога и съм длъжна да се 
противопоставя на себе си, да се науча да 
търпя и дори да се усмихвам! Постепенно 
осъзнах, че най-тежките и трудни моменти в 
ежедневието ми са били „зловонният тор”, 
който е подхранил характера и волята ми, 
научил ме е да оценявам дребните и 
незначителни неща, отворил е сетивата  ми 
да видя и съпреживея болката  на другия. 

Години по-късно, по повод повтарящи се 
възпаления в очите - иродоциклити научих 
истинската диагноза на заболяването си – 
анкелозиращ спондилит. Някои  лекари 
аргументирано отхвърляха диагнозата. 
Обърках се! В манастира вече имахме 
интернет и аз се зарових в  медицински 
сайтове, в дискусии и форуми на пациенти с 
ревматологични проблеми. Четох много и се 
убедих , че преживяното от мен през 
годините съвпада точно със симптомите на 
анкилозиращия спондилит.  

Неочаквано сред болката, сред мрачната 
прогноза на заболяването, сред „тора” аз 
намерих и красивото – вместо цветя – хора, 
които подобно на мен страдаха от това 
заболяване, но имаха желанието, 
съчувствието и времето да споделят, да 
подкрепят, да търсят и да променят 
неблагоприятните условия за лечение. От 
болката, от „подхранващия тор” в душата ми 
се роди благодарността и увереността, че 
страданията ми не са били напразни. Видях 
живота и от другата му страна. Разбрах, че 
там също има хора като мен, които не се 
отказват да вървят и да се борят 
всекидневно, всеотдайно, да помагат и да 

развиват своята духовна красота и 
благоухание – като цветята! 
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КАК ПРЕОДОЛЯВАМ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА, КОИТО ПОСТАВЯ 

МОЕТО ЗАБОЛЯВАНЕ 

Състезанията по борба започват във 
Финландия  през  1897 .  Според 
първоначалните правила един мач се 
провежда на „части” с продължителност от 
15 минути, с почивка от една минута между 
отделните части. Играят се толкова части, 
колкото е необходимо, за да се постигне 
туш или пълно подчинение. Съществува 
само една категория, въпреки разликите в 
големината на състезателите. Но не минава 
много време, преди строгите правила да 
б ъда т  н апр ав е ни  п о - с в о б о дни . 
Състезателите се групират според теглото 
им и се въвеждат времеви ограничения. 
Означава ли това, че силни и здрави млади 
мъже повече не са имали енергията да 
продължат да се борят до постигане на туш 
или пълно подчинение? 

Аз самата се боря ежедневно, по 
първоначалните правила. С мен на тепиха 
са едновременно двама международни 
опонента: Г-н Ревматизъм и г-н Сьогрен. 
Моите опоненти са много опитни борци. 

Г-н Ревматизъм е по-силният и по-
непредсказуемият от двамата. Той е 
особено активен рано сутрин и обикновено 
не се предава, винаги се стреми към 
победа. Г-н Сьогрен е опонент от малко по-
ниска категория. В някои двубои с моя 
Шведски опонент, продължаващи няколко 
седмици, е възможно той да се предаде. 

Моите опоненти са принуждавани да 

признаят поражение през повечето време. 
Това обаче не би било възможно без 
нужното отношение, хумор и отлично 
оборудване. 

В обикновените работни дни срещата 
започва с удара на гонга. Дори преди да си 
отворя очите аз преценявам моите 
опоненти. Завъртам глезена си, сгъвам 
коляното и повдигам рамене. Бидейки 
ранна птица, г-н Ревматизъм е винаги 
готов за битка. Глезенът боли, големият 
пръст на крака ми също и чувствам 
скованост в раменете и коленете. Отварям 
клепачи и забелязвам, че моят Шведски 
опонент, Г-н Сьогрен е също готов за битка 
и чака. Усещам очите си като шкурка. 

