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Дисертационният  труд съдържа 306 страници, 12 таблици, 171 фигури и

7 приложения.

Библиографията включва 135 литературни изсточника, от които 19 на

кирилица и 116 на латиница.Освен тях, съдържа 1 ръководства по духовна

грижа; Консенсусни стандарти по духовна грижа за пациенти – 4 и публикации

със становища от лица с практически опит в духовната грижа в медицината.

Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита на разширен

катедрен съвет на катедра „Урология и Обща медицина” на МУ-Пловдив.

Защитата на дисертационния труд ще се състои на ...............от..........часа

във ..........аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив на заседание на

научното жури.

Материалите по защитата са на разположение в катедра „Урология и

Обща медицина” на МУ-Пловдив.
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Използвани съкращения:

БМП – биомеханичен подход
ДБ – духовно боледуващ
ДГ – духовна грижа
ДЗ – духовно здрав
ДКЛ – духовни качества на лекаря
ДМЛ – духовна мотивация на лекаря
ДМС – духовни методи и средства
ДО – духовна оценка
ДП – духовни потребности
ДПА – духовни потребности в амбулаторията
ДПИА – духовни потребности извън амбулаторията
ДПЛ – духовни потребности на лекаря
ДР – духовни ресурси
ДС – духовни средства
ИДО – интструменти за духовна оценка
КСКПТ - Компютъризирана система за когнитивно поведенческа терапия
МЗ – Министерство на здравеопазването
НЗОК – Национална здравноосигурителна каса
НРД – Национален рамков договор
ОДГ – обучение по духовна грижа
ОМ – обща медицина
ОМП – обща медицинска практика
ОПА – оплаквания на пациента в амбулаторията
ОПЛ – общопрактикуващ лекар
ПМП – първична медицинска помощ
П. – потребности
Р. – ресурси
РДГ – ръководство по духовна грижа
СДП – спешна духовна помощ



5

Съдържание

I. Въведение.................................................................................5

II. Цел..........................................................................................13

III. Задачи....................................................................................13

IV. Методи и материали............................................................ 13

V. Резултати и обсъждане.........................................................16

Демографски характеристики на целевите групи........16

Първа част........................................................................20

Втора част........................................................................27

Трета част........................................................................33

Четвърта част..................................................................43

Пета част.........................................................................48

VI. Изводи.................................................................................53

VII. Приноси.............................................................................55

VIII. Препоръки........................................................................56

Резюме на английски език.......................................................57

Публикации, свързани с дисертационния труд.....................58



6

I. Актуалност и значимост на духовната грижа в ОМП

В България до този момент не е проучвана ролята на лекарите от общите

практики по отношение на духовните потребности и ресурси. ОПЛ биха могли

да ги интегрират в профилактиката и ранната диагностика на редица социално

значими заболявания зависими от начина на живот. Също да са готови да

реагират адекватно при състояния, изискващи спешна духовна намеса като

проявяват чувствителност към критичните психоемоционални състояния на

пациента в техния духовен аспект за да насърчат навреме консултиране с

духовника му. За тази цел са необходими не само основни познания в областта

на духовната грижа, които лекарите по обща медицина  придобиват по време на

следването си по медицина и надграждат през специализацията си, но и редица

комуникативни умения съобразно религиозните общности на пациентите.

«Понякога, онова, което за едного е лекарство, за другиго е отрова; понякога

едното и другото за единия и за другия е лекарство, когато се дава в подходящо

време, а дадени ненавреме, те са отрова. Аз видях неопитен лекар, който унизи

един скърбящ и с това нищо повече не направи за него, а само го хвърли в

отчаяние. Видях и опитен лекар, който оперира надменно сърце с унижение и го

изчисти от всичката му смрадна гной» Св.Йоан Лествичник

(Лествица 26:25-26)

„Според пациентите техните духовни нужди не се задоволяват.”

„Медицинските сестри не са добре подготвени и възнаградени за усилията си в

духовните грижи.”

„Следва да бъдат развивани европейски програми по духовните грижи, за да

могат да бъдат предоставени насоки за медицинския персонал.”

 Духовните потребности (П. ) и ресурси (Р. ) в съвременната обща

медицинска практика са вградени в холистичната система на личността на
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пациента проявявайки се в неговите потребности от по-топло, човешко

отношение, разбиране и подкрепа по време на медицинската консултация и

го мотивират да взема участие при вземане на решение за неговото лечение.

 Основните духовни потребности, които могат да бъдат търсени,

разкрити и задоволявани по време на медицинксата консултация в ОМП са:

П1. Внимание;

П2. Съчувствие;

П3. Обяснение

П4. Уверение / убеждаване

П5. Съвет;

П6. Насърчение / подкрепа;

П7. Предписание:

- вкл. на стратегии за справяне и лечение съгласно

нагласите на пациента стратегии и средства за лечение (Р7.));

П8. Успокоение:

- чрез задоволяване на гореописаните нужди от внимание,
съчувствие, обяснение, увренеие / убеждаване, съвет, насърчение / подкрпа и
предписание, удовлетворяващо пациента, (виж П1., П2., П3., П4., П5., П6. и П7.)
всичко това подкрепено от проявената вяра и надежда на лекаря (Р4.),
демонстрираните познание / опит (Р5.), съобразяване с ценностите на пациента
(Р6.), уговорените стратегии и средства (Р7.) и проявните покрепа / позитивизъм
на лекаря (Р8.) спрямо нещата, които пациентът се е съгласил мотивирано да
извърши в интерес на здравето си.;

- и не на последно място -

П9. Милосърдие.

 Духовните потребности на пациента, които очакват задоволяването

си извън ОМП също могат да бъдат извлечени от ОПЛ посредством въпроси

по 17-те пункта обследващи наличното духовно състояние от ТАБЛ.1 (Виж

стр.35) на потребностите:

 да се смея

 да съм край деца/та

 да имам щастливи мисли

 да говоря за ежедневни неща

 да виждам други хора да се усмихват

 да пея/слушам  музика

 да чета  религиозни текстове
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 да водя разговор на религиозна или духовна тема

 да общувам с хора, които споделят моите религиозни  вярвания

 да чета вдъховяващи неща

 да се възползвам от вдъхновяващи неща

 да се възползвам от религиозните текстове/писания

 да се моля/да чета молитви

 да ходя на религиозни служби/църква

 да съм със семейството

 да съм с приятелите

 да знам какво става със семейството и приятелите

 Духовните качества на ОПЛ имат потенциала за духовни

ресурси, които да удовлетворят ДПА (в амбулаторията) и подпомогнат

задоволяването на ДПИА (извън амбулаторията). Те са обект на оценка

от пациента както и на самооценка от ОПЛ. Основните от тях са:

Р1. Отговорност и съвест;

Р2. Състрадание и милосърдие;

Р3. Търпение;

Р4. Вяра и надежда;

Р5. Познание и опит;

Р6. Съобразяване с ценностите на пациента;

Р7. Предлагането на стратегии и средства за лечение съгласно

нагласите на пациента;

Р8. Подкрепа и позитивизъм в отношенията лекар-пациент;

и не на последно място

Р9. Любов безкористна, духовна

 Повечето ОПЛ нямат специфични знания, умения и нагласи да

отговарят на духовните потребности на пациентите.

 Според официалните източници се открояват следните препоръки:

- разработване и прилагане на модел на духовната грижа ОМП, тъй

като за ОМП липсва подходящо обучение и подходящи стратегии;

- развиване на европейски програми по духовна грижа с насоки за

медицинския персонал:



9

- пациентът трябва да е третиран със състрадание и милосърдие;

- лекарят трябва да посрещне емоционалните и духовните нужди на

пациента, за което ОПЛ трябва да е в състояние да извършва оценка на

духовното състояние и духовните нужди на пациента:

- при депресия и смутено сексуално здраве – интегриране с духовни

съветници;

- да се създаде ръководство по духовна грижа за медицинските екипи;

 Изпълнението на препоръките за разработване и прилагане на модел

на духовните грижи в общата практика, за придържане към вече

съществуващите стандарти за духовна грижа биха подкрепили ОПЛ в

деликатната му задача за подобряване на духовното благосъстояние на

пациента.

 Значителна част от пациентите са за включване в медицинското

обслужване лечение чрез вяра и духовни практики и повечето от тях

смятат, че лекарят трябва да се съобрази с техните духовни нужди, че

лекарите имат лечебна сила дадена от Бога. Според пациентите тези нужди

все още не се задоволяват, а ОПЛ признават, че им е трудно да говорят за

духовността, защото не разполагат  точните думи, поради липса на

образование в тази област.

