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ВЪВЕДЕНИЕ 

В пренаталната и неонаталната медицина се прилагат все по-нови и адаптивни 

профилактики на преждевременното раждане, с цел: понижаване на риска от смърт на 

недоносените новородени; намаляване вероятността до минимум от развитие на 

здравословни усложнения при новородените на терапевтираните жени. В различните 

държави по света, независимо дали са развиващи се или развити, се отбелязват общи 

тенденции към стремеж за постигане на оптимално решение на въпросите, свързани с 

прематурните новородени и техните семейства.  

 Недостигът на сърфактант нарушава нормалната анатомо-физиология на белите 

дробове при недоносените новородени, повишавайки значително риска от развитие на 

хиалинно-мембранна болест (ХМБ). Тази болест най-често води до смърт при 

недоносените. 

  Приложението на сърфактант се приема от редица медицински специалисти за 

лечение на хиалинно-мембранна болест, но тази терапия е финансов гигант. Високата 

себестойност на лекарствения продукт е една от причините да се търси предшестваща 

профилактична терапия на по-ниска цена, като например финансово по-достъпните 

кортикостероиди бетаметазон и дексаметазон. Основен положителен аспект на 

кортикостероидното приложение е търсене на профилактичен ефект върху хиалинно-

мембранната болест, което от медицинска гледна точка е многократно предпочитания  

превантивен подход. 

Пред здравеопазната общност стоят множество въпроси, едни от тях са 

намирането на най-подходящият начин да се информират семействата на недоносените 

новородени, относно профилактиката на ХМБ и други форми на РДС, рисковете от 

развитие на друго заболяване и усложненията, свързани с него, лекарствата, които са на 

избор в пренаталния и неонаталния период и др. Друг въпрос е как да се намали 

болничният престой на тази група пациенти, тъй като престоят в неонаталните 

интензивни отделения се асоциира с повишен стрес от страна на родителите, 

предполага се, че подобен дистрес изпитват и недоносените новородени. Масовото 

обучение на медицинските специалисти в профилактичните методики, целящи 

постигане на максимално понижаване на риска от развитието на хиалинно-мембранна 

болест е една от основните цели на съвременната неонатална медицина. 

Ефективната кортикостероидна профилактика цели намаляване на 

постнаталните усложнения при недоносените деца и скъсяване на престоя им в 

неонатологичните и интензивни отделения, които водят до сериозен социално 

икономически проблем.  

Анализиране на фармакоикономическите аспекти на пренаталната 

кортикостероидна профилактика дават възможност за сравнение терапевтични 

резултати, стойността на лечението, разходите за терапия, краткосрочния терапевтичен 

ефект, ползите и последиците от терапията при преждевремнно родените деца с ХМБ и 

други форми на РДС. Ранните фармакоикономически модели зависят от наличните 

технологии, разходите за здравни грижи и цените на лекарствените продукти. 

Намирането на отговорите и решенията на съществуващите въпроси, свързани с 

профилактиката и лечението на ХМБ би довело до понижаване риска от неонаталната 

смъртност и до предотвратяване или намаляване появата и развитието на допълнителни 

усложнения, съпътстващи ХМБ, респективно повишаване качеството на живот на 

новороденото. От гледна точка на фармакоикономиката би довело до нетни 

спестявания в разходите за спасен живот на новородено дете, което има отношение към 

намаляване на директните разходи за лекарствена терапия и намаляване на общите 

разходи за здравеопазване. 
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ  

 

 ЦЕЛ: Да се анализират медико-социалните и фармакоикономическите аспекти 

на пренаталната кортикостероидна профилактика на хиалинно-мембранна болест при 

преждевременно новородени деца. 

За целта си поставихме следните задачи: 

ЗАДАЧИ: 

1. Да се направи сравнителен анализ на клинични показатели между двете 

съпоставяни групи преждевременно новородени (профилактирани и 

непрофилактирани с дексаметазон). 

2. Да се анализира влиянието на някои медико-социални фактори, асоциирани с 

майката, върху здравния статус на преждевременно новородените деца и да се 

оцени ефекта от пренаталната кортикостероидна профилактика на хиалинно-

мембранна болест. 

3. Да се извърши фармакоикономически анализ на кортикостероидната 

профилактика на ХМБ. 

4. Да се анлизират и съпоставят разходите за проведената терапия при групите 

преждевременно родени деца, при които e развита ХМБ и други форми на РДС 

спрямо, тези които не развиват. 

5. Да се извърши фармакоикономическа оценка  на  приложението на сърфактант 

при преждевременно родените деца.  

НАУЧНА ХИПОТЕЗА  

Приложението на пренатална корикостероидна терапиия при бременни жени с 

опасност от преждевременно раждане води до намаляване на постналните усложнения 

и понижаване на смъртността при недоносените новородени деца. Има профилактичен 

ефект върху дихателна система и развитието на Респираторен Дистрес Синдром и 

Хиалинно-мембранна Болест, като влияе по-благоприятно при недоносените деца, 

родени в по-ранна гестационна седмица. Последствията от кортикостероидната 

профилактика водят до спестявания при разходите направени за лечение на 

недоносените деца с ХМБ. 

 
 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ  

Дизайн на проучването 

Провежда се ретроспективно и проспективно проучване в клиниката по 

Акушерство и Гинекология, УМБАЛ „Св. Георги“ гр. Пловдив, България за периода от 

01.04.2015 г. до 30.06.2016 година. Основно е използван документален метод, като 

първичните данни за преждевременно родени деца са набирани от „История на 

заболяването”,  „История на новороденото”, „История на раждането”, „Епикриза на 

майка” и „Епикриза на новородено дете”. Обособени са две групи новородени на базата 

на налична или отсъстваща пренатална кортикостероидна терапия. Децата, чиито майки 

са с профилактиктичен кортикостероиден курс се приемат за „случаи“ или работна 

група, а тези без пренатална профилактика са „контроли“ или контролна група.   

Изследвани са 167 преждевременно  новородени деца. Те са разделени в две 

основни групи: „случаи“ или работна група от 89 недоносени деца с направена 

пренатална кортикостероидна профилактика и втора група „контроли“ или контролна 

група от 78 недоносени деца без направена пренатална профилактика. 

            За целите на изследването се реализира допълнително вътрегрупово 

прегрупиране на базата на някои показатели:  
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- според г.с., в която е настъпило раждането новородените се разделят на: 

ранно преждевременно родени – до 32 г.с. и късно преждевременно родени 

от 32 г.с. до 36 г.с. + 6 дни. 

- дали е завършен, незавършен профилактичния кортикостероиден курс или 

липсва такъв. 

- новородени, на които е приложен сърфактант, се анализират/съпоставят 

данните между децата с инсуфлиран естествен сърфактант и тези без такъв; 

- теглото на новородените;  

- живи и екзитирали новородени и др. 

Работната група от 89 преждевременно родени деца се раздели на 45 деца с 

пълен курс на КС профилактика от две или три апликации дексаметазон – 2 апликации 

amp. 6 mg/ml, общо 12 mg. или 3 апликации amp. 6 mg/ml, общо 18 mg. И 43 деца с 

незавършен курс на КС профилактика с една апликация на дексаметазон 6 mg/ml. 

Според постнаталните усложнения се обособиха две групи – недоносени с ХМБ 

от 25 деца и такива с други форми на РДС 101 деца. От тях се оформи група с 

приложена животоспасяваща сърфактант терапия от 37 деца с еднократно или 

многократно инсуфлиран екзогенен сърфактант CUROSURF® 120 mg/1,5 ml sterile 

suspension. 

За всеки пациент е попълван индивидуален изследователски протокол - Анкета, 

изработен специално за целите на проучването. (Приложение 1). Въпросите в анкетата 

са  съставени от докторанта и със съдействието на научните ръководители Доц. Д-р Е. 

Учикова, дм и Доц. Ст. Георгиев, дф,  като съставянето на изследователския протокол е 

личен принос на докторанта. 

 

 

Фиг. 1 Схема - дизайн на проучването 
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Обект на наблюдение са различията между: здравните (наличие или отсъствие 

на ХМБ, РДС, други усложнения, клинико-лабораторни резултати и др.), социални 

характеристики и фармако-икономическите терапевтични аспекти на преждевременно 

новородени с наличие или отсъствие на пренатална кортикостероидна профилактика на 

хиалинно-мембраната болест.  

Случай на наблюдение: е наличната медицинска документация (клиничните 

данни) на всяко преждевременно новородено, което отговарят на критериите на 

включване в изследването.  

Анализирани показатели: характеристики на дексаметазоновата 

профилактика, наличие или отсъствие на хиалинно-мембрана болест, здравен статус и 

допълнително усложнение на преждевременно родените, здравно-демографски и 

гинекологичен статус на майката, фармако-икономически показатели на 

диагностичните и терапевтични дейности както на преждевременно родените, така и на 

майките, подробен фармако-икономически анализ на ХМБ и др. 

Време на наблюдение: от 01.04.2015 г. до 30.06.2016 година. 

Критерии за включване в изследването:  

- всяко живородено преди 37 г.с., според действащите нови 

стандарти по Акушерство и Гинекология и Неонатология у нас от 2009г., 

съобразени в съответствие с европейските критерии за живородено дете. За 

целите на проучването са включени всички деца с признаци на живот при 

раждането включително тези с тегло под 1000g, починали преди 168-я час, 

които до 2008г. не се регистрираха като живородени, както и тези с тегло под 

600g, починали преди третото денонощие, които се регистрират като 

абортиран плод.  

Критерии за изключване от изследването: 

- новородени с тежки малформации; 

- новородени с тежки наследствени болести; 

- родени след прекъсване на бременността в късен срок по 

медицински показания; 

- починали в първите часове от раждането без да е провеждано 

интензивно лечение. 

Събиране на първични данни: след внимателна проверка за адекватността и 

пълнотата на попълване на анкетите на всеки въпрос се постави съответен код и 

първичните данни се нанасят в програма за статистическа обработка. Данните са 

въведени и обработени със статистическия пакет IBM SPSS Statistics Ver.19.0. За ниво 

на значимост, при което се отхвърля нулевата хипотеза, се приема p<0,05. 

 

ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ 

Анализ на разходите 

Методът е приложен при остойностяване на изразходваните здравни ресурси , 

които са свързани със стойността  клиничните пътеки, по които са лежали 

недоносените деца. Изчислени са общите разходи в работната и контролната група, 

като сума от цената и използваното количество от съответния ресурс, по формулата: 

Общи разходи = ∑ ( Q количество  х р цена)   

 

 Анализ разход-полза  

При анализа разход-ефективност резултатите се измерват във физиологични 

показатели. Всички избрани от нас измерители на краткосрочните и дългосрочните 

резултати спадат към тази категория. При наличие на статистически значими разлики 

между отчетените краткосрочни резултати (престоя в кувьоз, брой дни  
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кислородотерапия, брой дни ИБВ, интубация, приемани антибиотици, кръвни 

показатели) между работната група и контролната група сме изчислили съотношението 

разход – резултат и инкременталното съотношение по следната формула. 

          CER контролна/активна група = Cобщите разходи / E краткосрочен резултат 

 

 Анкетни проучвания 

За всеки пациент е попълван индивидуален изследователски протокол - Анкета, 

изработен специално за целите на проучването. (Приложение 1). Въпросите в анкетата 

включват събирането на данните от история на заболаването и епикриза на майка  и 

дете.  

Статистически методи  

Резултатите са обработени със статистически пакет SPSS. 19. Ver и са 

статистически значими при ниво на значимост α=0,05. 

Дескриптивен анализ за описание на структурата на процеси и явления. 

Х2 анализ (Chi-squaered test) – за установяване на зависимости между 

качествени променливи. 

t-критерий на Стюдънт – за сравнение между две извадки с количествени 

променливи. Там където разпределението на количествените променливите не беше 

нормално се използва непараметричният аналог на t-теста, а именно u - критерия на 

Ман Уитни. 