Повдигам се, сядам на ръба на леглото и 
започвам с по-лесната задача. Слагам 
капки в двете очи и поне за момент г-н 
Сьогрен пада на колене на тепиха. Открито 
признавам, че прибягвам до допинг. Все 
пак тази битка е според правилата в сила в 
края на 19 век, когато допингът не се 
споменава. След това с усилие се изправям 
и коленете ми скърцат болезнено. 
Продължавам да се държа за леглото. 
Усещам стъпалата си слаби и болезнени. 
Дузини иглички пробождат пръстите на 
краката, когато правя първата стъпка за 
деня. Залитам напред на треперещите си 
крака и тръгвам, въртейки рамене си. Г-н 
Сьогрен, който все още е на колене на 

Рахина Хаймонен 
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тепиха, се освежава. Тогава предприемам 
химическа атака върху опонентите си: 
оксихлорин, реумакон, кортизон, калций. 

Моят работодател ме подкрепя в 
ежедневните ми срещи по борба. Имам два 
работни компютъра: един вкъщи, другият в 
офиса. В дните, когато моите опоненти ме 
държат в хватка, аз мога да седя на 
компютъра по пижама, правейки 
упражнения на глезените и пръстите на 
краката, докато чета първите имейли за 
деня. Сгъвам пръстите на ръцете, докато 
извървявам краткото разстояние до 
кухнята и си приготвям чаша силно кафе, 
за да се заредя за дневната битка. Когато 
вече мога да свивам коленете си и да движа 
глезените си, се обличам. 

Вървя до офиса, обута с широки обувки с 
мека подметка. Разстоянието е по-малко от 
километър. Сигурна съм, че ако бях 
професионален състезател по борба на 
национално ниво, щях да имам спонсор, 
който да ми осигури подходящи обувки за 
борбата. Всъщност трябва да „работя 
здраво”, за да си купя обувки, които ми 
позволяват въобще да се състезавам. За 
щастие успях да намеря няколко 
производители на подходящи обувки. В 
много спортове екипите и аксесоарите не 
изглеждат особено елегантни. Трябваше да 
се откажа от чанти, които се носят на рамо, 
и вместо това да избирам такива, които се 
носят в ръка или на свивката на лакътя. 
Ако не забравяш да преместваш чантата на 
равни интервали – дясна ръка, десен лакът, 
лява ръка, ляв лакът и т.н., пръстите на 
ръцете и раменете нямат време да се 
напрегнат. 

В моя спорт, както и в много други 
спортове, точната скорост е много важна. 
Няма смисъл от стискане на чадър, това 
води само до болки в пръстите на ръката и 
лакътя, както и възпаление на рамото, ако 
нямам късмет. Лек дъждобран е най-
доброто решение. От друга страна, 
понякога докато се стремя към бърза 
победа над моите опоненти, с болезнени 
крака и рамене и пръсти на ръцете, 
стискащи пазарски чанти, дъжда бие в 
моите „пълни с пясък” очи и се омотавам в 
краищата на дъждобрана. При такива 
обстоятелства най-доброто решение би била 
шапка-чадър, като на китайските метачи 
на улици. За съжаление моето чувство за 
хумор все още не е чак толкова развито! 

Хуморът е много полезно средство в 
сутрините, когато работните срещи 
започват в 8.00 в компанията на млади 

мъже - колеги, които седят около масата с 
бутилка вода пред тях и кръвясали очи след 
нощните забавления. Всичко, което може да 
направи по-възрастната дама, е да се 
въоръжи с практично чувство за хумор и да 
се присъедини към тях на масата със 
същите зачервени, парещи очи и с език, 
залепен за горната част на пресъхналата й 
уста. Откриваме заседанието с колективно 
отпиване на вода от бутилките. 

Ваканциите изискват подобаващо 
отношение. Вместо релаксиращи занимания 
за свободното време, срещите по борба са 
част от дневната програма. Жалко, но няма 
такова нещо като ваканция от болестта. 
Оригинално и стимулиращо е обаче да 
предизвикваш опонентите си под топлото 
слънце и на различни места като плаж, 
тропическа гора, в центъра на голям град. 
Има дни, когато съм в затъмнената 
хотелска стая, лежейки напълно победена 
под охлаждащия вентилатор на тавана, а 
моят спътник се освежава в най-стария SPA 
център на града. В други дни установявам, 
че не съм стигнала по-далеч от пешеходния 
подлез, когато известното градско „Обедно 
оръдие” гръмва, а моят спътник без 
увреждания вече стои до него. Все пак 
успях да видя димящото дуло. 