 Посочени се бариери пред духовната грижа:

- варианти на собствена духовност на лекаря;

- посредствена духовна оценка;

- неразбиране на ролята на духовника;

Пациентът определено счита, че медикът трябва да знае повече за

духовната грижа, докато медикът счита че по една или друга причина е по-

подходящо би било сътрудничество с духовни лица. Според нас това е така,

защото пациентът обръщайки се към лекаря очаква от него той да обърне

внимание на всичко, свързано с изложения проблем и той да е в състояние

да предложи варианти и съвети за подход към най-удачно и ефективно

разрешаване на проблема му.
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 Задоволяването на индивудуалните духовни потребности чрез

използване на наличните духовни ресурси – т.е. средствата,  допълващи

индивидуалното психологично лечение по разпознатия проблем всъщност е

духовната грижа в ОМП. Тя на практика би се осъществявала чрез

активно изследване и съпричастност към нуждите на пациента и

проучване на отношенията на пациента с околния свят, търсейки всякакви

смущения в тях.

 Снемането на духовната история е процес на интервюиране на

пациента за достигане на по-добро разбиране на неговите духовни

потребности и ресурси. Това позволява духовен скрининг на това дали

една личност преживява сериозна духовна криза и следователно се нуждае

от незабавно насочване към преофесионално оказващия духовна помощ,

който да окаже спешна духовна помощ (СДП). В останалите случаи

обсъжданията на духовните въпроси могат да помогнат на пациента да

намери смисъла при хроничните заболявания, особено тези, изискващи

продължителни здравни грижи.

 Сред духовните ресурси се признават за подобряващи здравето

следните духовни стратегии:

 прошка,

 молитва,

 четене на свещени текстове,

 разговори с духовенство,

 Аюрведа,

 пост (постене),

 поддържане на добро духовно състояние като равносилно на

кардиозащитна профилактика;

 лекуване на духовната болка чрез своевременно насочване за СДП

от духовник/свещеник.

 Според източници в интернет като EndLink се предоставят съвети за:
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- емпатично присъствие;

- нормализация;

- прошка;

- обзор на живота;

- търсене на източници на сила и комфорт включително и в духовните

занимания.

 Здравните грижи биха се подобрили с промоция чрез научните

форуми, демонстрираща отвореност към изучаването на духовните вярвания

на хората с прилагането на холистичния подход. Учените призовават  да

бъдат развивани европейски програми по духовните грижи, за да могат да

бъдат предоставени насоки за медицинския персонал.

 Към естествените представи и нагласи на ОПЛ в съвременната обща

практика за това кога, как, какво и защо да включи в духовната грижа за

пациента, добавянето на обучение в тази насока има следните ползи:

1. Представяне на научни доказателства за здравните ползи от

духовната грижа ще даде по-голяма увереност и мотивира ОПЛ по-

смело да прилага духовната грижа.

2. Допълване на похватите на общуване в полза на търсенето,

разпознаването и консултирането по духовните проблеми.

3. Посочване решения за преодоляване на наличните бариери и

разпознанване на и възползване от улесняващите фактори.

На ФИГ.1 представяме реалните условия в момента и идейните

ни предположения за преспективи за развитие на ДГ – процесът на

задоволяване на духовните потребности чрез използване на наличните

духовни ресурси.
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ФИГ.1
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III. Цeл: Да проучим духовните потребности и ресурси в ОМП (виж както

е показано нагледно на ФИГ.1 на стр.11)

IV. Задачи:

1. Да проучим духовни потребности и съответстващите на тях налични

възможности (духовни ресурси)  за тяхното задоволяване,  какви

потребности би задоволявал съответно всеки ресурс в рамките на

медицинската консултация в ОМП.

2. Да проучим и сравним духовните потребности на ОПЛ и неговата

духовна мотивация като ресурс със съответните такива на ОПЛ от друга

държава.

3. Да проучим и сравним духовни потребности и ресурси на пациенти

от България със съответните такива на пациенти от друга държава.

4. Да определим отношението на пациенти и ОПЛ към ДМС в ОПЛ.

5. Да изберем и предложим приоритетна стратегия в инициирането на

ДГ в България.

V. Материал и методи:

Таргетни групи: ОПЛ и пациенти

Проучването е на два етапа:

На първия етап обхванахме с пилотно тестване на инструментите от

въпросниците:

ОПЛ - 28

Пациенти – 96

На втория – основен етап:

ОПЛ - 295

Пациенти – 386

Характеристики на групите от първоначалното проучване:

1. ОМП – 28 (от които 24 ОПЛ и 4 мед. сестри)

2. Пациенти – 96 (от които 79 жени, 43 мъже и 2 неотметнали пола си)

Характеристики на групите в основното проучване:

1. ОПЛ: 266 български ОПЛ*, от тях: жени – 156 и мъже – 104, с неизвестен

пол – 6
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*малко над 5 %-ва извадка от общия брой ОПЛ за България (към момента

са около 4500 ОПЛ за страната)

29 хърватски ОПЛ, от тях жени – 24 и мъже – 5

2. Пациенти: 337 български пациенти, от тах жени – 208 и мъже – 113, с

неизвестен пол – 16; Сред пациентите има обосебени групи: християни от

протестнаска общност - 39 души, от тях: жени – 20, мъже – 14, с неизвестен пол

– 5; 46 гръцки пациенти;

Проучването на таргетните групи извъшихме с анонимен въпросник за ОПЛ и

анонимен въпросник за пациенти на хартиен и WEB-базиран варианти на

български, английски, немски, френски, испански и португалски езици и гръцки

езици - налични на следните електронни адреси:

http://bgdoktor.info/nmi/ - въпросник за лекари;

http://bgdoktor.info/npi/ - въпросник за пациенти.

* (данните, взети от хартиен носител са присъединени към базите данни на

WEB-въпросници, отбелязани със маркер за произхода на носителя им,

съответно „nmi_p” за хартиения и „nmi_e” за on-line-попълнените)

Същите аналози са готови за предоставяне за попълване в техния вариант на

хартиен носител (виж Приложение №2 на стр.  , Приложение №3 на стр. ,

Приложение №4 на стр. , Приложение №5 на стр. и Приложение №5 на стр.  )

Последните, освен за целите на настоящия труд, в своята цялост служат за

текущо набиране на материал за бъдещи научни излседвания в областта на ДГ в

медицинската практика.

Въпросниците съдържат валидирани инструменти за духовна оценка (виж

раздел 3.2 на литераурния обзор) – за обследване на ДПИА съответно SNI

(ТАБЛ.1 на стр. 35) както и техни аналози, оформени от нас за обследване на

ДПА, ДПЛ и  съответните им ДКЛ и ДМЛ. Освен тях използваме отделни

затворени, полу-отворени и отворени въпроси за ДМС.

Постановка и целеви групи:

Раздадени бяха общо 306 бр. въпросници на български ОПЛ на хартиен

носител. От тях бяха върнати годни за обработка 239 бр. Събрахме данни годни

за обработка и от 27 бр. попълнени от ОПЛ онлайн WEB-варианта за ОПЛ.

От раздадените  77 бр. въпросници на чуждестранни ОПЛ (на хартиен

носител) на английски език,  бяха върнати годни за обработка 35 бр., а от WEB-

варианта събрахме годни за обработка общо 12 бр. Общо от чуждестранни

http://bgdoktor.info/nmi/
http://bgdoktor.info/npi/
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лекари имаме годни за обработка 47 бр., от които 29 бр. са на хърватски лекари

и 18 бр. на лекари от др. държави.

Събрахме 337 бр. попълнени въпросници от български пациенти, от

които 304 бр. бяха попълнени на хартиен носител и годни за обработка (от

раздадени общо 356 бр.) както и 33 бр. попълнени и годни за обработка от WEB-

варианта за български пациенти.

От раздадени 50 бр. въпросници на хартиен носител на гръцки език в

района на град Александруполи събрахме годни за употреба 46 бр. и още 3 от

WEB-варианта за пациенти на гръцки език.

За статистическа обработка и анализ на данните използвахме SPSS-20.

Описателен анализ:

- честотен анализ с диаграми на разпределението и кростабулации, при които

изчисляваме нивото на значимост - Pearson Chi-Square (р= )

Сравнителен анализ:

Използваме стандартизираните Z-стойности (Zscore) на променливите, когато

сравняваме резултати между тези на първоначалното и тези на основното

проучване. Представяме резултати в диаграми и таблици.

Корелационен анализ за установяване на връзки между духовното

състояние, стреса, депресията според здравословното състояние на обособени

групи пациенти.

В Приложения 1, 2 и 3 сме поставили въпросниците от първоначалното и

основното проучване във техните варианти наедно с променливите и скалите за

имерване.

Относно методология на отметките на отговорите на въпросите в

Таблици1А и 1Б за лекари и Таблица1 за пациенти виж съответно, Приложения

№2 и №3 на страници 230 и 244.