Дисперсионен анализ (One Way Anova), като за множественитe междугрупови 

сравнения в зависимост от условията е използван last significant difference 

(LSD) или Dunnett’s T3. 

Корелационен анализ за оценка на силата и посоката на взаймодействие между 

променливите. 

Графичен анализ за онагледяване на получените резултати. 

 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ   

Сравнителен анализ на клинични показатели между двете групи 

преждевременно новородени (профилактирани и непрофилактирани с 

дексаметазон) 

Потърси се каква е честотата на ХМБ при преждевременно новородените деца, 

ако са профилактирани или непрофилактирани пренатално с дексаметазон. (Табл. 1) 

Изненадващо се установи, че с 9,2% е по-висока честотата на ХМБ при 

преждевременно новородените деца, чиито майки имат пренатална кортикостероидна 

профилактика. Според така получените данни рискът при кортикостероидна 

профилактика да се развие ХМБ нараства над два пъти (OR=2,366 95% CI=0,937 – 

5,094). 

Табл. 1 Честота на ХМБ при профилактирани и непрофилактирани с 

дексаметазон 

 

Профилактика с 

дексаметазон 

Наличие на ХМБ        Общо 

 Не Да 

 Не Бр. 70 8 78 

%  89,7% 10,3% 100,0% 

Да Бр. 72 17 89 

%  80,9% 19,1% 100,0% 

Общо Бр. 142 25 167 
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Профилактика с 

дексаметазон 

Наличие на ХМБ        Общо 

 Не Да 

 Не Бр. 70 8 78 

%  89,7% 10,3% 100,0% 

Да Бр. 72 17 89 

%  80,9% 19,1% 100,0% 

Общо Бр. 142 25 167 

%  85,0% 15,0% 100,0% 

 

 

Тъй като този резултат изискваше допълнителен анализ, ние проверихме каква е 

средната г. с. на раждане и възрастта на майките в зависимост от това имат ли 

новородените деца ХМБ и извършена ли е кортикостероидна профилактика (Табл. 2 и 

3). Установи се, че новородените деца, които са с регистрирана ХМБ, са родени 3,127 

г.с. по-рано, отколкото тези, които не са развили ХМБ (Табл. 2). Майките, чиито 

новородени деца са с ХМБ, са с 2,6 год. по-възрастни от тези, на които новородените 

деца нямат заболяването. И двете констатирани различия са статистически значими 

(р<0,05), което показва и същественото факторно влияние на г. с. и възрастта на 

майката за появата на ХМБ при преждевременно новородените деца.  

В Табл. 3 също се вижда, че пренаталната профилактика с дексаметазон е 

извършена при тези бременни, които са родили близо 2 г. с. по-рано, спрямо г. с. на 

раждане на непрофилактираните новородени деца. Намерената разлика е 

сигнификантна (р= 0,000). 

 

Табл. 2 Зависимост между гестационната седмица на раждане и възрастта 

на майката и ХМБ 

   

Анализирани 

фактори  

Наличие 

на ХМБ 

Брой 

деца 

Гест.седм. 

/средно 

Ст. 

отклонение u p 

Средна 

раазлика 

 

Гестационна 

седмица на 

раждане 

 Да 25 29,76 3,677 

-4,515 0,000 -3,127 

 

 Не 
142 32,89 3,104 

 

Възраст на майката  Да 25 28,48 4,556 
2,499 0,016 2,635 

 

 Не 142 25,85 6,319  

 

Табл. 3 Профилактика с дексаметазон - средна гестационната седмица на 

раждане и възраст на майката 

  

Анализирани 

фактори 
 

Профилактика 

с дексаметазон Брой 

деца 

Гест. 

седм. 

средно 

Ст. 

отклонение u p 

Средна 

разлика 

Гестационна 

седмица на раждане 

 Да 89 31,51 3,458 -

3,893 
0,000 -1,956 

 Не 78 33,46 2,970 

 

Възраст на майката 

 Да 89 26,40 6,255 
0,369 0,712 0,353 

 Не 78 26,05 6,060 
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 Потърси се каква е средната г. с. на раждане и възрастта на майката при 

комбиниране на: извършена или не пренатална кортикостероидна профилактика, 

наличие или отсъствие на ХМБ или на РДС (Табл. 4 и 5). 

 Установи се, че ако новородените деца са профилактирани с дексаметазон и 

имат ХМБ са родени в най-ранната г. с. – 28,82±3,88 г. с., като това е станало с над 3 г. 

с. по-рано, отколкото новородените деца, които са профилактирани и не са развили 

ХМБ - 32,14±3,08 г. с. Майките на новородените деца, които са профилактирани с 

дексаметазон и новородените им деца с ХМБ са с най-висока средна възраст – 

29,88±4,15 год., което е с 1,3 год. по-висока възраст от бременните, чиито новородени 

деца са профилактирани и нямат ХМБ.    

Новородените деца, които не са профилактирани с дексаметазон и са развили 

ХМБ са родени в 31,75±2,66 г. с., което прави разлика от 2,93 г. с. на раждане между 

новородените деца, които са профилактирани и са развили ХМБ – 28,82±3,78.  

При съпоставянето на средната г. с. на раждане и възрастта на майката на 

новородените деца, които са профилактирани с дексаметазон и имат наличие на РДС 

(Табл. 5), не се установиха значимите различия, които се отчетоха при новородените 

деца с ХМБ (Табл. 4). Единственото статистически значимо различие беше отчетено 

при средната възраст на майката, като бременните, които са профилактирани с 

дексаметазон и са с наличие на РДС, са с 4,5 год. по-възрастни от бременните, чиито 

новородени деца са профилактирани и не са развили РДС. От така получените 

резултати може да се заключи, че г. с. на раждане не оказва влияние върху РДС, 

единствено по-голямата възраст на майката се асоциира с по-голямата честота на РДС. 

 

Табл. 4 Гестационна седмица на раждане в зависимост от наличието на ХМБ и 

проведена пренатална профилактика с дексаметазон 

   

Анализирани 

фактори  

Профилактика 

 дексаметазон 

Наличие 

на ХМБ Брой Средна 

Ст. 

отклонение u p 

Средна 

Разлика 

 Гест. седмица 

на раждането 

 Не Да 8 31,75 2,659 -1,743 0,085 -1,907 

 Не Не 70 33,66 2,958    

Възраст на 

майката 

 Не Да 8 25,50 4,106 -0,270 0,788 -0,614 

 Не Не 70 26,11 6,264    

 Гест. седмица  

на раждането 

 Да Да 17 28,82 3,779 -3,820 0,000 -3,315 

 Да Не 72 32,14 3,078    

Възраст на 

майката 

 Да Да 17 29,88 4,152 3,416 0,002 4,299 

 Да Не 72 25,58 6,406    
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На база на получените по-горе резултати се извърши многофакторен 

логистично-регресионен анализ (Табл. 4), който изследва комбинираното влияние на 

гестационната седмица на раждане, възрастта на майката и профилактика с 

дексаметазон върху ХМБ (Табл. 6). При този модел се установи, че при комбинираното 

влияние на трите тествани фактори като независими остават гестационната седмица на 

раждане и възрастта на майката със следните изчислени съответни рискове за 

настъпване на ХМБ (ORза г.с на раждане= 2,686 95% CI=1,048 – 6,882; ORвъзраст на 

майката=4,130 95% CI=1,530 – 11,148). Профилактиката с дексаметазон загубва 

сигнификантното си влияние върху ХМБ в този комбиниран регресионен модел, като 

се отчита и понижение на риска за поява на заболяването, спрямо регистрирания риск 

при еднофакторния регресионен анализ (OR= 1,663 95% CI=0,642-4,306). 

 

Табл. 5 Гестационна седмица на раждане в зависимост от наличието на РДС и 

проведена пренатална профилактика с дексаметазон 

   

Профилактика 

с дексаметазон 

Анализир. 

фактори 

Наличие 

на РДС Брой Средна 

Ст. 

отклонение u p 

Средна 

Разлика 

  Гестационна 

седмица на 

раждането 

Да 40 33,45 2,745 -0,035 0,972 -0,024 

       Не Не 38 33,47 3,228    

 Възраст на 

майката 

Да 40 25,85 6,171 -0,299 0,766 -0,413 

 Не 38 26,26 6,017    

       Гестационна 

седмица на 

раждането 

Да 61 31,44 3,797 -0,252 0,801 -0,200 

       Да Не 28 31,64 2,628    

 Възраст на 

майката 

Да 61 27,80 6,226 3,282 0,001 4,446 

 Не 28 23,36 5,230    

 

 

   

Като заключение може да се обобщи, че дексаметазона, въпреки получения 

резултат, реално не се асоциира с ХМБ, а действителните причини за получения 

резултат в Табл. 1 са по-ранната гестационна седмица на раждане и по-голямата 

възраст на майката. 

 

Табл. 6 Многофакторен логистично-регресионен модел: рискови фактори за ХМБ 
 

Анализирани фактори 

B С.E. Валд. Рз. Сиг. Експ.(B) 

95% Експ.(B) 

Най-

нисък 

Най-

висок 

 Профилактика с 

дексаметазон 

0,509 0,485 1,098 1 0,295 1,663 0,642 4,306 

Гест. седм. на раждане 0,988 0,480 4,234 1 0,040 2,686 1,048 6,882 

Възраст на майката 1,418 0,507 7,835 1 0,005 4,130 1,530 11,148 

Константа -3,434 0,595 33,267 1 0,000 0,032   

 

 Изследваните новородени деца се обособиха по групи, в зависимост от това дали 

са родени преди или след 29 г. с., профилактирани ли са или не с дексаметазон и имат 
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или нямат ХМБ (Табл. 7). Установи се, че от всичките 27 новородени деца, които са 

профилактирани с дексаметазон и са родени преди 29 г. с., по-голямата част не са 

развили ХМБ - 16 (59,3%). При родените след 29 г. с. от 62 новородени деца, които са 

профилактирани с дескаметазон, 56 (90,3%) не са развили заболяването, което показва 

още по-добър протективен ефект на кортикостероидите срещу заболяването, но трябва 

да се отбележи, че при 6 от новородените деца родени преди 29 г. с. не се е развила 

ХМБ и не са профилактирани с дексаметазон. 

Табл. 7 Честота на ХМБ при профилактирани и непрофилактирани с 

дексаметазон в зависимост от това дали са родени преди или след 29 г. с. 
 

Родени преди или след 29 г.с.                Профилактика 

                                                                     с дексаметазон 

Наличие на ХМБ 

Общо Не Да 

Родени след 29 г.с.       Не  64 8 72 

  88,9% 11,1% 100,0% 

     Да  56 6 62 

 90,3% 9,7% 100,0% 

                                  Общо  120 14 134 

  89,6% 10,4% 100,0% 

Родени преди 29 

г.с. 

      Не  6 0 6 

  100,0% 0,0% 100,0% 

     Да  16 11 27 

 59,3% 40,7% 100,0% 

                                  Общо  22 11 33 

  66,7% 33,3% 100,0% 

Общо       Не  70 8 78 

 89,7% 10,3% 100,0% 

     Да  72 17 89 

  80,9% 19,1% 100,0% 

                                  Общо  142 25 167 

  85,0% 15,0% 100,0% 
 

Новородените деца с наличие на РДС, чиито майки пренатално са били 

профилактирани с дексаметазон, са със 17,2% повече от тези, които са с РДС и нямат 

кортикостероидна профилактика (Табл. 8). Според тези данни намерената разлика 

между сравняваните относителни дялове е статистически значима (х2=5,179, р=0,023). 

Рискът при кортикостероидната профилактика при така получените резултати да се 

развие някаква форма на РДС се повишава близо два пъти и половина, отколкото ако не 

е приложена тази превантивна мярка (OR=2,070 95% CI=1,102 – 3,887).  
 