Дали на почивка или вкъщи, денят винаги 
завършва със звука на гонга. Някои вечери, 
когато съм победила опонента си, цялото ми 
тяло е чувствително и болезнено. Сънят 
донася облекчение. В други вечери 
осъзнавам, че съм успяла да победя моя 
опонент с минимални травми. Срещите 
никога не са джентълменски: аз не се 
поздравявам с моите опоненти нито в 
началото на двубоя, нито в края. 

 

Превод от английски 

Снежана Божинова, Даниела Михайлова 
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АСПИРИНЪТ В ПРЕВЕНЦИЯТА НА 
НОВООБРАЗУВАНИЯТА [1] 

Връзката на аспирина с по-рядката проява 
на новообразуванията, интересува лекарите 
отдавна. Досега липсваха обаче убедителни 
доводи за това, че аспиринът редуцира 
риска от поява на новообразувания дори 
при кратко време на използване в умерени 
дози. Публикуваният в „The Lancet” анализ 
на 51 контролирани с плацебо изследвания 
с рандомизация, направен от Ротуел 
(Rothwell) и др. запълва тази празнина. 
Авторите открили ясна връзка между 
ежедневното приемане на аспирин и по-
малкия риск от летален изход поради 
новообразувания... При това при 
приемането на аспирин най-малко 5 години 
този ефект ставал още по-изразителен, 
намалявайки частично възможността за 
смърт от новообразувания в размер на 0,63, 
което означава 92 смъртни случая в 
резултат на онкологични заболявания в 
групата, лекувана с аспирин спрямо 145 в 
плацебо групата.  
Потвърдено е също така, че при приемането 
на ниски дози аспирин, предпазващият 
ефект се появявал след 3 години, 
намалявайки вероятността от смърт поради 
новообразувания на равнище 0,76. 
Учудващо е, че ползата от предпазващия 
ефект на аспирина за съдовете през 
първите три години, се намалява от 
повишения риск от кървене, предизвикано 
от терапията. След този период, както 
отбелязват Rothwell и колегите му, 
единственото по-нататъшно влияние върху 
смъртността, е бил описания по-горе ефект 
на намаляване на риска от смърт от 
новообразувания, чиято ценност безусловно 
може да се представи като 3 случая по-
малко заболели от новообразувания на 1000 
пациенти всяка година. 
Превод от полски Божидар Ивков 
 

ПРОБИОТИЦИТЕ НАМАЛЯВАТ РИСКА 
ОТ ДИАРИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ С 

АНТИБИОТИЦИ [2] 
  
Хемпел и колектив са провели изследване, 
целта на което е било да се определи 
полезността на пробиотиците при 
предпазване от и лечение на диарията, 
свързана с лечение с антибиотици. 
Изследването обхваналo данни от 63 
рандомизирани клинични изследвания, в 
които са уюаствали 11 811 пациенти. При 
мнозинството от тях са прилагани 
препарати, съдържащи Lactobacillus. 
Изследвани били и други пробиотици, в 
състава на които е имало Bifidobacterium, 
Bacillus и др. 
Било установено, че рискът от получаване 
на диария при лечение с антибиотици 
намалява ако успоредно с това се приемат 
пробиотици. Последните показали по-малка 
ефективност при децата. Събраните данни 
от експериментите обаче не били 
достатъчни, за да се посочи най-добрият 
пробиотик или група пациенти, които са 
имали най-голяма полза от приемането на 
пробиотици. Хемпел и неговите сътрудници 
препоръчали да се проведат допълнителни 
изследвания, които да позволят да се 
идентифицира пробиотика с най-добро 
предпазващо действие при лечение с 
антибиотици. 
 