16

V. Резултати и обсъждане:

Демографски характеристики на целевите групи:

Сред 337-те български пациенти обособихме следните групи:

1. Възраст:

18-29 годишни – 137

30-44 годишни – 51

45-64 годишни – 93

На 65 и повече години - 56

2. Според пола:

Жени – 208

Мъже – 113

от тях неотметнали пол – 16

3. Трудова заетост:

Трудово-заети – 128

Пенсионери – 69

Студенти – 125

Безработни – 13

4. По местоживеене:

Столица – 29

Областен център – 100

Град – 147

Село – 56

Неотметнали местоживеене – 5

От София и София-Област – 42

От Област Пловдив – 135

От Област Стара Загора – 100

От Област Велико Търново – 31

От други области на страната – 29

5. Образование:

Средно или основно – 199

Висше – 121

Неотметнали – 17

6. Религиозна общност:

Православни християни – 249

Протестантска общност – 51

Мюсюлмани-сунити – 10

Други мюсюлмански общности – 9

Католици – 3

Други християнски общности – 6

Други религиозна общност – 6

Духовни лица - 4

Непопълнили – 3

17. Семейство:

Живеещи в брак – 148

Живеещи с партньор без брак – 35

Самотно вдовство – 32

Без партньор все още – 108

Вдовство с партньор – 4

Непопълнили – 10

Имащи живи деца – 174

Със деца починали - 14

Живеещи със децата си – 132

Живееещи без близост

с децата си – 93
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18. Здравословно състояние:

Напълно здрави – 68

Здрави – 142

Боледуващи леко – 94

Боледуващи сериозно и много сериозно

– 30

Със заболяване, установено през

изтеклата година – 99

Със заболяване, установено преди

повече от година – 162

С налично заболяване, продължаващо

по-малко от 1 година – 94

С налично заболяване, продължаващо

повече от 1 година – 108

Хоспитализирани в момента на

попълване на въпросника – 13

Сред 266-те българските ОПЛ:

1. Според пола:

Жени – 156

Мъже – 104

от тях неотметнали пол – 6

2. Работещи в ОМП от тип ИППМП –

187

3. Работещи в ОМП от тип ГППМП – 53

4. По местоположение на практиката:

Столица – 15

Областен център – 53

Град – 93

Село – 42

5. По местоживеене:

Столица – 18

Областен център – 80

Град – 122

Село – 39

Неотметнали местоживеене – 7

6. С диплома по ОМ – 92

7. С диплома за др. мед. специалност –

125

8. Без диплома за специалност – 84

9. Специализиращи ОМ – 118

10. Специализиращи друга мед.

специалност – 26

11. Продължително обучение:

Активни – 191

Неактивни – 46

Неотметнали активност – 29

12. Участващи в научни форуми:

Активни – 188

Неактивни – 71

Неотметнали активност – 7
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13. Участващи в национални форуми –

180

14. Участващи в международни форуми

– 50

15. По честота на участие в научни

форуми:

По-рядко от един път годишно – 27

Поне един път годишно – 79

Повече от един път годишно – 96

16. Религиозна общност:

Православни християни – 237

Католици – 6

Други мюсюлмански общности – 3

Други християнски общности – 2

Друга религиозна общност – 2

Мюсюлмани-шиити – 1

Протестантска общност – 0

Непопълнили – 3

17. Семейство:

Живеещи в брак – 195

Живеещи с партньор без брак – 33

Имащи живи деца – 207

Живеещи със децата си – 156

18. Здравословно състояние:

Напълно здрави – 54

Здрави – 93

Боледуващи леко – 95

Боледуващи сериозно и много сериозно

– 23

Със заболяване, установено през

изтеклата година – 66

Със заболяване, установено преди

повече от година – 121

С налично заболяване, продължаващо

по-малко от 1 година – 48

С налично заболяване, продължаващо

повече от 1 година – 10
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В ТАБЛ.1 сравняваме разпределението на обхванатите с въпросници целевите групи

по местоживеене. Тъй като има съответствие в дяловете на групите пациенти и ОПЛ, които

живеят и работят при сходни условия, изключваме като причина факторите на средата за

установените със статистическа достоверност диспропорции между заявените дялове сред

ДП и ДР.

ТАБЛ.1

пациенти ОПЛ

местоживеене местоживеене място на ОМП

дялове на

групите в %

дялове на

групите в %

дялове на

групите в %

град 29,7 30.0 19,9

областен център 43,6 45,9 35,0

село 16,6 14,7 15,8

столица 8,6 6,8 5,6

сумарен дял

попълнили % 98,5 97,4 76,3

дял некоректно

попълнили в % 1,5 2,6 23,7

некоректно

попълнили в бр. 5 7 63

Общ брой 377 266
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1. Резултати от основното проучване с въпросници на български

ОПЛ и пациенти относно духовните потребности и ресурси (отметнати  в и по раздели в

литературния обзор):

1.1 Духовни потребности в амбулаторно време (ДПА)

Повечето пациенти, които са посочили, че по време на мед. консултация имат нужда от

една или няколко от следните потребности:

Внимание;

Съчувствие;

Обяснение;

Уверение;

Съвет;

Насърчение;

Успокоение;

Милосърдие;

са определили тези потребности като духовни.

Повечето ОПЛ, които са посочили, че по време на мед. консултация, пациентът обикновено

се нуждае от една или няколко от следните потребности:

Внимание;

Съчувствие;

Обяснение;

Уверение;

Съвет;

Насърчение;

Успокоение;

Милосърдие;

са определили  тези потребности като духовни.

По-малък относителен дял имат пациенти и ОПЛ, определили потребността на пациента от

предписание като духовна потребност.
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От това следва, че по-големия дял от ОПЛ и пациенти нямат предвид, не обсъждат и не

включват духовни стратегии в лечебно-целителния комплекс на предписанието, защото

имат  в представата си за него единствено традиционната медикаментозна схема.

В ТАБЛ.2 показваме дяловете на ОПЛ и пациенти, според отметнатите от тях потребности

на пациента във първа колона на ТАБЛ.1Б от въпросника за ОПЛ и съответната колона на

ТАБЛ.1 за пациенти.

ТАБЛ.2

ДПА

пациенти ОПЛ

потребност очаквания в %

готовност за

посрещане % диспропорции в %

внимание 60,5 39,1 21,4

съчувствие 26,4 34,2 -7,8

обяснение 52,5 36,5 16,0

уверение 25,2 29,7 -4,5

съвет 47,8 36,5 12,3

насърчение 33,5 32,3 1,2

предписание
36,2 36,3 -0,1

успокоение 32,0 34,2 2,2

милосърдие 24,3 27,8 3,5

Налице е диспропорция между тези относителни дялове на пациенти, очакващи:

Внимание;

Обяснение;

Съвет;

И тези на ОПЛ, които имат готовност да посрещнат същите потребности.



22

Проявената готовност за съчувствие и уверение от ОПЛ, трудно би дала усещането за

такова у пациента, при дефицит на внимание, обяснение и съвет.

Трябва да се взема под внимание, че:

- пациентът посещава в един ден обикновено един ОПЛ, а един ОПЛ бива

посетен от десетки пациенти за един ден;

- ОПЛ се старае да задоволява потребности на  всички пациенти, посетили

амбулаторията му в рамките на един работен ден;

- съответните ресурси  у ОПЛ подлежат на изчерпване в тези рамки,

затова е нужно и време за възстановяване, зависимо от :

- брой и тежест на състоянията на преминаващите през амбулаторията

за един ден пациенти;

- наличие на времеви интервали между амбулаторните

прегледи;

- свободно време на ОПЛ извън амбулаторията.

1.2 Духовни качества на лекаря (ДКЛ) като духовни ресурси:

На ФИГ.2 и ФИГ.3 представяме кростабулации на вътрешните взаимоотношения между

дяловете пациенти, респективно ОПЛ, според това дали определят качеството отговорност/

съвест като духовно.

Кростабулациите на тези фигури представят разпределението на отговорите на

въпросите (виж. Таблица.1 (за пациенти) на ред първи, колона 2 в Приложение № 3 на

стр.235 и съответно Таблица 1Б (за лекари), на ред първи, колона 2 в Приложение №2 на

стр.220)

С нула до средното (зелено) квадратче на ординатата са групите участници, които не са

маркирали отговор дали потребността е духовна.

С нула на абцисата са групите, които не са отбелязали отметка, че качеството на лекаря

отговорност / съвест би осигурило по-добро посрещане на някои от неговите потребности

изброени в колона 3 на ТАБЛ.1 от въпросника за пациенти и съответно от ТАБЛ.1Б от

въпросника за ОПЛ, но същевременно са поставили отметка в колона 4 на същите таблици,

характеризиращо качеството на ОПЛ като духовно или не. Този принцип важи и за

останалите кростабулации от целия настоящ и в следващия раздел.
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ФИГ.2 χ2<0.001

ФИГ.3 χ2<0.001

На ФИГ.4 представяме разпределението на дяловете сред пациенти според броя

ДПА, които биха по-добре задоволени при наличие у ОПЛ на отговорност / съвест
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ФИГ.4 χ2<0.001

ФИГ.5 χ2<0.001



25

На ФИГ.5 представяме разпределението на дяловете сред пациенти показващо

конкретно поименно на най-честите съчетания от ДПА, които едновременно биха били по-

добре покрити при наличие у ОПЛ на отговорност / съвест.