Табл. 8 Честота на РДС при преждевременно новородени при 

профилактиране и непрофилактиране с дексаметазон 

Профилактика с 

дексаметазон 

Наличие на РДС 

Общо Не Да 

   Не                            Бр. 38 40 78 

                            %  48,7% 51,3% 100,0% 

  Да                            Бр. 28 61 89 

                            %  31,5% 68,5% 100,0% 

  Общо                            Бр. 66 101 167 
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Профилактика с 

дексаметазон 

Наличие на РДС 

Общо Не Да 

   Не                            Бр. 38 40 78 

                            %  48,7% 51,3% 100,0% 

  Да                            Бр. 28 61 89 

                            %  31,5% 68,5% 100,0% 

  Общо                            Бр. 66 101 167 

                            %  39,5% 60,5% 100,0% 

 

 Предвид полученият трудно обясним резултат за честотата на РДС при 

пренатално кортикостероидно профилактирани и непрофилактирани (Табл. 8), 

изследваните бяха разделени на родени преди 29 г. с. и след това (Табл. 9).  Установи 

се, че новородените деца, които са родени преди 29 г. с., имат кортикостероидна 

профилактика и са с РДС са 21 (77,8%), а тези, които са родени преди 29 г. с., имат РДС 

и не са кортикостероидно профилактирани, са 2 (33,3%). Намерената разлика - 44,5%, 

между сравняваните относителни дялове е статистически значима (Fishers’ Exact Test = 

0,049). Трудно е да се обясни полученият резултат, който е сходен, но не е с толкова 

ясно изразена разлика между сравняваните проценти, и при родените след 29 г. с. Тук 

трябва да се отбележи, че делът на родените новородени деца преди 29 г. с., които са с 

РДС и са без кортикостероидна профилактика, е съставен само от 2 случая, като не 

позволява напълно уверено да правим заключения в конкретния случай от така 

малобройните статистически методи. 

 Като обобщение на получените зависимости между дексаметазоновата 

профилактика, гестационната седмица на раждане и възрастта на майката, наличието на 

ХМБ и РДС може да се заключи, че наличието на ХМБ се опосредява от ранната г. с. на 

раждане, по-голямата възраст на майката и се ограничава от кортикостероидната 

профилактика, но това не може да се каже за РДС.  

 

Табл. 9 Честота на РДС при преждевремнно новородени при профилактиране и 

непрофилактиране с дексаметазон в зависимост от това дали са родени преди или 

след 29 г.с. 

Родени преди                                            Профилактика 

или след 29 г.с.                                          с дексаметазон 

Наличие на РДС  

Общо Не Да 

Родени след 29 г.с.       

Не 

 34 38 72 

 47,2% 52,8% 100,0% 

     

Да 

 22 40 62 

  35,5% 64,5% 100,0% 

                                 Общо  56 78 134 

  41,8% 58,2% 100,0% 

Родени преди 29 г.с.  Не  4 2 6 

 66,7% 33,3% 100,0% 

Да  6 21 27 

 22,2% 77,8% 100,0% 

                                 Общо  10 23 33 

 30,3% 69,7% 100,0% 
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 И при разделянето на случаите в зависимост от това: имат или нямат ХМБ, 

завършен или не завършен кортикостероидният курс на профилактика, се доказа 

същата зависимост, както при обособяването на новородените деца на профилактирани 

и непрофилактирани с дексаметазон (Табл. 9). Отново се установи, че новородените 

деца с ХМБ са с по-висока честота при случаите със завършен курс на профилактика с 

дексаметазон, като се констатира статистически значимо различие при сравняваните 

относителни дялове (Fisher's Exact Test = 0,016) (Табл. 10).  

Предвид получения резултат в Табл. 10, преждевременно новородените деца се 

обособиха на групи според следните признаци: завършен или незавършен 

профилактичен курс с дексаметазон, наличие или отсъствие на ХМБ и на родени преди 

и след 30 г. с. (Табл. 11). 

 

Табл. 10 Честота на ХМБ при преждевремнно новородени при завършен и 

незавършен кортикостероиден профилактичен курс 

 

Завършен или незавършен курс на приложение на 

дексаметазон 

Наличие на 

ХМБ 

Общо Не Да 

 Незавършен курс с ДМ Бр. 40 4 44 

%  90,9% 9,1% 100,0% 

Завършен курс с ДМ Бр. 30 13 43 

%  69,8% 30,2% 100,0% 

Общо Бр. 70 17 87 

%  80,5% 19,5% 100,0% 

 

 При родените преди 30 г. с. ако имат незавършен курс на профилактика с 

дексаметазон, т.е. е поставена 1 апликация, 8 (80%) не развиват ХМБ, а ако е завършен 

курса този процент е 14 (60,9%). Родените след 30 г. с., които са с незавършен 

кортикостероиден курс и са без ХМБ, са 32 (94,1%), а тези със завършен 

кортикостероиден курс и без заболяването са 16 (80%).  

От така получените резултати се установява, че еднократната апликация на 

дексаметазон (определена като краткосрочен курс на профилактика) вероятно има по-

добър профилактичен ефект върху ХМБ, отколкото двете или трите апликации 

(дългосрочен курс на профилактика).  
 

Табл. 11 Честота на ХМБ при преждевременно новородени при завършен и 

незавършен кортикостероиден профилактичен курс в зависимост от това дали са 

родени преди или след 30 г. с. 
  

Родени преди или след 30 г.с.       Завършен или незавършен  

                                                            курс с дексаметазон 

 

Наличие на ХМБ Общо 

 

 Не Да 

Родени след 30 г.с.  Незавършен     курс с 

Дексаметазон 

            Бр. 32 2 34 

            %  94,1% 5,9% 100,0% 

Завършен курс с 

Дексаметазон 

            Бр. 16 4 20 

            %  80,0% 20,0% 100,0% 

                             Общо             Бр. 48 6 54 

            %  88,9% 11,1% 100,0% 
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Родени преди 30 г.с.  Незавършен курс с 

Дексаметазон 

            Бр. 8 2 10 

            %  80,0% 20,0% 100,0% 

Завършен курс с 

Дексаметазон 

            Бр. 14 9 23 

            %  60,9% 39,1% 100,0% 

                             Общо             Бр. 22 11 33 

            %  66,7% 33,3% 100,0% 

Общо  Незавършен курс с 

Дексаметазон 

            Бр. 40 4 44 

            %  90,9% 9,1% 100,0% 

Завършен курс с 

Дексаметазон 

            Бр. 30 13 43 

            %  69,8% 30,2% 100,0% 

                             Общо             Бр. 70 17 87 

            %  80,5% 19,5% 100,0% 

 

Анализира се комбинираното влияние на показателите: завършен или 

незавършен курс с дексаметазон и г. с. на раждане, върху изявата на ХМБ (Табл. 12). 

Отново като независим фактор остана влиянието на г. с. на раждане, а завършеният 

курс с дексаметазон изгуби сигнификантното си влияние върху ХМБ. 

 

Табл. 12 Многофакторен логистичен регресионен модел: комбинирано влияние на 

гестационната седмица на раждане и завършения или незавършения курс с 

дексаметазон върху ХМБ 
 

Анализирани фактори 

B С.E. Валд. Рз. Сиг. Експ.(B) 

95% 

Експ.(B) 

Най-

нисък 

Най-

висок 

 Завършен или незавършенкур с 

ДМ 

0,927 0,668 1,929 1 0,165 2,528 0,683 9,356 

Гест. седм. -

0,251 

0,095 7,006 1 0,008 0,778 0,646 0,937 

Константа 5,666 2,971 3,637 1 0,057 288,758   

 

 

Анализираха се средните стойности на хематологичните показатели на 

преждевремнно новородените деца (отчете се първото хистологично изследване при 

всяко новородено дете) при профилактирани или не с дексаметазон, като новородените 

деца са разделени на родени преди и след 29 г. с. (Табл. 13). При родените след 29 г. с. 

не се констатират статистически значими различия между сравняваните показатели с 

изключение на средните нива при тромбоцитите. Тромбоцитите са по-високи при 

новородените деца, които са профилактирани с дексаметазон с 45,38 (g/l), отколкото 

при случаите без кортикостероидна профилактика. Трябва да се отбележи, че при 

всички хематологични показатели средните нива са статистически значимо по-ниски 

(дори и тромбоцитите) при родените деца преди 29 г. с., които са профилактирани с 

дексаметазон, спрямо родените в този гестационен период и са без кортикостероидно 

профилактиране. Налице е тенденция за тотално понижаване на формените елементи в 

кръвта на новородените деца.  
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Табл. 13 Средни нива на кръвните показатели при профилактираните и 

непрофилактираните с дексаметазон новородени в зависимост от това дали са 

родени преди или след 29 г. с. 

  

Родени преди                  Кръвни 

или след 29 г.с.               

показатели 

  

Профила 

ктика  

с ДМ 

Брой Средна 

Ст. 

отклонение u p 

Средна 

разлика 

Родени след 29 

г.с. 

    CRP               

Да 

62 1,097 1,7246 
   

              

Не 

72 1,806 3,8480 -

1,407 
0,162 -0,7088 

   Хемоглобин     

(g/l)  дете 

              

Да 

62 174,52 33,277 
0,023 0,982 0,134 

              

Не 

68 174,38 33,242 
   

  Er (T/lL)  дете               

Да 

62 5,2832 1,09166 
1,244 0,216 0,22352 

              

Не 

68 5,0597 0,95701 
   

  Ht (g/l)  дете               

Да 

62 0,5789 0,13316 
1,099 0,274 0,02326 

              

Не 

68 0,5557 0,10784 
   

  Левкоцити  (g/l) 

дете 

             

Да 

 

62 12,4465 5,86649 
-

0,484 
0,629 -0,50767 

              

Не 

68 12,9541 6,05725 
   

Тромбоцити (g/l)  

дете 

              

Да 

62 282,10 103,147 
2,597 0,011 45,332 

              

Не 

68 236,76 95,861 
   

Родени преди 29 

г.с. 

     CRP               

Да 

27 1,474 3,8182 
0,299 0,767 0,4741 

              

Не 

6 1,000 0,8944 
   

  Хемоглобин (g/l) 

дете 

              

Да 

27 161,26 21,961 -

1,867 
0,071 -25,741 

              

Не 

6 187,00 57,264 
   

  Er (T/lL) дете               

Да 

27 4,3937 0,66765 -

2,457 
0,020 -0,90630 

              

Не 

6 5,3000 1,35056 
   

  Ht (g/l) дете               

Да 

27 0,5029 0,09132 -

2,133 
0,041 -0,12041 
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Родени преди                  Кръвни 

или след 29 г.с.               

показатели 

  

Профила 

ктика  

с ДМ 

Брой Средна 

Ст. 

отклонение u p 

Средна 

разлика 

              

Не 

6 0,6233 0,23157 
   

  Левкоцити (g/l) 

дете 

              

Да 

27 10,1496 4,38455 -

3,577 
0,001 -8,55037 

             

Не 

4 18,7000 5,08068 
   

  Тромбоцити (g/l) 

дете 

             

Да 

27 240,41 66,278 -

1,876 
0,070 -72,593 

             

Не 

6 313,00 150,846 
   

 

  Изрично трябва да се подчертае, че се констатира значително по-нисък процент 

на починали преждевременно новородени деца, ако са профилактирани с дексаметазон 

(Табл 14). Намерената разлика между новородените деца, които са починали и не са 

профилактирани и тези, които са профилактирани и починали, е 11,5%.  

 

Табл. 14 Структурно разпределение на починалите преждевремнно новородени при 

профилактирани и непрофилактирани с дексаметазон 

 

Профилактика с 

дексаметазон 

Смърт 

Общо Не Да 

 Не Бр. 62 16 78 

%  79,5% 20,5% 100,0% 

Да Бр. 81 8 89 

%  91,0% 9,0% 100,0% 

Общо Бр. 143 24 167 

%  85,6% 14,4% 100,0% 

  

Установи се, че при случаите с повече апликации с дексаметазон се отчита по-

малка смъртност (Табл. 15). Намерената разлика при починалите новородени деца, 

които са със завършен курс с дексаметазон, спрямо починалите с незавършен такъв е 

8,9%. Това затвърждава положителната роля на пренаталното приложение на 

кортикостероидите за оцеляване на преждевременно новородените деца.   