*** 
 

КАФЕТО УДЪЛЖАВА 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ЖИВОТА 

И ПРЕДПАЗВА ОТ ИНСУЛТ [3]  
Учени и експерти от Националния институт 
по здравеопазване на Великобритания са 
извършили широкомащабно изследване на 
влиянието на кафето върху човешкия 
организъм. Открито било, че кафето не е 

НАУЧЕН ДАЙДЖЕСТ  
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вредно. Тъкмо обратното – то удължава 
живота с няколко години. 
Работата по изследването започва през 
1995 година, когато са избрани за 
изследване над 400 000 лица на възраст от 
50 до 71 години. Сред тях нямало хора, 
преживели сърдечен пристъп или инсулт, 
както и хора затлъстяване или анорексия. 
Всички участници са ранжирани въз 
основа на дневната консумация на кафе: 42 
000 не пиели кафе, 15 000 консумирали 
шест или повече чаши на ден, а останалите 
пиели средно две до три чаши дневно. 
До 2008 г. 52 000 лица починали. При 
мъжете, които пиели две до три чаши кафе 
на ден рискът от смърт бил с 10 % по-нисък 
от тези, които не пият изобщо. При жените 
този относителен дял е 13 %, а за тези от 
тях, които пиели от пет до шест чаши кафе 
на ден смъртността била с 16 % по-ниска. 
През последната година са се появили 
научни доказателства, че кафето съдържа 
антиоксиданти, които предотвратяват 
увреждането на полезните клетки, а 
редовна консумация на тази напитка в 
зряла възраст значително намалява риска 
от развитие на депресия. 
Интересен е факта, че тези, които пият 
кафе, често са консумирали големи 
количества червено месо, алкохол и цигари. 
Затова, според учените, ако такъв човек, от 
включените в изследването, е живял една 
година по-малко, отколкото привърженика 
на здравословно хранене, това означава, че 
нещо го е подкрепяло, защото в противен 
случай той би умрял много по-рано. 
„Много хора мислят, че кафето е вредно за 
човешкия организъм, но ние доказахме, че 
това не е така – казва ръководителят на 
изследването Нийл Фрийдман от 
Националния онкологичен институт. – 
Всъщност, пиенето на кафе е полезно за 
организма. Дори една чаша на ден 
намалява риска от смърт с пет процента”.  
Онова, което също предизвиква интерес е 
факта, че около две трети от участниците 
пиели обикновено кафе, а една трета – 
безкофеиново. Въпреки това резултатите и 
в двете групи са едни и същи. 
Следователно, кофеинът няма връзка с 
качествата на кафето. 
Учените са склонни да мислят, че сред 
всички вредни за здравето фактори, 
именно пушенето е най-вредно за здравето, 
а консумиращите кафе са по-малко 
застрашени от смърт от сърдечни или 
респираторни заболявания, инсулт, диабет 
и рак. 
 

Бележка: Тези резултати не трябва да се 
абсолютизират. Особено ролята на 
тютюнопушенето. Защото друго изследване 
е доказало, че „британските държавни 
служители също страдат от сърдечни 
заболявания в зависимост от положението 
си в йерархичната стълбица. Изводите от 
едно продължително и обстойно изследване 
на 17 000 британски държавни служители 
са почти невероятни. От положението, 
което човек заема в йерархията, може по-
точно да се предскаже вероятността той да 
получи инфаркт, отколкото ако се има 
предвид това, че е затлъстял, пуши или е с 
високо кръвно налягане (...) Същият 
резултат беше получен и при изследване, 
включващо един милион служители на 
телефонната компания Бел през 60-те 
години на ХХ век [4].  
... съвременната наука... предпочита ново, 
нефизиологично обяснение, което е тясно 
свързано с външния свят – статуса, който 
заемате на работното си място. Състоянието 
на сърцето ви зависи от вашата заплата... 
при държавните служители нивото на 
кортизола зависи не от количеството 
работа, която те вършат, а от това до каква 
степен други хора ги командват.  
Фактът, че сърдечните болести са симптоми 
на липсата на възможност за контрол... 
обяснява и защо безработицата и 
зависимостта от социалните помощи 
толкова често са причина за заболявания. 
Нито една маймуна, колкото и високо в 
йерархията да стои, не е толкова 
безкомпромисна и неумолима при 
контролиране на живота на подчинените 
си, колкото са чиновниците от социалните 
служби...  
В никакъв случай не е вярно, че 
поведението на човека е подвластно на 
биологията му; по-често биологията на 
ч о в е к а  з а в и с и  о т  н е г о в о т о 
поведение” (Ридли 2002: 189-192).  