На кръстосаната диаграма от ФИГ.5 представяме данни за това как според ОПЛ

качеството отговорност / съвест биха осигурили  по-добро посрещане на потребности на

пациента в амбулаторията като: внимание, съчувствие, обяснение, уверение, съвет,

насърчение, предписание, успокоение и милосърдие:

ФИГ.6 χ2<0.001 266 български лекари

- на лявата ордината са надписани групите ОПЛ, формирани според отметките на

отговорите им от ТАБЛ.1Б на въпросника за ОПЛ.

-на дясната ордината за означенията на изчислените Z-стандартизирани стойности

на променливите, получени чрез обработка на  зададените от ОПЛ отметки за потребности

в колона 4 на същата таблица от въпросника на лекари (за подробности и пояснения – виж

стр. Приложение 2). От диаграмата се вижда, че качеството на лекаря ‘отговорност / съвест’

се свързва със задоволяване на не само една единствена, но и на групи от негови

потребности.

Извод:
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1. Данните от ФИГ.2 и ФИГ.3 ни дават основание да отхвърлим НₒА, която твърди,че

качеството на лекаря от ОМП 'отговорност / съвест' не е духовно качество.

2. Данните от ФИГ.4, ФИГ.5 и ФИГ.6 ни дават основание да отхвърлим НₒВ, която твърди,

че отговорност / съвест не е ресурс (не задоволява потребности) в полза на пациента.

Следователно приемаме за верни следните твърдения:

1. Качеството на лекаря от ОМП 'отговорност / съвест' е духовно качество.

2. ‘Отговорност / съвест’ е ресурс (задоволява потребности) в полза на пациента.

Следователно, отговорност / съвест е духовен ресурс.и ДКЛ.

Аналогично определяме и останалите ДКЛ, обследвани от ТАБЛ.1 и 1Б на въпросниците.

В Табл. 3 представяме отчетените диспорпорции между относителните дялове  на

пациенти и ОПЛ за проява на ДКЛ, които са от порядъка на 30%.

ТАБЛ.3

ДКЛ

Български пациенти Български ОПЛ

ДКЛ очаквания в %

Споделена

наличност у

ОПЛ в % диспропорции в %

Отговорност/съвест 79,5 37,2 42,3

състрадание 64,1 34,6 29,5

търпение 71,5 41,0 30,5

Вяра/надежда 63,2 32,7 30,7

Познание/опит 72,1 40,6 31,5

Съобразяване с

ценностите на пациента 63,5 34,2 29,3

Предлагане стратегии

съгласно нагласите на

пациента 66,2 31,6 34,6

Подкрепа/позитивизъм 65,0 35,7 29,3

Любов 62,0 27,4 34,6
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Несъразмерността на дяловете предполага наличие на множество фактори като

бариери в общуването между двете страни [110] като и конфликти със съвестта [124]

като последните кумулират ежедневно при ОПЛ, който е поставени пред активния

избор на „по-малкото зло“ при подбора на лечебните средства за пациента - пасивно

очакващ идеалното предписание, което в повечето случаи не съществува в съзнанието

на лекаря. От своя страна, пациентът си съставя впечатления за това качество на лекаря

от контакта с ограничен брой лекари, докато ОПЛ изхожда от опита си с работата си с

практически неограничен брой пациенти. Но именно различните гледни точки на

пациента и ОПЛ спрямо един и същ принцип, от който зависи доверието лекар-пациент,

са доказателство за сложността на взаимоотношенията, въпреки които лекарят трябва да

съумее да намери правилния път към всеки негов пациент - с индивидуален подход

съобразно личностната му уникалност.

Възможно е това да се дължи и  на  скромност на ОПЛ, макар и въпросниците да са

анонимни.

В останалите варианти, ОПЛ, би трябвало да поработят върху собственото си духовно

усъвършенстване, за което е необходима духовна или друга мотивация.

Тъй като според европейските стандарти [153], холистичната грижа включва внимание

към телесните, умствените и духовните измерения на човешката личност, то за степента

на прилагането `и в ОПМ може да се съди по конкретните индивидуални нагласи на

ОПЛ. Нашите резултати показват сериозно разминаване с тези на пациента.

2. Резултати от основното проучване с въпросници на български и

хърватски ОПЛ и относно техните собствени духовни потребности (ДПЛ) и

ресурси духовна мотивация на лекаря (ДМЛ)

2.1 Сравнително представяне на ДПЛ на българските ОПЛ към

ДПЛ на хърватските ОПЛ:

Потребност на ОПЛ „да умее да общува и оценява”:
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ФИГ.7 266 български ОПЛ ФИГ.8 29 хърватски ОПЛ

ФИГ.9 266 български и 29 хърватски ОПЛ

χ2 = 0.008

На ФИГ.7 и 8
представяме за
сравнение дяловете на
български ОПЛ (на
лявата диаграма) и
хърватски ОПЛ (на
дясната), които са
отметнали, че считат за
нужно да умеят да
общуват и оценяват.

На ФИГ.9 представяме
диаграма с
разпределение по
логаритмична скала на
вътрешните дялове на
двете групи ОПЛ според
това дали са определили
като духовна
потребността да умеят
да общуват и оценяват.

От фигурите е видно, че хърватските лекари са в пъти по-категорични в

осъзнаването на потребността от това да умеят да общуват и оценяват и

определянето `и като духовна потребност.

Аналогични резултати получихме и за останалите ДПЛ на ОПЛ:

- да узнават същественото за здравето;
- да спечелят  и поддържат доверие;
-да печелят признателност и успехи;
- да контактуват с пациента извън амбулаторията;
- да се съветват
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2.2 Сравнително представяне на ДМЛ – мотивацията му

използва определени ресурси - при българските и при хърватските ОПЛ:

„Оценка на благополучие и страдание”:

На ФИГ.10 и ФИГ.11 представяме за сравнение дяловете на български

ОПЛ и хърватски ОПЛ, които са отметнали, че биха използвали възможността

оценка на благополучиие и страдание като ресурс и едновременно с това го

определят дали е духовен. На абцисата е показано разпределението според

групите ОПЛ, формирани на базата на техните отметки в колони 3 и 5 на

Таблица 1А от въпросника за лекари.

ФИГ.10 266 български ОПЛ
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ФИГ.11 29 хърватски ОПЛ

ФИГ.12 266 български и 29 хърватски ОПЛ χ2 = 0,038
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На ФИГ.12 представяме диаграма с разпределение по логаритмична скала на

вътрешните дялове на двете групи ОПЛ според това дали са определили като духовeн

ресурса оценка на благополучиие и страдание

От фигурите е видно, че хърватските лекари са в пъти по-мотивирани да

използват тяхната способност да извършват оценка на благополучие и страдание,

определяйки я  като духовен ресурс.

Аналогични резултати установихме и за останалите ДМЛ, обследвани чрез отметки в

колона-3 на ТАБЛ.1А от въпросниците за лекари.

В обощение на резултатите от настоящия раздел, можем да

заключим:

Хърватските ОПЛ са много по-мотивирани от българските да използват тяхната

мотивация да прилагат:

Оценка на благополучие и страдание;

Споделяне на ценности с пациента;

Самоусъвършенстване;

Безкористна промоция на ценности;

Индивидуален подход

и Организиране на спешна духовна помощ,

признавайки ги като духовни ресурси, задоволяващи собствените на ОПЛ духовни

потребности (ДПЛ) от това:

- да узнават същественото за здравето;

- да спечелят  и поддържат доверие;

-да печелят признателност и успехи;

- да контактуват с пациента извън амбулаторията;

- да умеят да общуват и оценяват

- да се съветват

Духовната мотивация на ОПЛ е пряко свързана с успешната дейност

в ОМП, тъй като тя стимулира усъвършенстването на духовните качества на лекаря

(ДКЛ), които от своя страна подобряват задоволяването на духовните потребности на
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пациента по време на медицинската консултация (ДПА), както е показано на ФИГ.13,

какъвто механизъм влиза в състава на разгънатата духовна грижа, която би обхващала

ФИГ.13 както пациентите, така и ОПЛ

(виж ФИГ.1 на стр.11)

3. Резултати от основното проучване с въпросници на групи български и

гръцки пациенти относно техните ДП и ДР, , съгласно фокуса на целта (виж ФИГ.1

на стр. 11 ) и задача 3. Характеристиките на групите пациенти са посочени в ТАБЛ.4:

ТАБЛ.4

пациенти

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid

БГ-извън

протест.общност
298 77,2 77,2 77,2

БГ-от протест. общност 39 10,1 10,1 87,3

от Гърция 49 12,7 12,7 100,0

Total 386 100,0 100,0

3.1 Сравнително представяме резултати от обследването на

третата, последна група ДП в ОМП – това са ДПИА (виж ФИГ 1 на стр.11)

Духовни потребности извън амбулаторното време (ДПИА)

Потребност на пациента  „да се възползва от религиозните текстове”:

На ФИГ.14 представяме тройна кростабулация по логаритмична скала на

вътрешните взаимоотношения между дяловете на две групи български и една група

гръцки пациенти, като разпределенията са според отметнатата потребност „да се
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възпозвам от религиозните текстове“ в Колона А на ТАБЛ.2 от въпросника за

пациенти, отметката на същия ред от таблицата в Колона В, където са отметнали дали

задоволяват тази потребност напоследък и в Колона Г, с която са определили

избраната потребност като духовна.