 

 

Табл. 15 Структурно разпределение на починалите преждевремнно 

новородени при завършен и незавършен курс с дексаметазон 

 

Завършен или незавършен курс с 

дексаметазон 

Смърт 

Общо Не Да 

 Незавършен курс с 

Дексаметазон 

          Бр. 38 6 44 

           %  86,4% 13,6% 100,0% 
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Завършен курс с 

Дексаметазон 

          Бр. 41 2 43 

          %  95,3% 4,7% 100,0% 

Общо           Бр. 79 8 87 

          %  90,8% 9,2% 100,0% 

 

 Изследва се честотата на настъпилата смърт при профилактирани и 

непрофилактирани с дексаметазон при двата отделни пола (Табл. 16). Констатира се, че 

при новородените момчета разликата в относителните дялове на починалите 

профилактирани и непрофилактирани в полза на протективния ефект на 

кортикостероида е 27,7%, но при новородените момичета почти не се маркира различие 

в сравняваните относителни дялове. Намерената разлика в процентите починали 

момчета в зависимост от това дали е приложена или не дексаметазонова профилактика 

е статистически значима  (Fisher's Exact Test=0,004). 

 

Табл. 16 Структурно разпределение на починалите преждевремнно новородени с 

реализирана пренатална профилактика или не с дексаметазон 
 

Пол на детето                       Профилактика с 

                                                 дексаметазон 

Смърт 

Общо Не Да 

Мъж   Не                                        Бр. 18 10 28 

                                       %  64,3% 35,7% 100,0% 

 Да                                       Бр. 46 4 50 

                                       %  92,0% 8,0% 100,0% 

                                    Общо                                       Бр. 64 14 78 

                                       %  82,1% 17,9% 100,0% 

Жена   Не                                       Бр. 44 6 50 

                                       % 88,0% 12,0% 100,0% 

 Да                                       Бр. 35 4 39 

                                       %  89,7% 10,3% 100,0% 

                                    Общо                                       Бр. 79 10 89 

                                       %  88,8% 11,2% 100,0% 

Общо   Не                                       Бр. 62 16 78 

                                       %  79,5% 20,5% 100,0% 

 Да                                       Бр. 81 8 89 

                                       %  91,0% 9,0% 100,0% 

Общо                                       Бр. 143 24 167 

                                       %  85,6% 14,4% 100,0% 

 

 

 Абсолютно същата констатация за влиянието на кортикостероида върху по-

добрата възможност на преждевременно новородените деца да оцелеят се констатира и 

когато се разделят новородените деца на такива със завършена или незавършена 

дексаметазонова профилактика (Табл. 17). При момчетата със завършен курс с 

дексаметазон няма нито едно починало новородено дете. Отново при момичетата не се 

констатираха различия в броя и процентите починали в зависимост от това дали е 

завършен или не профилактичният курс с дексаметазон.  
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Табл. 17 Структурно разпределение на починалите преждевремнно новородени при 

завършен и незавършен курс с дексаметазон /разпределение по пол 
 

  

Пол на детето 

Завършен или 

незавършен курс 

с дексаметазон 

Смърт 

Общо Не Да 

  

Мъж 

   Незавършен курс с 

Дексаметазон 

22 4 26 

  84,6% 15,4% 100,0% 

   22 0 22 

 Завършен курс с 

Дексаметазон  

  

100,0% 0,0% 100,0% 

  Общо 44 4 48 

  91,7% 8,3% 100,0% 

     

Жена 

    16 2 18 

 Незавършен курс с 

Дексаметазон 

88,9% 11,1% 100,0% 

   19 2 21 

 Завършен курс с 

Дексаметазон  

  

90,5% 9,5% 100,0% 

  Общо 35 4 39 

  89,7% 10,3% 100,0% 

Общо     38 6 44 

 Незавършен курс с 

Дексаметазон 

86,4% 13,6% 100,0% 

  Завършен курс с 

Дексаметазон  

  

41 2 43 

  95,3% 4,7% 100,0% 

Общо   79 8 87 

  90,8% 9,2% 100,0% 

 

 

 Случаите бяха разделени освен на базата: профилактирани или не с 

дексаметазон, починали или оцелели, но и на родени преди и след 29 г. с. (Табл. 18). 

Положителното влияние на кортикостероидната профилактика върху оцеляването на 

новородените деца след 29 г. с. е статистически по-изразимо, отколкото при 

новородените деца родени преди 29 г. с. Делът (3,2%) на починалите родени след 29 г.  

с. и профилактирани с дексаметазон е над 5 пъти по-малък, отколкото починалите, 

които не са профилактирани с дексаметазон (16,7%) и са били родени също след 29 г. с. 

Сравняваното различие в относителните дялове е статистически значимо (Fishers’ Exact 

Test=0,012). Според нашите данни протективната роля на дексаметазона за оцеляването 

на новородените деца родени преди 29 г. с. също е налице, но не е толкова ясно 

изразена колкото при родените след 29 г. с. Тук процентът на починалите, които са 

профилактирани с дексаметазон (22,2%), е 3 пъти по-малък, отколкото починалите, 
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които не са профилактирани – 66,7%. Отново междугруповото различие при 

сравняваните относителни дялове е статистически значимо (Fishers’ Exact Test = 0,049).  

 

Табл. 18 Структурно разпределение на починалите преждевремнно новородени при 

профилактирани и непрофилактирани с дексаметазон в зависимост от това дали 

са родени преди или след 29 г. с. 

 

Родени преди или                          Профилактика с  

 след 29 г.с.                                      дексаметазон 

Смърт 

Общо Не Да 

Родени след 

29 г.с. 

 Не Бр. 60 12 72 

%  83,3% 16,7% 100,0% 

Да Бр. 60 2 62 

%  96,8% 3,2% 100,0% 

                                Общо Бр. 120 14 134 

%  89,6% 10,4% 100,0% 

Родени преди 

29 г.с. 

               Не Бр. 2 4 6 

%  33,3% 66,7% 100,0% 

              Да Бр. 21 6 27 

%  77,8% 22,2% 100,0% 

                                Общо Бр. 23 10 33 

%  69,7% 30,3% 100,0% 

 

 Тъй като се установи, че профилактиката с кортикостероиди понижава 

смъртността при преждевременно новородените деца, която е по-ясно изразена при 

момчетата и съответно е напълно логично свързана с г. с. на раждане, се провери каква 

е средната г.с. възраст на раждане на починалите и оцелели новородени деца (Табл. 19). 

Новородените деца, които са починали, са с 2,728 г. с. родени по-рано, отколкото 

оцелелите новородени деца.  

 

Талб. 19 Средна гестационна възраст на раждане при починалите и оцелели 

преждевременно новородени 

 

Анализиран 

фактор  Смърт Брой Средна г.с. 

Ст.  

отклонение 

Средна 

разлика 

Гест. седм. на 

раждане 

 Да 24 30,08 2,903 

3,297 
-2,728 

 Не 143 32,81 

 

 

 

 Чрез многофакторен логистично-регресионен модел се провери при 

комбинираното влияние на показателите асоциирани със смъртността кои от тези 

променливи запазват сигнификантното си влияние, т. е. имат независимо въздействие 

върху смъртността (Табл. 20) Оказа се, че като независими фактори остават 

профилактиката с кортикостероиди и по-ранната г. с. възраст на раждане, а полът 

запазва независимото си влияние при 90% достоверност на резултатите - р=0,061. 
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Табл. 20 Многофакторен логистично-регресионен модел: фактори асоциирани със 

смъртността при преждевременно новородените 

 

 

Анализирани фактори 

 
B С.E. Валд. Рз. Сиг. Експ.(B) 

95% 

Експ.(B) 

Най-

нисък 

Най-

висок 

 Профилактика КС -1,947 0,561 12,030 1 0,001 0,143 0,047 0,429 

Пол на дете -0,945 0,505 3,505 1 0,061 0,389 0,145 1,045 

Гест.седм. -0,348 0,082 17,885 1 0,000 0,706 0,601 0,830 

Константа 10,504 2,690 15,245 1 0,000 36461,966   

 

 

 

Обобщение: 

1. Профилактираните с дексаметазон преждевременно новородени с хиалинно-

мембранна болест са родени средно с над 3 г. с. по-рано, като майките им са с 

над 4 год. по-възрастни от тези, чиито новородени деца нямат заболяването. При 

преждевременно новородените зависимостта между по-високата възраст на 

майката на фона на декстаметазоновата профилактика и наличието на 

респираторен-дистрес синдром се запазва.  

2. При комбинираното влияние на профилактиката с дексаметазон, г. с. на раждане 

и възрастта на майката, независими фактори, асоциирани с ХМБ, остават г. с. на 

раждане, като раждането с 1 седмица по-рано увеличава близо 3 пъти риска за 

ХМБ (OR=2,686), а с нарастване възрастта на майката с 1 година вероятността 

детето да се роди с ХМБ нараства над 4 пъти (OR=4,130). При комбинираното 

влияние на тези три фактори дексаметазонът губи значимото си влияние върху 

ХМБ.  

3. Еднократната пренатална апликация на дексаметазон (определена като 

краткосрочен профилактичен курс) има по-добър профилактичен ефект върху 

ХМБ, отколкото 2 или 3 кортикостероидни апликации (дългосрочен 

профилактичен курс). 

4. При преждевременно родените деца преди 29 г. с. пренаталната 

кортикостероидна профилактика се асоциира с ясно изразена тенденция за 

тотално понижаване на формените елементи в кръвта. При по-късно родените 

новородени (след 29 г. с.) се отчитат значително по-високи стойности на 

тромбоцитите. 

5. Пренаталната профилактика с дексаметазон успешно се асоциира с понижаване 

смъртността при новородените. Това се отнася и в по-голяма степен за 

профилактираните със завършен курс с дексаметазон (2 и 3 кортикостероидни 

апликации), спрямо тези с незавършен курс (1 апликация). 

6. Пренаталната профилактика с дексаметазон води до значително понижение на 

смъртността при новородените момчета, но това не може да се отнесе 

категорично за новородените момичета.  

7. Протективната роля на дексаметазона върху оцеляването на преждевременно 

новородените след 29 г. с. е по-ясно изразена, отколкото, ако раждането е било 

преди тази гестационна седмица. 
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Анализ на влиянието на някои медико-социални фактори, асоциирани с майката, 

върху здравния статус на недоносените деца и оценка на ефекта от пренаталната 

кортикостероидна профилактика на ХМБ                               

 

 Потърси се има ли зависимост между честотата на профилактираните с 

дексаметазон бременни и някои от рисковите фактори, асоциирани с майката и 

гинекологичния й статус. Установиха се трудно обясними зависимости между 

анализираните променливи: така напр. профилактираните жени, които са с 

прееклампсия – 32 (36,0%), са над 2 пъти повече от тези, които не са профилактирани и 

са с това заболяване – 14 (17,9%). Като при така получените данни рискът да се развие 

прееклампсия след профилактика с дексаметазон нараства над 2 пъти и половина 

(ОR=2,566 95% CI=1,246-5,285). Полученият резултат има известно логично обяснение, 

тъй като единият от страничните ефекти от дексаметазона е повишаване на кръвното 

налягане, което от своя страна е основна компонента на прееклампсията. 

 При интерпретацията на влиянието на дексаметазона върху показателя наличие 

на повишен албумин се получиха сходни резултати, както при прееклампсията. Тъй 

като е известно, че повишаването на количеството на албумина се асоциира 

категорично с прееклампсията, и тук може да се търси известна реална зависимост от 

прилагането на дексаметазон.  

 Бременните, които са профилактирани с дексаметазон и имат усложнение през 

бременността, са с 15,5 % повече от тези, които не са профилактирани с дексаметазон и 

са със съпътстващи усложнения. Установената зависимост между показателите е 

статистически значима – Х2=4,840, p=0,028, а рискът при профилактика с дексаметазон 

да има и усложнения през бременността нараства над 2 пъти - OR=2,031 95% CI=0,937-

4,399.  