 
*** 

ТУМОР-НЕКРОЗИС ФАКТОРЪТ СЕ 
СЪДЪРЖА В... БАНАНИТЕ [5] 

Зрелият банан съдържа субстанция, 
наречена ТНФ – тумор-некрозис фактор, 
която има свойството да се бори с 
абнормалните клетки. 
Когато бананът узрее, по него се появяват 
тъмни петънца. Колкото по-тъмни са тези 
петна, намиращите се на обвивката на 
банана, толкова е по-силно въздействието 
му върху имунитета. 
Според проучване на японски учени, 
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бананът съдържа ТНФ, който има 
противоракови свойства. Степента на 
антираковото свойство зависи от това 
колко е узрял плодът. 
Експеримент, направен в Токио, е 
проследил качествата на различни плодове, 
свързани със здравето. Оказва се, че 
бананът има най-добри качества – 
увеличава броят на белите кръвни телца, 
подобрява имунитета и произвежда 
противоракови субстанции. 
Тумор-некротизиращият фактор има и 
своята негативна страна – може да 
стимулира възпаление, което от своя страна 
причинява много клинични проблеми, 
свързани с автоимунни заболявания като 
ревматоиден артрит, анкилозиращ 
спондилит, болест на Крон, псориазис, Hid-
radenitis suppurativa и огнеупорна астма. 
Тези нарушения понякога се лекуват с 
помощта на инхибитор на ТНФ (т.нар. 
биологични средства). До момента обаче 
няма информация приемът на дадени 
храни, като банани например, да влошава 
състоянието на хора с ревматологични 
заболявания. 
 
Цвета Апостолова 
 
 

АТЛАС НА МОЗЪКА 
Американски учени са съставили атлас на 
мозъка. С негова помощ изследователите се 
надяват да разгадаят тайните на човешкия 
разум, пише The Daily Mail. Атласът е 
разработен в Аленовия институт за 
изследване на главния мозък в Сиатъл.  
За създаването на Атласа са били детайлно 
изучени главните мозъци на двама 
починали мъже и половината мозък на 
трети човек. За да се състави атласът, 
изследователите най-напред сканирали 
мозъка и след това го разглеждали буквално 
парче по парче, като записвали 
активността на всичките 20 000 гени, които 
се съдържат в човешкия геном. В процеса 
на сканиране бил открит ефект, който 
учените нарекли „генна програма”. 
„Мозъкът на човека е най-сложната 
структура, известна на хората и един от 
най-големите проблеми на съвременната 
биология, стремяща се да разбере, как той е 
устроен и организиран. Изследването 
позволява за пръв път да се наложи 
човешкия геном върху мозъка. Той ни дава 
ключ към разбирането на връзките между 
генома и мозъка, като показва как 
генетичните нарушения влияят върху 
заболяванията на главния мозък” – казва 

Сет Грант от Единбургския университет.  
По материали на „Утро.ру” 
И з т о ч н и к :  h t t p : / / www . u t r o . r u /
articles/2012/09/24/1073542.shtml 
 

*** 
ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ ЗА ЧОВЕШКОТО 

ТЯЛО 
Сърцето има свои собствени електрически 
импулси, т.е. то може да бие даже извън 
тялото, но само при условие, че има 
достатъчно запас от кислород. 
Сърцето започва да бие на четвъртата 
седмица след зачатието и не спира, докато 
човек не умре. 
Сърцето изтласква кръв, наситена с 
кислород, през аортата (най-голямата 
артерия в нашето тяло), със скорост  около 
1,6 км/ч. Същевременно, когато кръвта 
достига до капилярите, тя вече се движи 
със скорост от 109 см/час. 
На човешкия мозък е необходима едва 1/20 
от секундата, за да разпознае точно даден 
образ или предмет, фиксиран с поглед. 
За специфичния мирис на спермата 
отговаря сперминът – белтък, изпълняващ 
ролята на естествен дезинфектант и 
защитник на сперматозоидите от 
враждебната обкръжаваща среда. 
Съдържанието на минерали и структурата 
на човешката кост са много близки до 
параметрите на някои видове корали в 
южната част на Тихия океан. 
 
Когато тялото се намира в покой, на кръвта 
са й необходими само 6 секунди, за да 
достигне от сърцето до белите дробове и 
обратно, само 8 секунди за да се добере до 
мозъка и обратно и 16 секундиза да 
достигне палците и да се върне. 
Източник: http://factopedia.ru/facts/
scientific 
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