ФИГ.14 χ2 < 0.001

Данните показват, че близо половината от православните български пациенти

не задоволяват потребността си да се възползват от религиозните текстове, за огромна

разлика в относителните дялове при българските протестанти и при православните

пациенти от Гърция.

Потребност на пациента  „да се се моли, да чете молитви”:

На ФИГ.15 представяме тройна кростабулация по логаритмична скала на

вътрешните взаимоотношения между дяловете на две групи български и една група

гръцки пациенти, като разпределенията са според отметнатата потребност „да се

моли, да чете молитви”: в Колона А на ТАБЛ.2 от въпросника за пациенти, отметката
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на същия ред от таблицата в Колона В, където са отметнали дали задоволяват тази

потребност напоследък и в Колона Г, с която са определили избраната потребност

като духовна или не.

ФИГ.15 p < 0.001

Данните показват, че над 1/3 от православните български пациенти не

задоволяват потребността си да се молят и четат молитви, при  разлика в пъти при

относителните дялове при българските протестанти и при православните пациенти от

Гърция.

Обсъждане: Tъй като е установено, че молитвата е най-силно одобрената

стратегия за управление на конфликти с Бога [29], а нашите резултати дотук показват

влияние на обстоятелста, свързани с подтиснати конфликти с духовните ценности

довеждащи до конфликт с Бога. Ето защо лекарят трябва да проучва духовните

ценности на пациента, за да може като ги съпостави с действията на пациента да

открие подобни конфликти и да насочи консултацията към тяхното своевременно

решаване, защото на тези пациенти, вярващи, че молитвата може да излекува тежко
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заболяване, дори желаещи лекарят да се моли за тях, на тези близки на пациента,

смятащи, че ако се молят за него може да се лекува по-ефикасно заболяването му [3],

ОПЛ е този, който може да насърчи подобни практики вместо да ги неглижира като

ненаучни и безполезни, тъй като молитвата за здраве подкрепя пациента да запазва

спокойствие и търпение, които му помагат да понася хроничното си заболяване.[122].

Това би намалило броя на излишните консултации със специалисти, изследвания и

хоспитализации, за които един нетърпелив и тревожен пациент оказва редовен натиск

на своя личен лекар. Би било полезно в подобни случаи ОПЛ да не да прибързва със

„защитна“ реакция от своя страна - да му обръща все по-малко внимание за да не губи

"ценно" време, но вместо това да направи опит за духовна анмнеза - скрининг на

евентуални  духовни причини в основата на проблемното поведение на своя пациент.

Потребност на пациента  „да ходи на религиознозни служби / на църква”:

Данните показват, че над 1/3 от православните български пациенти не

задоволяват потребността си да ходят на религиозни служби / на църква, при  разлика

в пъти при относителните дялове при българските протестанти и при православните

пациенти от Гърция.

3.2 Сравнително представяме резултати от обследването на

методите и средства за пациентите (ДМС), които биха могли да бъдат включени

във стратегии за решаване на здравни проблеми и биха могли да бъдат обсъдени по

време на консултация в ОМП, съгласно фокуса на целта (виж ФИГ.1 на стр. 11 ) и

задача 3 (от стр. 12) - третия, последен от необследваните дотук, елемент на ДР в

ОМП. Това са ДМС:

Стратегия на поста, постенето,

обследвана с въпроса „Постили ли сте някога?”:

Постът / постенето залягат в основата на три от четирите основни световни

религии - юдаизъм, християнство и мюсюлманство, а при будизма - във вид на

вегетарианство. Тъй като научно доказани са благоприятни ефекти на постите при

гръцките православните християни: понижаване на телесната маса, общия

холестерол, LDL-C и съотношението LDL-C / HDLD-C [105], ние смятаме, че в ОМП

задаването на въпроси към пациента дали пости или би постил, може да служи
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включително и като повод за добра мотивация на пациента от страна на ОПЛ  и част

здравната промоция в посока здравословен начин на живот.

На ФИГ.16 представяме разпределението на дяловете между двете български и

гръцката групи пациенти, в зависимост от отговорът им на въпрос 19 от въпросика за

пациенти "Постили ли сте някога?"

ФИГ.16 p < 0.001

Резултатите ни показват, че близо половината от православните български

пациенти не са се възползвали от духовната стратегия на поста с нейните

благоприятни последици за здравето, при  разлика в пъти при относителните дялове

при българските протестанти и при православните пациенти от Гърция.

Следователно за значителна част от пациентите на българския ОПЛ би било смислено

промотиране на практикуването на поста заедно с останалите ДМС, които, според

чуждо проучване, наистина могат да бъдат използвани като готова матрица при

подходящи пациенти; удобна възможност за това са и диспансерните прегледи [105] в

ОМП.
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Метод за оценка на наличие на духовно страдание с въпроси от типа „Има ли нещо

да ви тежи?” „От колко време Ви тежи?” (Виж Въпрос 16 от Приложение 3, стр 235)

Тъй като е правено проучване включващо измерване на духовна болка в

състава на инструмента Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Spiritual Well-

Being-Expanded [FACIT-Sp-Ex], което установява, че при пациентите тя е оказвала

неблагоприятно въздействие на техните физически и емоционални симптоми

стенденция към повишена депресия, тревожност и сънливост [24], но този инструмент

е подходящ за пациенти с тежки заболявания, а и същевременно не открихме

разработен до момента инструмент за измерване на духовно страдание, то за нуждите

на ОМП, ние съставихме такъв инструмент, който предствлява група от

структурирани въпроси от 16-ти до 17-ти, в състава на въпросниците за лекари и

пациенти.

Причини за различното съотношение на дяловете при българската група

пациенти, които не са от протестанска общност и останалите две групи изясняваме

чрез анализ на следващите резултати, изложени в ТАБЛ.5 и ТАБЛ.6, представящи

корелации между тежестта на духовното страдание и нивата на депресия, стрес и

справянето с тях според здравословното състояние на 337-те български пациенти

измерени със въпросите от 12-то до 15 и въпрос 16В на въпросниците за пациенти.

На ФИГ.17 представяме разпределението на дяловете между двете български и

гръцката групи пациенти, в зависимост от отговорът им на въпрос 16А от въпросика

за пациенти: "Има ли нещо сериозно, което да Ви тежи на сърцето, на душата от

дълго време и да Ви причинява емоционална или духовна болка/страдание?" със

възможни отговори „Да“ и „Не“.

От фигурата става ясно, че преобладава делът на пациенти с налично духовно

страдание при православните български пациенти докато при българските

протестанти и при православните пациенти от Гърция този дял е при около 1/3 от

пациентите.

Тъй като първите две групи живеят при равни условия в България, причината за тази

разлика трябва да се търси основно в незадоволяването на духовните потребности,

както показват резултати на по-горните фигури от ФИГ.14 до ФИГ.17.
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ФИГ.17 χ2 = 0.036

От задоволяването на духовните потребности зависи нивото на духовно

благополучие, а от незадоволяването им зависи тежестта на духовното страдание, за

което установяваме че е във взаимовръзка със депресивните нива и нивата на

справяне с депресивността. Като степените на корелация се засилват с тежестта на

заболяването. Това показва анализът, изложен в ТАБЛ.5 и 6, представящи корелации

между тежестта на духовното страдание и нивата на депресия, стрес и справянето с

тях според здравословното състояние на 337-те български пациенти измерени със

въпросите от 12-то до 15 и въпрос 16В на въпросниците за пациенти.
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ТАБЛ.5 236 български пациенти

ТАБЛ.6 30 български пациенти

На ФИГ.18 представяме кростабулация в логаритмична скала на резултати на

разпределението по групи според продължителността на наличие на духовно

страдание в години (впрос 16Г на въпросника за пациенти). И при двете български

групи имаме дялове от 1/3 със духовно страдание 4 и повече години, докато при

гръцката група той е само 1/5.
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ФИГ.18 χ2 = 0.038

Обсъждане: Тъй като е установена положителна връзката между духовното

благосъстояние и физическото здраве, изразяващо се в значително  понижаване на

систолното и диастолното налягане, на С-реактивния протеин, на глюкозата на гладно

и на триглицеридите [44], то изследването на духовното страдание в ОМП би могло

да се третира заедно с останалите рискови фактори, влошаващи хроничните

заболявания. Активната профилактика на духовното страдние би включвала

интегриране  на духовна грижа в ОМП от ОПЛ.