 Зависимостта, при която се установи позитивна връзка от медицинска гледна 

точка е между дексаметазона и наличието на гинекологично заболяване. И 

пациентките, които са профилактирани и имат гинекологично заболяване – 8 (9%), са 

близо 3 пъти по-малко от жените, които не са профилактирани и имат гинекологично 

заболяване – 20 (25,6%). Намерената зависимост е статистически значима -  X2=8,260, 

p=0,004. 

 

 Потърси се има ли зависимост между някои рискови фактори от страна на 

майката и ХМБ при новороденото дете. (Табл. 21) Новородените деца, които са с ХМБ 

и чиито майки са с прееклампсия – 8 (32%), са повече, отколкото тези, които нямат 

ХМБ и бременните имат прееклампсия – 38 (26,8%). Подобна зависимост се установи и 

между наличието на усложнения през бременността и ХМБ на новородените деца. 

Новородените деца, които имат ХМБ, а майките им са с повишен албумин – 4 (16%), са 

по-малко от тези, които нямат ХМБ и бременните са с повишен албумин – 32 (22,5%).  

 Майките, които имат гинекологично заболяване и децата им са с ХМБ – 2 (8%), 

са с 10,3% по-малко от тези, които имат гинекологични заболявания и децата им нямат 

ХМБ – 26 (18,3%). От така получения резултат при тълкуването на статистическите 

данни би трябвало да се приеме, че гинекологичното заболяване има някаква 

неизвестна превантивна роля върху ХМБ, което е изключено.   

 

Табл. 21 Зависимост между ХМБ при преждевремнно новородени деца и 

показатели, асоциирани с майката и гинекологичния статус 
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Наличие 

на ХМБ 

Наличие на 

прееклампсия Общо 

Наличие на 

албумин Общо 

Наличие на 

усложнения 

през 

бременността 
Общо 

Наличие на 

гинекологични 

заболявания 
Общо 

Не Да Не Да Не Да Не Да 

 Нe  104 38 142 110 32 142 102 40 142 116 26 142 

  73,2% 26,8% 100,0% 77,5% 22,5% 100,0% 71,8% 28,2% 100,0% 81,7% 18,3% 100,0% 

Да  17 8 25 21 4 25 17 8 25 23 2 25 

 68,0% 32,0% 100,0% 84,0% 16,0% 100,0% 68,0% 32,0% 100,0% 92,0% 8,0% 100,0% 

Общо  121 46 167 131 36 167 119 48 167 139 28 167 

  72,5% 27,5% 100,0% 78,4% 21,6% 100,0% 71,3% 28,7% 100,0% 83,2% 16,8% 100,0% 

Х2 Х2 =0,292, p=0,598 X2=0,537, p=0,464 X2=0,152, p=0,696 X2=1,619, p=0,203 

ОR 
ОR=1,288  

95% CI=0,514-3,228 

ОR =0,655 

95% CI=0,210-2,046 

OR=1,200  

95% CI=0,480-3,000 

OR=0,388  

95% CI=0,086-1,750 

 

 Предвид горе получените резултати за зависимост между майчини рискови 

фактори и: ХМБ и профилактиката с дексаметазон, се потърси възможно обяснение, 

като тези показатели се съчетаха. Тъй като биологичният организъм е изграден от 

сложни взаимовръзки, статистическите методи понякога не могат да ги представят в 

тяхната пълнота и взаимна обусловеност. В първа задача се установи, че причината за 

появата на ХМБ и нивото на смъртност при преждевремнно новородените деца е 

сложна констелация от някои основни фактори, като напр. г. с. на раждане, възраст на 

майката и профилактика с дексаметазон и други модифициращи фактори. Поради тази 

причина чрез многофакторен регресионен анализ се изследва кои фактори остават 

независими при комбинираното влияние между рисковите фактори от страна на 

майката, г. с. на раждане, майчината възраст и профилактиката с дексаметазон.  

 Изследва се как влияе профилактиката с дексаметазон при майки с прееклампсия 

върху честотата на ХМБ у новородените деца. Новородените деца, които са 

профилактирани и са с ХМБ, чиито майки са с прееклампсия - 4 (12,5%), са 2 пъти по-

малко, отколкото профилактираните деца, които са с ХМБ и майките са без 

прееклампсия – 13 (22,8%).  

В контекста на сравняваните по този начин групи новородени деца при 

разглеждането на данните в групата на непрофилактираните с дексаметазон се 

получават противоположни резултати спрямо профилактираните новородени деца. 

Намереното различие между случаите с ХМБ, чиито майки са с прееклампсия – 4 

(28,6%), и тези, които са със същото заболяване, но бременните не са с прееклампсия – 

4 (6,3), вече е 4,5 пъти в полза на увеличаване на първата група. Намерената зависимост 

между така комбинираните променливи е статистически значима (Fisher's Exact 

Test=0,031), а установеният риск при непрофилактираните да се развие ХМБ на фона на 

налична прееклампсия на бременните е OR=6,00 95% CI=1,287-27,963.   

Като обобщение на този резултат може да се изведе следната констатация: 

кортикостероидната профилактика на фона на прееклампсията значително понижава 

риска от развитие на ХМБ при новородените деца, но може би е добре да се потърси 

кортикостероид, чийто страничен ефект не е свързан толкова категорично с 

повишаване на кръвното налягане.   

 С цел проверка на получените резултати и имайки предвид, че при прееклампсия 

е налично повишаване на албумина, се реши да се провери дали установените 

зависимостти ще се повторят, ако се замени променливата прееклампсия с повишен 

албумин. Получените съотношения на процентите при профилактирани и 
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непрофилактирани, с или без повишен албумин и съответно с ХМБ или без 

заболяването преповтарят по сходен начин. 

Тъй като се установи, че появата на ХМБ приоритетно е обусловена от г. с. на раждане 

и възрастта на майката, в множествен логистично-регресионен модел се установи кой 

от факторите, участващи в развитието на ХМБ: г. с. на раждане, възраст на майката, 

профилактика с дексаметазон и наличие на прееклампсия, остават независими на фона 

на контролираното влияние на останалите факторни променливи. (Табл. 22) Като 

независим фактор за появата на ХМБ остана само г. с. на раждане, но е важно да се 

подчертае, че според абсолютната стойност на коефициента В, следващият по сила 

фактор е кортикостероидна профилактика (В=-0,192), следван от факторната роля на 

прееклампсията (В=-0,129) и на последно място по сила на факторно влияние е 

възрастта на майката (В=0,049).  

 Ако в множествения регресионен анализ преекламсията се замени с повишен 

албумин, отново като независим фактор остава г.с. на раждане, но този път повишеният 

албумин оказва по-съществено влияние (В=-0,229) върху ХМБ, отколкото 

профилактиката с кортикостероиди (В=0,223). (Табл. 23) 

 

Табл. 22 Многофакторен логистично-регресионен модел - комбинирано влияние на 

кортикостероидната профилактика, г.с. на раждане, възрастта на майката и 

прееклампсията върху ХМБ 
 

Анализирани фактори 

Степен 

на  

влияние 

върху 

ХМБ B С.E. Валд. Рз. Сиг. Експ.(B) 

95% 

Експ.(B) 

Най-

нисък 

Най-

висок 

 Профилактика с 

дексаметазон 

II -

0,192 

0,509 0,142 1 0,707 0,826 0,304 2,241 

Г.с. на раждане I -

0,246 

0,071 12,073 1 0,001 0,782 0,680 0,898 

Възраст на майка IV 0,049 0,040 1,503 1 0,220 1,050 0,971 1,135 

Прееклампсия III -

0,129 

0,531 0,059 1 0,808 1,138 0,402 3,224 

Константа  4,712 2,497 3,560 1 0,059 111,288   

  

 

Табл. 23 Многофакторен логистично-регресионен модел - комбинирано влияние на 

кортикостероидната профилактика, г.с. на раждане, възрастта на майката и 

повишеното количество албумин върху ХМБ 

Анализирани 

фактори 

Степен 

на  

влияние 

върху 

ХМБ B С.E. Валд. Рз. Сиг. Експ(B) 

95% 

Експ.(B) 

Най-

нисък 

Най-

висок 

 

 

Профилактика с 

дексаметазон 
III 

-0,223 0,506 0,194 1 0,660 0,800 0,297 2,157 

Г.с. на раждане I -0,241 0,071 11,640 1 0,001 0,786 0,684 0,903 
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Възраст на 

майка 
IV 

0,050 0,039 1,650 1 0,199 1,051 0,974 1,134 

Повишено 

количество на 

албумин 

II 

-0,229 0,609 0,136 1 0,712 0,799 0,242 2,637 

Константа  4,609 2,470 3,484 1 0,062 100,434   

  

 

  

Направи се анализ как се отразява на честотота на ХМБ при новородените деца, 

кортиостероидната профилактика на фона на гинекологично заболяване на майката и 

усложнения по време на бременността. Относителните дялове на непрофилактираните 

новородени деца, чиито майки са имали – 2 (10%), или не са имали гинекологично 

заболяване – 6 (10,3%), са почти идентични.  

На фона на дексаметазонова профилактика съпоставените дялове се различават 

съществено, като при случаите, чиито майки са били с гинекологично заболяване, няма 

нито едно новородено дете, което да има ХМБ. Пониженият риск от развитие на ХМБ 

при наличие на гинекологично заболяване на фона на дексаметазонова профилактика е 

сигнификантен (OR=0,690 95% CI=0,505-0,884).  

При анализа на влиянието на дексаметазоновата профилактика върху честотата 

на ХМБ при съпътстващи усложнения през бременността се установиха зависимости, 

които са сходни с получените резултати в Табл. 22, като там се разгледаха вместо 

усложненията по време на бременността, наличието на прееклампсия. Отново се 

установи, че ако липсва дексаметазонова профилактика, а е налице някакво усложнение 

през бременността, честотата на ХМБ се повишава около 4 пъти. При условие, че има 

дексаматозонова профилактика, честотата на ХМБ у новородените деца при налични 

усложнения през бременността, спада почти 2 пъти. Установеният риск, ако липсва 

дексаметазонова профилактика и са налице усложнения през бременността, 

новороденото дете да има ХМБ се повишава близо 5 пъти (OR=4,833; 95% CI=1,058-

22,075). 

При комбинираното влияние на следните фактори: кортикостероидна 

профилактика, г. с. на раждане, възраст и гинекологични заболявания на майката, върху 

ХМБ се установи, че само г. с. на раждане остава като независим фактор. С най-силно 

влияние (но не самостоятелно) върху ХМБ при новородените деца, но в 

многофакторния регресионен модел, са гинекологичните заболявания на майката 

(В=0,731), следвани от влиянието на г. с. на раждане (В=0,243). (Табл. 24) Ако се 

провери в множествен регресионен модел кои фактори остават с независимо влияние 

върху ХМБ, но вместо гинекологичните заболявания моделът да включва усложнения 

през бременността, отново се установи, че г. с. на раждане остава независим фактор, но 

на втори план като сила на влияние върху ХМБ е кортикостероидната профилактика 

(В=0,196), а на трето място – съпътстващите усложнения през бременността (В=0,104).  
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Табл. 24 Многофакторен логистично-регресионен модел - комбинирано влияние на 

кортикостероидната профилактика, г.с. на раждане, възрастта на майката и 

гинекологични заболявания върху ХМБ 

 
 

Анализирани 

фактори 

Степен 

на  

влияние 

върху 

ХМБ B С.E. Валд. Рз. Сиг. Експ.(B) 

95% 

Eксп.(B) 

Най-

нисък 

Най-

висок 

 Профилактика с 

дексаметазон 

III -0,053 0,531 0,010 1 0,920 0,948 0,335 2,686 

Коя г.с на 

раждане 

II -0,243 0,071 11,846 1 0,001 0,784 0,683 0,901 

Възраст на майка IV 0,051 0,038 1,740 1 0,187 1,052 0,976 1,134 

Гинекологични 

заболявания 

I -0,731 0,824 0,786 1 0,375 0,481 0,096 2,422 

Константа  4,636 2,484 3,484 1 0,062 103,149   

  

 

Табл. 25 Многофакторен логистично-регресионен модел - комбинирано влияние на 

кортикостероидната профилактика, г.с. на раждане, възрастта на майката и 

усложнения през бременността върху ХМБ 
 

Анализирани фактори 

Степен 

на  

влияние 

върху 

ХМБ B С.E. Валд. Рз. Сиг. Експ.(B) 

95% 

Експ.(B) 

Най-

нисък 

Най-

висок 

 Профилактика с 

дексаметазон 
II 

-0,196 0,509 0,149 1 0,699 0,822 0,303 2,227 

Коя г.с на раждане I -0,246 0,071 12,019 1 0,001 0,782 0,680 0,899 

Възраст на майка IV 0,049 0,040 1,539 1 0,215 1,050 0,972 1,135 

Усложнения през 

бременността 
III 

0,104 0,529 0,038 1 0,845 1,109 0,393 3,130 

Константа  4,698 2,500 3,531 1 0,060 109,714   

   

 

Анализира се каква е честотата на смъртността при преждевременно 

новородените деца, ако е налице кортикостероидна профилактика и прееклампсия при 

бременните. Установи се, че ако липсва кортикостероидна профилактика, но е налице 

прееклампсия, честотата на починалите е 14,3% (2), ако няма профилактика и липсва 

прееклампсия смърт е настъпила при 21,9% (14).  