Стратегия на прошката, обследвана с въпроси от типа: „Прощавате ли на хората?”,
„Склонни ли сте да прощавате сега?”, „А преди (заболяването)?”:

Тъй като в чуждо проучване е потвърдена положителната роля на практикуването на

прошката и духовността за спада на депресивните симптоми и повишаване на

удовлетвореността от живота и в крайна сметка подобрено здраве и

благосъстояние[56], то за нейното изледване сред пациентите в нашето проучване

съставихме и в ключихме във въпросниците си структуриран въпрос (виж ФИГ.7 на

стр. 54 от дисертацията).
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На ФИГ.19 представяме разпределението на дяловете между двете български и

гръцката групи пациенти, в зависимост от отговорът им на въпрос 18:

ФИГ.19 χ2 = 0.01

Резултатите ни показват, че при групата пациенти от протестанска общност

най-категорично е заявена склонноста им да прощават -97,4%, докато при групите

православни българи и гърци относителните им дялове дялове са близки – съответно

58,7% и 65,3%, но за сметка на това дяловете на не-склонните да прощават, но все пак

прощаващи, са съответно 24,8% и 16,3% в полза на българските православни

пациенти.

Стратегии за включване на духовно лечение:

На ФИГ. 20 представяме кростабулация резултати от отговора на въпрос 28А

от въпросника за пациенти, представящи отношението на трите гупи пациенти към

идеята за сътрудничество на ОПЛ с духовник при подбора на средствата за лечение –

ДМС.
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ФИГ.20 χ2 < 0.001 ~ ИЗПОВЯДВАЛИ ЛИ СТЕ СЕ НЯКОГА?

ФИГ.21 χ2 < 0.001
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На ФИГ.21 във вид на кростабулация с разпределение по логаритмична скала.

Данните са събрани с полуотворения въпрос 25 към пациентите: „Досега получавали

ли сте подкрепа, насърчение от Вашия лекар или екипа му за пристъпване към

религиозни/духовни практики, които са Ви помагали в миналото?“ с възможни

отговори; „Да“, „Не, защото не използвам подобни практики“ или само „Не“:

Данните показват, че повечето пациенти, независимо от особеностите на

групите си, не са получавали подкрепа от ОПЛ за ДМС. Най-голям дял пациенти

24.5%, които заявяват, че са получавали подкрепа от лекаря си за ДМС, са от групата

на гръцките православни християни, следвани от 20.5% при българските пациенти от

протестантска общности само 8.7% е делът на българските пациенти извън

протестантска общност, които са заявили,че са получавали подкрепа от лекаря си за

ДМС.

4. Отношение на пациенти и ОПЛ към ДМС в ОМП:

4.1 Насърчаване на ДГ:

Съгласно задача 4 на нашето проучване представяме съпоставка на

резултатите за отношението на пациантите и ОПЛ към използване на духовни методи

и средства в ОМП, тъй като те са двете страни на диалога по време на медицинската

консултация, а от разликата в нагласите им проличават някои бариери, от чието

преодоляване би имало полза – подобряване здравето на пациента и  оптимизиране на

разходите за здравеопазване.

На кръговите диаграми на ФИГ.22 и 23 представяме разпределението на

дяловете за българските пациенти и българските ОПЛ, в зависимост от отговорът им

на полуотворения въпрос 25 към пациенти: „Досега получавали ли сте подкрепа,

насърчение от Вашия лекар или екипа му за пристъпване към религиозни/духовни

практики, които са Ви помагали в миналото?“ с възможни отговори; „Да“, „Не,защото

не използвам подобни практики“ или само „Не“. Аналогичният въпрос , зададен към

ОПЛ е: „Досега давали ли сте подкрепа, насърчение на Ваш пациент за пристъпване

към религиозни/духовни практики, които са му помагали в миналото?“ с възможни

отговори: „Да“, „не, защото съм против подобни практики или само „Не“.
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ФИГ.22 337 български пациенти

ФИГ.23 266 български лекари
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Резултатите ни показват, че след съпоставяне на относителния дял на

пациентите получили подкрепа за ДМС от ОПЛ 10,1% от ФИГ.160 със дела на

лекарите, които са склонни да я дадат – 30,8% от ФИГ.161, можем да заключим, че с

подобряване на комуникацията лекар-пациент така че, ОПЛ да узнава за духовните

потребности на пациента и съответно да му предлага духовни стратегии, делът на

пациентите, които я получават може да се разшири с 54,1% и заедно с дела от 10,1%

да достигне дял 64,2%, т.е тогава близо 2/3 от пациентите биха били мотивирани от

ОПЛ за включване на ДМС в лечебния план.

Способност / неспособност на ОПЛ да оценява духовни потребности – като

наличиен / неналичен ДР в разгръщането на ДГ (по Въпрос Q23a2  от Приложения

1 и 2):

Установихме, че делът на българските ОПЛ, които признават, че не биха могли да
оценят духовните потребности на пациента е  26,3%, докато при от хърватските ОПЛ
той е 0,0%.

Наличието на духовен съветник като ресурс в ОМП (виж Въпрос Q24b1 от

Приложениe 2 и Въпрос Q24_1 от Приложение 3):

По задача 4 от настоящото ни проучване, представяме резултати и анализ

относно това дали духовният съветник може да се използва като ресурс в ОМП.

На ФИГ.24 представяме корстабулация която съпоставя дяловете по

логаритмична скала между български и хърватски ОПЛ, получени от обработка на

резултати, получени от отговорите на двете групи лекари на на полуотворения въпрос

„Имате ли си духовник или духовен съветник, на когото можете да се доверите за

съвет“ - вариант Б: „по отношение на Вашите пациенти“ с възможност за отметка на

позицията „Да“:

На ФИГ 25 представяме разпределението на дяловете между двете български и

гръцката групи пациенти, в зависимост от отговорът им с отметка на опцията “Да“ на

въпрос 24 „Имате ли си духовен съветник, на когото можете да се доверите? от

въпросника за пациенти.
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ФИГ.24 266 български и 29 хърватски ОПЛ χ2 < 0,001

ФИГ.25 337 български и 49 гръцки пациенти χ2 < 0,001

Обсъждане: От ФИГ.24 е видно, че 81,6% българските ОПЛ нямат духовен

съветник, на когото могат да се доверят за съвет по отношение на пациентите си, за

разлика от хърватските ОПЛ, където той е само 24,1%.

От друга страна, на ФИГ.25 делът на православните български пациенти без

духовен съветник е 72,7%, т.е. близък до посочение дял на българските ОПЛ, докато
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за българските пациенти от протестанска общност е 15,4%, а за пациентите от Гърция

е 28,6%, т.е близки по големина с този на хърватските лекари.

Това показва, че на настоящия етап, едва една пета от българските ОПЛ биха

могли да използват духовен съветник като ресурс, когато след духовна анамнеза и

оценка счетат, че не биха могли сами да съветват нуждаещите се от духовен съвет

негови пациенти, да опитат да предложат духовен съветник на тези нуждаещи се,

които нямат такъв. Относно пациентите, за които се установи, че имат духовен

съветник, е добре ОПЛ да установи дали те вече са споделяли с него за настоящия си

проблем, и в случай че не са, ОПЛ да ги насърчи да го направят, щом не изключва

духовни фактори като причина или предполага благоприятно въздействие върху

здравния проблем на някои ДМС, включително и тези ДМС, задоволяващи ДПИА.

Предпочитания за типа духовник, относно сътрудничество (виж Въпрос 22

приложение 1 на стр.218 от дисертационния труд)

По задача 4 от настоящото проучване, представяме резултати и анализ относно

предпочитанията за типа духовник, относно сътрудничество.

В ТАБЛ.7 са резултатите от обработка на данните, получени от отговорите на

въпроси  18, 20 и 22 от въпросника за първоначалното ни проучване на нагласите на

пациенти и лекари, относно вида религия, типа духовник, както и „за“ или „против“

обучение по теология. Групите са разделени на не-медици, студенти-медици,

практикуващи лекари, медицински сестри; групи по местоживеене: областен център,

град и село.

Резултатите ни показват, че на въпрос 22 за сътрудничество с духовник 68% от

всички анкетирани, 73% от практикуващите лекари и 76% от немедиците са

отметнали духовник от БПЦ.

Очевидно, пациеннтите очакват някаква инициатива и от страна на БПЦ , стига

разбира се подобна информация да достигне в нейните ръководни среди.
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ТАБЛ.7 Според 276 участници в първоначалното ни проучване:

Основни групи Групи по местоживеене

Въпроси
от анкетата

сумарни дани
за всички 267 участници

не-
меди-

ци

96 бр.

студен-
ти по

медици
на

68 бр.

прак-
тику-
ващи

лекари

44 бр.

меди-
цин-
ски
сес-
три

47 бр.

обл.
център
88 бр.
от тях

74
медици

град

105 бр.
от тях

79
медици

село

66 бр.
от тях

53
не-медици

Въпрос 18
за сътрудничество - 158 уч.

с официални ^ неофиц. религии
134 ^ 24 участника

за обучение на медиците
101 участника

42
39 ^ 6

49

37
32 ^ 13

26

32
32 ^ 4

14

26
26 ^ 0

15

55
55 ^ 8

31

54
48 ^ 10

36

26
25 ^ 3

34

Въпрос 20
теология в мед. образование

Да - 140 уч.
Не - 114 уч.