На фона на дексаметазоновата профилактика и при наличието на прееклампсия 

няма нито едно починало дете, а ако е налице профилактика и липсва прееклампсия 

починалите са 14% (50). Установената зависимост тук е статистически изразима - 

Fisher's Exact Test=0,023. 

 При проверка на честотата на смъртните случаи при преждевременно 

новородените на фона на дексмаетазоновата профилактика и налични усложнения през 



28 
 

бременността се установи, че ако липсва профилактика и са налице усложнения през 

бременността са починали 2 (12,5%), а ако е налице кортикостероидна профилактика и 

има усложнения през бременността няма нито едно починало новородено дете. Ако 

липсват усложнения през бременността и няма дексаметазонова профилактика се 

отчитат 14 (22,6%) смъртни случаи, но ако е извършена кортикостероидна 

профилактика и липсват усложнения през бременността се отчита близо двоен спад на 

смъртните случаи – 8 (14,0%). 

 

Табл. 26 Зависимост между костикостероидната профилактика, 

наличието на усложнения през бременността и честотата на смъртността при 

преждевремнно новородени деца 

 
 

Наличие на усложнения през бременността 

Профилактика 

с дексаметазон 

Смърт 

Общо Не Да 

 Има ли усложнения 

през бременността? 

Не Бр. Не 48 14 62 

%   77,4% 22,6% 100,0% 

Да Бр. Не 14 2 16 

%   87,5% 12,5% 100,0% 

Общо Бр.  62 16 78 

%   79,5% 20,5% 100,0% 

 Има ли усложнения 

през бременността? 

Не Бр. Да 49 8 57 

%   86,0% 14,0% 100,0% 

Да Бр. Да 32 0 32 

%   100,0% ,0% 100,0% 

Общо Бр.  81 8 89 

%   91,0% 9,0% 100,0% 

 Има ли усложнения 

през бременността? 

Не Бр. Общо Не 97 22 119 

%   81,5% 18,5% 100,0% 

Да Бр. Общо Да 46 2 48 

%   95,8% 4,2% 100,0% 

Общо Бр.  143 24 167 

%   85,6% 14,4% 100,0% 

 

В двата многофакторни логистични регресионни модела (Табл. 27 и 28) се 

изследва комбинираното влияние на следните фактори: г.с. на раждане, възраст на 

майката, кортикостероидната профилактика, наличието на прееклампсия (Табл. 26) или 

наличието на усложнения през бременността (Табл. 28) върху смъртността. И при двата 

модела се установи, че независими фактори остават г. с. на раждане и 

дексаметазоновата профилактика, като най-силно влияние за редуциране на 

смъртността остава кортикостероидната профилактика, следвана от усложненията през 

бременността или наличието на прееклампсия.  
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Табл. 27 Многофакторен логистично-регресионен модел - комбинирано 

влияние на кортикостероидната профилактика, г.с. на раждане, възрастта на 

майката и прееклампсията върху смъртността 

Анализирани 

фактори 

Степен на 

влияние 

върху 

смъртността B С.E. Валд. Рз. Сиг. Експ.(B) 

95%  

Експ.(B) 

Най-

никък 

Най-

висок 

 Коя г.с  на 

раждане 

III -0,357 0,087 16,983 1 0,000 0,700 0,591 0,829 

Възраст на майка IV -0,053 0,046 1,299 1 0,254 0,949 0,866 1,039 

Профилактика с 

дексаметазон 

I -1,788 0,595 9,039 1 0,003 0,167 0,052 0,537 

Прееклампсия II 1,250 0,807 2,401 1 0,121 3,489 0,718 16,953 

Константа  10,585 3,415 9,608 1 0,002 39541,919   

 

Табл. 28 Многофакторен логистично-регресионен модел - комбинирано 

влияние на кортикостероидната профилактика, г.с. на раждане, възрастта на 

майката и усложнения през бременността върху смъртността 
 

Анализирани 

фактори 

Степен на 

влияние 

върху 

смъртността B С.E. Валд Рз. Сиг. Екс(B) 

95%  

Екс.(B) 

Най-

нисък 

Най-

висок 

  Коя г.с. на раждане III -0,353 0,087 16,626 1 0,000 0,702 0,593 0,832 

Възраст на майка IV -0,052 0,046 1,261 1 0,261 0,949 0,867 1,039 

Усложнения през 

бременността 

II 1,292 0,804 2,587 1 0,108 3,642 0,754 17,590 

Профилактика с 

дексаметазон 

I -1,788 0,593 9,074 1 0,003 0,167 0,052 0,536 

Константа  10,423 3,422 9,279 1 0,002 33622,519   
 

При неизвършена кортикостероидна профилактика относителните дялове на 

починалите деца, в зависимост от това дали има гинекологично заболяване (20,0%) или 

няма (20,7%), са напълно съпоставими. (Табл. 29) При наличие на кортикостероидна 

профилактика няма нито едно починало новородено дете, чийто майка е имала 

гинекологично заболяване.  

 

Табл. 29 Зависимост между корстикостероидната профилактика, наличието на 

гинекологични заболявания и честотата на смъртността при преждевременно 

новородени деца 

 
 

 

Наличие на гинекологично заболяване 

Профилактика 

с дексаметазон 

Смърт 

Общо Не Да 

 Има ли гинекологични 

заболявания? 

Не Бр. Не 46 12 58 

%   79,3% 20,7% 100,0% 

Да Бр. Не 16 4 20 

%   80,0% 20,0% 100,0% 
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Общо Бр.  62 16 78 

%   79,5% 20,5% 100,0% 

 Има ли гинекологични 

заболявания? 

Не Бр. Да 73 8 81 

%   90,1% 9,9% 100,0% 

Да Бр. Да 8 0 8 

%   100,0% ,0% 100,0% 

Общо Бр.  81 8 89 

%   91,0% 9,0% 100,0% 

 Има ли гинекологични 

заболявания? 

Не Бр. Не 119 20 139 

%   85,6% 14,4% 100,0% 

Да Бр. Да 24 4 28 

%   85,7% 14,3% 100,0% 

Общо Бр.  143 24 167 

%   85,6% 14,4% 100,0% 

 

 При проверка кои фактори остават с независимо влияние върху смъртността на 

фона на комбинираното взаимодействие: г.с. на раждане, възраст на майката, 

профилактика с кортикостероиди и гинекологични заболявания, отново се установи, че 

г. с. на раждане и дексаметазоновата профилактика остават самостоятелни променливи. 

(Табл. 30) 

 

Табл. 30 Многофакторен логистично-регресионен модел - комбинирано влияние на 

кортикостероидната профилактика, г.с. на раждане, възрастта на майката и 

гинекологични заболявания върху смъртността. 

  

Анализирани 

фактори 

Степен на 

влияние 

върху 

смъртността B С.E. Валд. Рз Сиг. 

Екс. 

(B) 

95% Екс.(B) 

Най-

ниско 

Най-

високо 

 Г.с. на раждане III -0,365 0,086 18,115 1 0,000 0,694 0,586 0,821 

Възраст на майка IV -0,070 0,044 2,449 1 0,118 0,933 0,855 1,018 

Профилактика с 

дексаметазон 

I -1,984 0,605 10,749 1 0,001 0,137 0,042 0,450 

Гинекологични 

заболявания 

II -0,499 0,718 0,482 1 0,487 0,607 0,149 2,482 

Константа  12,479 3,266 14,598 1 0,000 262874,36   

  

 

Обобщение:  

1. На фона на прееклампсия кортикостероидната профилактика значително 

понижава риска от развитие на ХМБ при новородени деца. 

2. Анализът върху комбинираното влияние на някои фактори за появата на ХМБ 

при преждевременно новородени показва, че най-силният и независим фактор за 

развитието на заболяването остава г. с. на раждане, следван по сила от 

влиянието на кортикостероидната профилактика, факторната роля на 

прееклампсията и най-накрая е по-високата възраст на майката.  
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3. Дексаметазоновата профилактика на фона на налични усложнения през 

бременността редуцира близо 2 пъти риска да се развие ХМБ.  

4. Както на фона на наличие на прееклампсия, така и при други усложнения по 

време на бременността, дексаметазоновата профилактика категорично редуцира 

риска от смърт при преждевременно новородените деца.  

5. Независими фактори, оказващи влияние върху смъртността на преждевременно 

новородените, остават по-ниската г. с. на раждане и наличието на пренатална 

кортикостероидна профилактика.  

 

Фармакоикономически анализ на кортикостероидната профилактика на ХМБ                                                                   

При извършване на фармакоикономически анализ на приложението на 

кортикостероиди за профилактика на ХМБ сравняваме получените терапевтични 

резултати, стойността на лечението, разходите за терапия, краткосрочния терапевтичен 

ефект, ползите и последиците от терапията при преждевремнно родените деца с ХМБ и 

други форми на РДС. 

За целта използваме фармакоикономическите методи анализ на разходите, 

разход-ефективност. 

Разглеждаме двете основни групи децата, чиито майки са с профилактиктичен 

кортикостероиден курс (случаи) и работната група, тези без пренатална профилактика 

(контроли) или контролна група.   

Пренаталната кортикостероидна профилактика направена при родилките на 

децата от изслeдването е с приложен лекарствения продукт – синтетичен 

глюкокортикостероид Dexamethasone 4 mg/ml solution for injection на фирмата 

производител Krka, на цена 0,44 лв. за ампула. Би било добре да се направи сравнение с 

друг кортикостероид като Betamethasone, който е малко по скъп (Flosteron 7 mg/ml - 

2,64 лв. за ампула или Diprophos 7 mg/ml - 4,00 лв. за ампула), но има по-малко НЛР от 

дексаметазона. Всички недоносени деца от изследването са профилактирани с 

дексаметазон, но ако имаше такива и с бетаметазон, бихме могли да направим анализа 

разход – минимум, а също и да сравним нежеланите лекарствени реакции от двата 

кортикостероида. 

Пренаталните кортикостероиди са включени в алгоритъма на на КП1 

Стационарни грижи при бременност с повишен риск, КП2 Пренатална инвазивна 

диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск и 

КП3 Раждане. Стойностите на на тези клинични пътеки заплащани от НЗОК са 

съответно: КП1 е 390лв., КП2 е 800 лв. и КП3 - 580 лв. Според Национален рамков 

договор НРД 2015 г., договорените обеми посочени по приложение № 9 към чл. 1, ал. 1 

от Наредба № 11 от 2015 г. по тези КП са съответно :  (Табл. 31). 

 

 

Табл.31 Обеми и цени на КП, кото включват КС профилактика 

Код 

№КП 

Номенклатура  

(по Наредба № 11/2015г.) 

Обеми и цени на 

дейностите, заплащани в 

периода  

01.05 - 31.12.2016 г.  

Предвиден 

бюджет по  

КП 

   Клинични пътеки Обем (бр.) 
Цени 

(лв.) 

Общо лева 

1 
Стационарни грижи при бременност с повишен 

риск 
22 937 390  

8 945 430  

2 
Пренатална инвазивна диагностика на 

бременността и интензивни грижи при 
3 728 800  

2 982 400  
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Код 

№КП 

Номенклатура  

(по Наредба № 11/2015г.) 

Обеми и цени на 

дейностите, заплащани в 

периода  

01.05 - 31.12.2016 г.  

Предвиден 

бюджет по  

КП 

   Клинични пътеки Обем (бр.) 
Цени 

(лв.) 

Общо лева 

бременност с реализиран риск 

5 Раждане 35 047 580  20327260  

 

От първа задача на настоящото изследване изведохме заключение, че при 

анализа на комбинираното влияние на дексаметазоновата профилактика г. с. на 

раждане и възрастта на майката при преждевременно новородените с ХМБ, наличието 

на ХМБ се опосредява от по-ранната г. с. на раждане, по-голямата възраст на майката и 

на този фон в известна степен се ограничава от пренаталното приложение на 

кортикостероиди.  В тази задача ще анализираме дали тази теза ще бъде подкрепена и 

от намаляване на разходите при новородените с пренатална кортикостероидна 

профилактика. 

В Табл.32 са разгледани стойностите на клиничните пътеки по които са лежали 

децата от двете основни групи със и без КС профилактика. Групата „случаи“ са 89 деца 

и разхода по КП направен за тях е 245 827 лв. Средно разхода на дете е 2762 лв. 

Втората група, контролната се състои от 72 деца без пренатална КС профилактика. 

Разходът направен за тях по КП е 269 082 лв. Средно направения разход на дете е 3737 

лв. От така получените данни, установяваме разлика от близо 1000 лв. разход на дете, 

между двете основни групи в полза на профилактираните деца.  

Можем да обобщим, че за всяко дете с пренатална кортикостероидна 

профилактика е направен средно с по 1000 лв. по-нисък разход от децата без КС 

профилактика. Това заключение подкрепя тезата, че пренаталните кортикостероиди 

освен, че ограничават усложненията при преждевременно родените деца, водят и до 

намаляване на раходите направени за лечението им. 

 

Табл. 32 Разход по КП при даца със и без профилактика с дексаметазон 

Стойност клинична пътека в лева Профилактика с 

дексаметазон 
Общо 

 

    Не Да 

 кп 279=160  4 8 12 

 33,3% 66,7% 100,0% 

кп 269=787  0 2 2 

 ,0% 100,0% 100,0% 

кп 9=900   0 8 8 

 25,0% 75,0% 100,0% 

кп 270=1113   12 20 32 

 37,5% 62,5% 100,0% 

кп 10=1300   12 8 20 

 60,0% 40,0% 100,0% 

кп 275=1815   2 0 2 
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 100,0% ,0% 100,0% 

кп 269,270=1900   6 6 12 

 50,0% 50,0% 100,0% 

кп 277=3220   4 2 6 

 66,7% 33,3% 100,0% 

кп 275,270=2928   0 2 2 

 ,0% 100,0% 100,0% 

кп 276=3146   0 2 2 

 ,0% 100,0% 100,0% 

кп 268=3501   4 2 6 

 66,7% 33,3% 100,0% 

кп 14=3200   2 2 4 

 50,0% 50,0% 100,0% 

кп 15.1=3300   2 2 4 

 50,0% 50,0% 100,0% 

кп 11=3600   2 4 6 

 33,3% 66,7% 100,0% 

кп 276,270=4259   0 2 2 

 ,0% 100,0% 100,0% 

кп 278=5556 лв.  0 2 2 

 ,0% 100,0% 100,0% 

кп 268,277=6721   0 4 4 

 ,0% 100,0% 100,0% 

кп 

270,271,276,279=

5085  

 2 0 2 

  100,0% ,0% 100,0% 

кп 270,278=6669   2 2 4 

 50,0% 50,0% 100,0% 

кп 277,268=6721   0 3 3 

 ,0% 100,0% 100,0% 

кп 15.2 и кп. 

11,13=5600  

 4 0 4 

 100,0% ,0% 100,0% 

кп 276,268=6647   0 2 2 

 ,0% 100,0% 100,0% 

кп 277,278=8776   0 2 2 

 ,0% 100,0% 100,0% 

кп  2 0 2 
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268,269,276=7434   100,0% ,0% 100,0% 

кп 11,14=6800   6 2 8 

 75,0% 25,0% 100,0% 

кп 15.1, 11=6900   0 2 2 

 ,0% 100,0% 100,0% 

кп 11,15.2=9200   2 0 2 

 ,0% 100,0% 100,0% 

кп 278,276,268= 

12203 

 2 0 2 

 100,0% ,0% 100,0% 

кп 

270,278,276,277, 

269=13822  

 2 0 2 

 100,0% ,0% 100,0% 

Общо  72 89 161 

 44,7% 55,3% 100,0% 

 

 

Фиг. 2 Клинични пътеки, по който са лежали децата от работната група 
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Табл. 33 Разход по КП за изследваната група с КС профилактика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стойност клинична 

пътека в лева 

Брой 

деца 

Обща сума в лева 

160 8 1280 

787 2 1574 

900 8 7200 

1113 20 22260 

1300 8 10400 

1900 6 11400 

3220 2 6440 

2928 2 5856 

3146 2 6292 

3501 2 7002 

3200 2 6400 

3300 2 6600 

3600 4 14400 

4259 2 8518 

5556 2 11112 

6721 7 47047 

6669 2 13800 

6647 2 13294 

8776 2 17552 

6800 2 13600 

6900 2 13800 

Общо 89 245827  
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Табл. 34 Разход по КП за групата без КС профилактика 

 

Стойност клинична 

пътека в лева 

Брой деца Обща сума 

в лева 

160 4 640 

900 6 5400 

1113 12 13356 

1300 12 15600 

1815 2 3630 

1900 6 11400 

3220 4 12880 

3501 4 14004 

3200 2 6400 

3300 2 6600 

3600 2 7200 

5085 2 10116 

5600 4 22400 

6669 2 13338 

7434 2 14868 

6800 6 40800 

9200 2 18400 

12203 2 24406  

13822 2 27644 

Общо 72 269 082  

 

Табл. 35 Стойност КП спрямо брой апликации с дексаметазон 

 

Стойност клинична пътека в 

лева 

  

Брой апликации с дексаметазон 

 Общо 

 

 

    1  

апликация 

 2  

апликаци 

 3 

апликации 

 кп. 279=160   4 0 4 8 

 50,0% ,0% 50,0% 100,0% 

кп. 269=787   0 0 2 2 

 ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

кп. 9=900   7 0 0  7 

 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

кп. 270=1113   12 6 2 20 

 60,0% 30,0% 10,0% 100,0% 

кп. 10=1300   4 4 0 8 

 50,0% 50,0% ,0% 100,0% 

кп. 269,270=1900   6 0 0 6 
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 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

кп. 277=3220   2 0 0 2 

 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

кп. 275,270=2928   0 0 2 2 

 ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

кп. 276=3146   0 0 2 2 

 ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

кп. 268=3501  2 0 0 2 

 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

кп. 14=3200   2 0 0 2 

 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

кп. 15.1=3300   2 0 0 2 

 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

кп. 11=3600   2 2 0 4 

 50,0% 50,0% ,0% 100,0% 

кп. 276,270=4259   2 0 0 2 

 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

кп. 278=5556   2 0 0 2 

 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

кп. 268,277=6721   0 4 0 4 

 ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

кп. 270,278=6669   0 2 0 2 

 ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

кп. 277,268=6721  0 0 3 3 

 ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

 50,0% ,0% 50,0% 100,0% 

кп. 276,268=6647   0 0 2 2 

 ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

кп. 277,278=8776   0 0 2 2 

 ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

кп. 11,14=6800   0 0 2 2 

 ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

кп. 15.1, 11=6900   0 2 0 2 

 ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

Общо  45 22 21 88 

 51,1% 25,0% 23,9% 100,0% 
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Фиг. 3 Клинични пътеки, по който са лежали децата от работната група и брой 

апликации дексаметазон 

 

 
 

 

 

Табл. 36 Разходи по КП за деца с пълен и незъвършен кортикостероиден курс 

Вид КС курс Брой 

апликации  

Брой деца Разход в лева Разход в лева 

на 1 дете 

Незавършен 1 45 91068  2024  

Завършен 2 22 73100  3323  

Завършен  3 21 81197  3691  

 

            За целите на изследването се реализира и допълнително вътрегрупово 

прегрупиране на базата на някои показатели: дали е завършен, незавършен 

профилактичния кортикостероиден курс или липсва такъв. 
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При анализа на първа задача от дисертационния труд, констатирахме, че 

еднократната пренатална апликация на дексаметазон (определена като краткосрочен 

профилактичен курс) има по-добър профилактичен ефект върху ХМБ, отколкото 2 или 

3 кортикостероидни апликации (дългосрочен профилактичен курс). Този извод се 

потвърждава и при анализиране на разходите направени по клинични пътеки за деца с 

еднократна апликация на дексаметазон (незавършен кортикостероиден курс) (Табл.36). 

Разходите направени за тази група са близо 40% по-ниски от разходите направени за 

децата с две и три апликации дексаметазон. 

Може да обобщим, че приложението на по-малък брой апликации с 

дексаметазон, освен че има по-добър профилактичен ефект, води и до по-ниски разходи 

при последващото лечение и грижи за недоносените новородени.  

 

Обобщение: 

1.Пренаталните кортикостероиди при преждевременно родените деца, водят  до 

намаляване на раходите направени за лечението им. 

2.Приложението на по-малък брой апликации с дексаметазон води и до по-ниски 

разходи при последващото лечение и грижи за недоносените новородени, спрямо тези с 

по-голям брой апликации с дексаметазон.  

 

3.При оценката на терапевтичния ефект от приложената пренатална КС профилактика 

се наблюдават ползи по отношение на намаляване престоя в кувьоз, брой дни  

кислородотерапия, брой дни ИБВ, интубация. 

 

 

Съпоставка на разходите за терапия при групите недоносени деца с ХМБ, други 

форми на РДС и тези които не ги развиват 

 

   Анализираха се и се съпоставиха разходите за проведената терапия при групите 

преждевременно родени деца, при които e развита ХМБ и други форми на РДС спрямо, 

тези които не ги развиват.  