52
40

26
40

25
14

29
16

41
45

54
44

39
23

Въпрос 22
отметнали за сътрудничество с:
духовник от БПЦ - 181 уч.
дух. от др. христ. деном. - 17 уч.
мюсюлмански духовник - 18 уч.
дух. по източни религии - 23 уч.
дух. по други религии - 8 уч.
друг тип духовен човек - 44 уч.

73
5
3
8
3
4

38
6
5
6
2

19

32
3
8
5
2
8

29
2
1
1
0
9

61
6
8

10
4

14

62
10
10
7
4

27

54
1
0
6
0
1

5. Предпоставки за ДГ в България

Сътрудничество с духовници – „за“ и „против“

По задача 5 от настоящото проучване, представяме резултати и анализ относно

това дали имаме основание да приемем като приоритетна стратегия подпомагане на

сътрудничеството с духовници.

На ФИГ.26 представяме кростабулация с разпределение на дяловете

български ОПЛ според данните, получени от техните отговори на въпрос 26:

„Считате ли, че обучението относно особеностите при общуване с пациенти от

различните религиозни общности има място в медицинаското образование“ „с

възможни отговори "Да" или "Не" разположени на абцисата и едновременно отговори

с "Против" на въпрос 27: „Относно Вашето сътруднчество с духовник от

религиозната общност на Ваш пациент в интерес на здравето на пациента, Вие сте:“
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ФИГ.26 266 български ОПЛ χ2 < 0,001

На ФИГ.27 представяме кростабулация с разпределение на дяловете

български ОПЛ според данните, получени от техните отговори на въпрос 26:

„Считате ли, че обучението относно особеностите при общуване с пациенти от

различните религиозни общности има място в медицинаското образование“ „с

възможни отговори "Да" или "Не" разположени на абцисата и едновременно отговори

с "За" на въпрос 27: „Относно Вашето сътруднчество с духовник от религиозната

общност на Ваш пациент в интерес на здравето на пациента, Вие сте:“

ФИГ.27 266 български ОПЛ χ2 < 0,001
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Според резултатите от ФИГ.26 и ФИГ.27 следва, че 40,1 %  от 266-те BG-ОПЛ

са „потенциално против ДГ” в ОМП. (Получава се след сумиране на процентите от

дяловете обозначени в зелените колони - 7,2%+25,2%+7,7% = 40,1%)

На ФИГ.28 представяме кростабулация с разпределение на дяловете български

пациенти според данните, получени от техните отговори на въпрос 26: „Считате ли,

че обучението относно особеностите при общуване с пациенти от различните

религиозни общности има място в медицинаското образование“ „с възможни

отговори "Да" или "Не" разположени на абцисата и едновременно отговори с

"Против" на въпрос 27: „Относно сътруднчество на Вашия лекар с духовник от

Вашата религиозната общност в интерес на Вашето здраве, Вие сте:“

ФИГ.28 377 български пациентиχ2 < 0,001

На ФИГ.29 представяме кростабулация с разпределение на дяловете български

пациенти според данните, получени от техните отговори на въпрос 26: „Считате ли,

че обучението относно особеностите при общуване с пациенти от различните

религиозни общности има място в медицинаското образование“ „с възможни

отговори "Да" или "Не" разположени на абцисата и едновременно отговори с "За" на

въпрос 27: „Относно сътруднчество на Вашия лекар с духовник от Вашата

религиозната общност в интерес на Вашето здраве, Вие сте:“
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ФИГ.29 337 български пациентиχ2 < 0,001

Сумирайки процентите на дяловете, маркирани от зеления стълб вляво на

ФИГ.28 със съответните, маркирани от сините стълбове – вляво и в средата на

ФИГ.29, установяваме че 52,5 % от 337-те български- пациенти са „потенциално

против ДГ” в ОМП.

На ФИГ.30 представяме кростабулация наразпределението на дяловете по

логаритмична скала между двете български и гръцката групи пациенти , получени от

техните отговори "Против" на въпрос 27: „Относно сътруднчество на Вашия лекар с

духовник от Вашата религиозната общност в интерес на Вашето здраве, Вие сте:“

Резултатите ни показват, че 22,1% от не-протестантите сред пациентите са

против сътрудничество на лекаря с духовник в интерес на собственото му здраве.

Предполагаме, че близо толкова процента от същите нямат доверие в традиционното

за България, преобладаващо православно духовенство.
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ФИГ.30 χ2 = 0,002

Следователно можем да заключим, че като приоритетна стратегия за

медицинските университети трябва да приемем да се започне обучение на здравните

специалисти в областта на духовната грижа и подходи и помощ на оздравяването о

мотивацията за здравословен начин на живот. Това ще мотивира повече ОПЛ на

следващия етап да съдейства на пациента в намиране на  подходящ за него духовник

или духовен съветник. От друга страна, остава открит въпросът дали БПЦ е в

състояние да направи стъпка в посока към сътрудничество с ОПЛ в ОМП.
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VI.   Изводи:

Тъй като попълването на въпросниците от ОПЛ и пациенти е осъществено извън

динамичната среда на консултацията в ОМП, представените от нас резултати показват

нагласите им за това какво би могло и би трябвало да се осъществи, за да получат по-добро

удовлетворение от здравната грижа.

Повечето пациенти, които са посочили, че по време на медицинската консултация

имат една или няколко от следните потребности: внимание, съчувствие, обяснение, уверение,

съвет, успокоение или милосърдие, ги определят като духовни потребности.

Повечето ОПЛ, които са посочили, че пациентът има някоя или няколко от

гореизброените потребности, също ги отчитат като духовни потребности.

И пациенти и ОПЛ в по-голямата си част нямат предвид духовни стратегии като

възможен елемент от предписанието.

Наблюдава се диспропорция между очакванията на пациентите и готовността на ОПЛ

да предложат задоволяване на потребността им от внимание, обяснение и съвет.

Преобладаваща част и от пациенти и от ОПЛ признават, че качествата на ОПЛ:

отговорност/съвест, състрадание/милосърдие, търпение, вяра/надежда, подкрепа

позитивизъм, са духовни качества, които задоволяват една или повече ДП, следователно са и

духовни ресурси.

Преобладават дяловете на ОПЛ и пациенти, които нямат предвид духовното познание

и опит, духовните ценности и духовните стратегии като неразделна съставна част на

познанието и опита, ценостите и лечебните стратегии на ОПЛ.

Повечето ОПЛ би трябвало да поработят върху собственото си духовно

усъвършенстване, за което е необходима духовна или друга мотивация.

Задоволяването на ДПЛ би обогатило ДКЛ, което би довело до по-добро

задовлоляване на ДПА на пациента.

Причината за по-големия дял на духовно страдание, корелиращо свисоките нива на

тревожност и депресия сред българските православни пациенти, съответства на

незадоволяването на следните ДПИА: водене на разговор на духовна тема, общуване с хора,

споделящи техните религиозни вярвания, да се молят и четат молитви, да ходят на

религиозни служби.

Подобряването на комуникацията ОПЛ-пациент би могло да увеличи над шест пъти

броя на пациентите с включени ДМС в лечението и то при сегашната степен на духовна

просветеност на пациентите, ако ОПЛ бъдат обучени и мотивирани кога и как да включват

ДМС.
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Много малка част от ОПЛ и пациентите имат духовен съветник, на когото могат да се

доверят, затова сега сътрудничеството с духовници не е ефективна алтернатива на

обучението по ДГ на ОПЛ, освен ако информация от настоящия труд не достигне до

ръководните среди на БПЦ и се задейства инициатива, която да бъде подкрепена и от другите

институции, за да се осигурят достатъчно православни духовни съветници, към каквито

мнозинството български пациенти са заявили предпочитание в първоначалното ни проучване.

И ОПЛ и пациенти имат по-големия относителен дял на съгласни за обучение на ОПЛ

за особеностите при общуване с  пациенти с различни вероизповедания, каквото обучение,

ние имаме готовност да осигурим с подготвения от нас интензивен 40-часов курс по ДГ в

ОМП, същевременно имаме и високата оценка на ОМП със одобрение на 9 от 10-те

предложени теми за обучение по ДГ.

Българските ОПЛ, които са потенциално против ДГ в ОМП, имат нужда от дискусии

по темата, да бъдат запознати със вече съществуващите европейски стандарти по ДГ.

Българските пациенти, които са потенциално против ДГ, а и тези против

сътрудничесто на лекаря им с духовник в интерес на здравето им, за тях е нужно също

обучение, под формата на промоция на ДГ от ОПЛ и най-вече от БПЦ.

Пациентът очаква много повече от ОПЛ в неговото отношение към комплекса от

проблеми около заболяването. ОПЛ в по-големия си дял признават обследваните в

проучването ни потребности и ресурси за духовни, но на практика те са основно ангажирани

с технологичната процедура по оценка на неорганизираните клинични симптоми на пациента

и тяхното отразяване в медицински документи. Амбулаторното време за един пациент от 5-7

минути не позволява снемане и на духовна анамнеза, особено сред ОПЛ, които посочват, че

не могат да преценяват духовните нужди на пациентите,  при което в тези случаи нито

духовните потребности на пациента, нито евентуални духовни ресурси, не биват вземани под

внимание като фактори, влияещи на здравното благополучие. [104]
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VII. ПРИНОСИ:

А. Научно-теоретични приноси:

1. Приноси с оригинален характер:

(1) Проучване с характеристиките на нашето се прави за пръв път в България.
(2) Съчетаване в едно повече от един от утвърдени в световната практика инструменти

за измерване на духовни състояния при пациенти и лекари също се прави за пръв път.
(3) Въведохме нови, допълнителни инструменти за измерване на духовни

потребности, включително и на духовно страдание, и то специално за нуждите в ОМП.
(4). Поставихме основа за начало на научни дискусии по духовните проблеми,

влияещи на цялостното здраве.
(5). Осигурихме преспектива за динамично проследяване на духовните потребности и

ресурси в ОМП чрез WEB-базирано съхраняване на данни от анонимни въпросници за ОПЛ и
пациенти, както и възможност за споделяне на собствените резултати по желание на всеки един
анкетиран чрез автоматично предоставяне на код за достъп на посочен и-мейл адрес.

(6) Даваме възможност и на пациенти и на ОПЛ да осмислят под нов ъгъл
проблемите си, за размисъл при отговаряне на въпросите, зададени в инструментите за тяхна духовна
самооценка и наша научна оценка.

2. Приноси с потвърдителен характер:

(1) Духовните потребности на пациентите не се задоволяват.
(2) Взаимовръзка между ниските нива на духовно благополучие и и високите нива на

стрес и депресивност.
(3) Посредствената духовна оценка, както и липсата на разбиране на ролята на

свещеника може са пречка за ДГ.
(4) Недостатъчната мотивираност на ОПЛ да насърчават  и подкрепят пациентите си

се дължи на недобър успех в задоволяването на потребностите на пациента от внимание, съчувствие,
обяснение, уверение и съвет.

(5) Необходимост от обучение на ОПЛ по ДГ.
(6) Необходимост от сътрудничество с духовници.

Б. Научно-приложни приноси:

1. WEB-базирания въпросник за пациенти може да натрупва информация с групиране на
данните в подбрани от изследователя времеви интервали в състава на комплексния набор от
валидирани и утвърдени в световната клинична практика психологически и духовни инструменти за
многостранна оценка на психологическото и духовно състояние успоредно с текущите фактори на
социалната среда и степените на тежест на боледуването, касаещи конкретния пациент. Тези данни се
групират във csv-файл и могат директно да бъдат импортирани във софтуер за статистическа обработка
като SPSS. Това позволява бъдещи научни изследвания за взаимовръзките между духовността и
здравето и тяхното динамично проследяване.

2. Снемане на духовна анамнеза на пациенти, включително и хоспитализирани, чрез
използване WEB-базирания въпросник за пациенти. Всеки пациент получава код за достъп до данните
на своята анонимна анкета, който може да споели с лекаря си. Това би решило на първо време
проблема „недостиг на време за разговор с пациента” в ОМП.

3. Въз основа на настоящия труд е предложен курс по духовна грижа за лекари - не само
ОПЛ, но и от други медицински специалности. Данни за практическите резултати от обучението по ДГ
могат да бъдат проследявани от WEB-базирания въпросник за ОПЛ.
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VIII.   Препоръки:

1) Да се обърне специално внимание наобучението на ОПЛ, студенти и

специализанти по ОМ, в комуникативни умения в контекста на разпознаване на

духовните потребности на пациентите и използването на ресурси за тяхното

задоволяване в съответствие с най-добрите практики в тази област;

2) Алгоритъм и ръководство по духовна грижа в ОМП;

3) Стратегии за комуникация и сътрудничество между ОМП и духовните лица, вкл.

осъществяване на спешна духовна помощ (СДП);

4) Промоция на ДГ сред пациентите, използване на нашите WEB-въпросници за

пациенти от пациенти, желаещи това;

5) Включване в действие на наличните духовни ресурси в задоволяване на

споделените духовни потребности с ОПЛ в ОМП;

6) Използване на въпросниците за ОПЛ преди и след обучение по ДГ;

7) Да се насочи вниманието към базово обучение по духовна грижа и за свързаните

немедицински специалности в здравеопазването;

8) Да се стимулират научни проучвания на духовния аспект на здравето и

резултатите от духовната грижа с цел усъвършенстване на духовните подходи към

страдащия пациент:

- да се стимулират научни проучвания в тази област

- да се използва мултидициплинарния подход в тези проучвания

9) Относно политиките в областта на здравеопазването:

- в съответствие с европейската нормативна база да се  утвърви духовната

грижа като неотменна част от здравната грижа в светлината на правата на човека

- за тази це да се създаде съответна на нашите условия нормативна база и да се

създадат условия за обучение на квалифицирани кадри;

10) По отношение на пациентите

- да се положат усилия запостигане на разбиране от страна на пациентите и

тяхното обучение за потенциалните ползи за здравто и благополучието им

- да се стимулира търсенето на ДГ като част от медицинската грижа;

11) Към обществеността:

- да се преодолеят бариерите и да се постигне широко обсъждане за ролята и

мястото  на духовната грижа за здравето на човека

- да се стимулира разбирането и търсенето на такава грижа
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SUMMARY

Introduction: According to the European standards of spiritual care [153]: "Spiritual care increases the compassion
and concern of the people, supports them in their relationship with God / Higher Power, with others and with
themselves. Holistic care are multilateral and include attention to bodily, mental and spiritual dimensions of human
personality. The role of physicians in general practices regarding spiritual needs and resources has not been studied
in Bulgaria until now. GPs could integrate them into the prevention and early diagnosis of a number of socially
relevant lifestyle-dependent diseases. They have to been ready at the same time to respond adequately to conditions
requiring urgent spiritual intervention by sensitizing the patient's psycho-emotional critical states in their spiritual
aspect to encourage timely counseling with his cleric. For this purpose, it is necessary not only basic knowledge in
the field of spiritual care that general practitioners acquire during their studies in medicine and build upon their
specialization, but also a number of communicative skills according to the religious communities of the patients.
Aim: To explore the spiritual needs and resources of the SMP (see as shown in FIGURE 13 on page 84)
Tasks: 1. To explore the spiritual needs and the corresponding resources available to them (spiritual resources)
to meet them, what needs would suit each resource accordingly within the medical consultation in the general
pracrtice.

2. To explore and compare the spiritual needs of the GP and its spiritual motivation as a resource with
the respective GPs of another state.

3. To explore and to compare the spiritual needs and resources of patients from Bulgaria with those of
patients from another country.

4. To determine the attitude of patients and GPs towards spiritual methods and means in GPs.
5. To choose and propose a priority strategy for the initiation of spiritual care in Bulgaria.

Results and discussion: This study identifies and analyzes the important spiritual needs of the patient during the
consultation in general practice as a need for: attention, sympathy, explanation, assurance, counseling,
encouragement, prescription, reassurance and charity; as well as important attributes of GPs that are applicable as
spiritual resources to satisfy the spiritual needs of the patient. Among these qualities-resources are: responsibility,
compassion, patience, faith, knowledge, respect for the values and attitudes of the patient, positivism and love. Their
own spiritual needs and their respective resources were established and compared according to groups of Bulgarian
and Croatian GPs, as well as groups of Bulgarian and Greek patients. The relations of patients and GPs were
determined to the studied spiritual methods and tools as a possible addition to the healing plan in the general
practice. Correlations between the severity of spiritual suffering and the levels of depression, stress and dealing with
them, dependent on the lack of spiritual needs, have been established through correlation analysis. There are
prerequisites for the spiritual care in Bulgaria, and a priority strategy - training on spiritual care has been chosen.
Conclusions: Every physician should treat sensitivity, attention and respect for the patient's values (including
spiritual); To try to find out about his needs (including spiritual); To be able to assess to what extent their
satisfaction affects overall health well-being; To choose the appropriate potentials from the resources (including
spiritual) available to him that will favorably contribute to the building of a healling  environment for the pacient.
There is a disproportion between patient expectations and willingness of GPs to offer satisfaction of their need for
attention, explanation and advice; the parts of GPs and patients who do not regard spiritual knowledge and
experience, spiritual values and spiritual strategies as an integral part of GP's knowledge and experience, values and
healing strategies are predominant; Most GPs would have to work on their own spiritual perfection, which requires
spiritual or other motivationSatisfying the spiritual needs of the physician would enrich his spiritual qualities, which
would lead to a better satisfaction of the spiritual needs of the patient; A very small part of GPs and patients have a
spiritual counselor to whom they can trust, so now cooperation with clerics is not an effective alternative to GP
training on spiritual care; Bulgarian GPs, who are potentially opposed to the spiritual care in the common practice,
need to discuss the subject, to become familiar with existing European standards of spiritual care; Bulgarian patients
who are potentially opposed to spiritual care, and those against the cooperation of their physician with a clergyman
in the interest of their health, also need training in the form of a promotion of the spiritual care of GPs and, above
all, from side Bulgarian Orthodox Church.
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