Изследваните 167 недоносени деца са лежали в лечебното заведение по общо 20 

клинични пътеки, заплащани от НЗОК по НРД 2015 г. и НРД 2016 г. Всички тези 

клинични пътеки (КП) се заплащат от НЗОК към ЛЗ на стойност от 160 лева да 5600 

лева, за една клинична пътека. (Табл.37) 

 

Табл. 37 Клинични пътеки – код и цени на заплащане от НЗОК 2015/2016 

Код  

 

Номенклатура 

 

Цена / лв 

268 Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама 3 501 

269 
Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 

грама, първа степен на тежест 
787 

270 
Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 

грама, втора степен на тежест 
1 113 

271 
Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, 

първа степен на тежест 
666 

272 
Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, 

втора степен на тежест 
1 004 

273 
Диагностика и лечение на дете с метаболитни нарушения 

 
1 004 
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274 
Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии 

 
1 004 

275 

Диагностика и интензивно лечение на новородени с 

дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, първа 

степен на тежест 

1 815 

276 

Диагностика и интензивно лечение на новородени с 

дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, втора 

степен на тежест 

3 146 

277 
Диагностика и интензивно лечение на новородени с 

еднократно приложение на сърфактант независимо от теглото 
3 220 

278 

Диагностика и интензивно лечение на новородени с 

многократно приложение на сърфактант независимо от 

теглото 

5 556 

279 Грижи за здраво новородено дете  160 

009 
Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 

грама, първа степен на тежест 
900 

010 
Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 

грама, втора степен на тежест 
1 300 

011 Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама 3 600 

012 Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии 1 200 

013 
Диагностика и интензивно лечение на новородени с 

дихателна недостатъчност, първа степен на тежест 
2 000 

014 
Диагностика и интензивно лечение на новородени с 

дихателна недостатъчност, втора степен на тежест 
3 200 

015.1 
Диагностика и интензивно лечение на новородени с 

еднократно приложение на сърфактант, независимо от теглото 
3 300 

015.2 

Диагностика и интензивно лечение на новородени с 

многократно приложение на сърфактант, независимо от 

теглото 

5 600 

 

 

Всички новородени от проучването 167 (6 системна грешка), 161 са лежали 

минимум по една КП, като някои са лежали по две, три, четири и пет КП 

последователно. (Табл.38) Две деца са лежали по пет КП, две деца са лежали по четири 

КП, четири деца по три КП, 43 деца са лежали по две КП последователно и останалите 

116 деца са лежали по една клинична пътека. 

Най-ниската стойност на КП е 160 лева и по тази КП са лежали общо 12 деца, най-

високата  стойност за пет поредни КП, по които са лежали 2 деца, е 13822 лв. (Табл.39) 

 

Табл. 38 Клинична пътека, по която са лежали новородените 

№ клинична 

пътека 

Брой 

деца Процент 

Валиден 

процент 

Кумулативен 

процент 

9 8 4,8 4,8 4,8 

279 12 7,2 7,2 12,0 

278,276,268 2 1,2 1,2 13,2 

278 2 1,2 1,2 14,4 

277,278 2 1,2 1,2 15,6 

277,268 3 1,8 1,8 17,4 
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277 6 3,6 3,6 21,0 

276,270 2 1,2 1,2 22,2 

276,268 2 1,2 1,2 23,4 

276 2 1,2 1,2 24,6 

275, 270 2 1,2 1,2 25,7 

275 2 1,2 1,2 26,9 

270,278,276,277,269 2 1,2 1,2 28,1 

270,278 4 2,4 2,4 30,5 

270,271,276,279 2 1,2 1,2 31,7 

270 37 22,2 22,2 53,9 

269,270 12 7,2 7,2 61,1 

269 2 1,2 1,2 62,3 

268,277 4 2,4 2,4 64,7 

268,269,276 2 1,2 1,2 65,9 

268 6 3,6 3,6 69,5 

15.2 2 1,2 1,2 70,7 

15.1,11 2 1,2 1,2 71,9 

15.1 4 2,4 2,4 74,3 

14 4 2,4 2,4 76,6 

11,15.2 2 1,2 1,2 77,8 

11,14 8 4,8 4,8 82,6 

11,13 2 1,2 1,2 83,8 

11 6 3,6 3,6 87,4 

10 15 9,0 9,0 96,4 

Сист. гр. 6 3,6 3,6 100,0 

Общо : 167 100,0 100,0  
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Табл. 39 Стойности на клиничните пътеки изразходени за  дете 

 

Стойност клинична 

пътека / лв. 
Брой Процент Обща сума/лв. 

1. 13822 2 1,2 27644 

2. 12203 2 1,2 24406 

3. 9200 2 1,2 18400 

4. 8776 2 1,2 17552 

5. 7434 2 1,2 14868 

6. 6900 2 1,2 13800 

7. 6800 8 5,0 54400 

8. 6721 7 4,4 47047 

9. 6669 4 2,5 26676 

10. 6647 2 1,2 13294 

11. 5600 4 2,5 22400 

12. 5085 2 1,2 10116 

13. 5556 2 1,2 11112 

14. 4259 2 1,2 8518 

15. 3600 6 3,7 21600 

16. 3501 6 3,7 21006 

17. 3300 4 2,5 13200 

18. 3200 10 6,2 32000 

19. 3146 2 1,2 6292 

20. 2928 2 1,2 5856 

21. 1900 12 7,5 22800 

22. 1815 2 1,2 3630 

23. 1300 20 12,4 26000 

24. 1113 32 19,9 35616 

25. 900 8 5,0 7200 

26. 787 2 1,2 1574 

27. 160 12 7,5 1920 

Общо 161 100,0 508 927  

Системна грешка 6   

Общо 167 100,0  

 

Най-много деца 37 (22,2%) са лежали по КП 270 на стойност 1113 лв., следвани 

от 15 деца по КП 10, която е равнозначна на КП 270 и е в сила от 01.05.2016 г, но 

цената и е повишена със 187 лв. Общо по 14 клинични пътеки са лежали по 2 деца с 

най-ниска стойност 787лв. и най-висока стойност 13822 лв. (Табл.40) 
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Табл. 40  Разход на дете по брой пролежани пътеки 

 

Комбинация от клинична пътека/ 

стойност в лева Брой деца % 

кп. 270,278,276,277,269=13822  2 1,2 

кп. 278,276,268=12203  2 1,2 

кп. 11,15.2=9200  2 1,2 

кп. 15.1, 11=6900  2 1,2 

кп. 11,14=6800  8 5,0 

кп. 268,269,276=7434  2 1,2 

кп. 277,278=8776  2 1,2 

кп. 276,268=6647  2 1,2 

кп. 15.2 и кп. 11,13=5600  4 2,5 

кп. 277,268=6721  3 1,9 

кп. 270,278=6669  4 2,5 

кп. 270,271,276,279=5085  2 1,2 

кп. 268,277=6721  4 2,5 

кп. 278=5556  2 1,2 

кп. 276,270=4259  2 1,2 

кп. 11=3600  6 3,7 

кп. 15.1=3300  4 2,5 

кп. 14=3200  4 2,5 

кп. 268=3501  6 3,7 

кп. 276=3146  2 1,2 

кп. 275,270=2928  2 1,2 

кп. 277=3220  6 3,7 

кп. 269,270=1900  12 7,5 

кп. 275=1815  2 1,2 

кп. 10=1300  20 12,4 

кп. 270=1113  32 19,9 

кп. 9=900  8 5,0 

кп. 269=787  2 1,2 

кп. 279=160  12 7,5 

Общо 161 100,0 

 

Най-скъпо струващите клинични пътеки са КП 277 и КП 278, респективно КП 

15.1 и КП 15.2, а именно пътеките чийто алгоритъм включва еднократно или 

многократно инсуфлиране на сърфактант. Това са пътеките по които са лежали децата с 

ХМБ и други форми на РДС, което определя по-високи разходи за недоносените с 

наличие на тези усложнения. 

Новородените с ХМБ са 25 и са лежали по 12 различни комбинации от КП на 

стойност от 1113 лв. до 13822 лв. като разпределението е средно по две деца. Осем деца 
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са лежали по една пътека, а две са лежали по пет КП последователно. (Табл.41) (Фиг.4) 

Общият разход направен за 25 деца с ХМБ е 156 935 лв. (Табл.43) 

 

Табл.41 Стойност на КП, по които са преминали децата с ХМБ 
 

Клинична пътека 

стойност в лева 

Брой 

деца / % Няма ХМБ Има ХМБ Общо 

кп. 279=160  Брой 12 0 12 

%  100,0% ,0% 100,0% 

кп. 269=787  Брой 2 0 2 

%  100,0% ,0% 100,0% 

кп. 9=900  Брой 8 0 8 

%  100,0% ,0% 100,0% 

кп. 270=1113  Брой 30 2 32 

%  93,8% 6,3% 100,0% 

кп. 10=1300  Брой 20 0 20 

%  100,0% ,0% 100,0% 

кп. 275=1815  Брой 2 0 2 

%  100,0% ,0% 100,0% 

кп. 269,270=1900  Брой 12 0 12 

%  100,0% ,0% 100,0% 

кп. 277=3220  Брой 4 2 6 

%  66,7% 33,3% 100,0% 

кп. 275,270=2928  

 

Брой 0 2 2 

%  ,0% 100,0% 100,0% 

кп. 276=3146  

 

Брой 2 0 2 

%  100,0% ,0% 100,0% 

кп. 268=3501  Брой 6 0 6 

% и 100,0% ,0% 100,0% 

кп. 14=3200  Брой 4 0 4 

%  100,0% ,0% 100,0% 

кп. 15.1=3300  Брой 2 2 4 

%  50,0% 50,0% 100,0% 

кп. 11=3600  Брой 6 0 6 

%  100,0% ,0% 100,0% 

кп. 276,270=4259  Брой 2 0 2 

%  100,0% ,0% 100,0% 

кп. 278=5556  Брой 0 2 2 

%  ,0% 100,0% 100,0% 

кп. 268,277=6721  Брой 4 0 4 

%  100,0% ,0% 100,0% 

кп. 270,271,276,279=5085  Брой 0 2 2 
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%  ,0% 100,0% 100,0% 

кп. 270,278=6669  Брой 4 0 4 

%  100,0% ,0% 100,0% 

кп. 277,268=6721  Брой 0 3 3 

%  ,0% 100,0% 100,0% 

кп. 15.2 и кп. 11,13=5600  Брой 2 2 4 

%  50,0% 50,0% 100,0% 

кп. 276,268=6647  Брой 2 0 2 

%  100,0% ,0% 100,0% 

кп. 277,278=8776  Брой 0 2 2 

%  ,0% 100,0% 100,0% 

кп. 268,269,276=7434 Брой 2 0 2 

%  100,0% ,0% 100,0% 

кп. 11,14=6800  Брой 6 2 8 

%  75,0% 25,0% 100,0% 

кп. 15.1, 11=6900  Брой 2 0 2 

%  100,0% ,0% 100,0% 

кп. 11,15.2=9200  Брой 2 0 2 

%  100,0% ,0% 100,0% 

кп. 278,276,268=12203  Брой 0 2 2 

%  ,0% 100,0% 100,0% 

кп. 270,278,276,277,269= 

13822  

Брой 0 2 2 

%  ,0% 100,0% 100,0% 

Общо 

% 

136 

84,5% 

25 

15,5% 

161 

100% 
           

 

Фиг.4 Клинични пътеки, по които са лежали децета с ХМБ 
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Новородените с други форми на РДС са 99 и са лежали по 24 различни 

комбинации от КП на стойност от 900 лв. до 13822 лв. От тях 58 деца са лежали по една 

пътека, а две са лежали по пет КП последователно. (Табл.70) (Фиг.13) Общият разход 

направен за 99 деца с други форми на РДС е 366 149 лв. (Табл.72) 

 

Табл.42 Стойност на КП, по които са преминали децата с РДС и тези, 

които нямат ХМБ и РДС 

 

№ клинична пътека 

стойност в лева 

Брой 

деца / % 
Няма РДС Има РДС Общо 

кп.279=160  Брой 12 0 12 

%   100,0% ,0% 100,0% 

кп. 269=787  Брой 2 0 2 

%   100,0% ,0% 100,0% 

кп. 9=900  Брой 6 2 8 

%   75,0% 25,0% 100,0% 

кп. 270=1113  Брой 8 24 32 

%   25,0% 75,0% 100,0% 

кп. 10=1300  Брой 10 10 20 

%   50,0% 50,0% 100,0% 

кп. 275=1815  Брой 0 2 2 

%   ,0% 100,0% 100,0% 

кл. 269,270=1900  Брой 2 10 12 

%   16,7% 83,3% 100,0% 

кп. 277=3220  Брой 0 6 6 

%   ,0% 100,0% 100,0% 

кп. 275,270=2928  Брой 0 2 2 

%   ,0% 100,0% 100,0% 

кп. 276=3146  Брой 0 2 2 

%  ,0% 100,0% 100,0% 

кп. 268=3501  Брой 4 2 6 

%  66,7% 33,3% 100,0% 

кп. 14=3200  Брой 2 2 4 

%  50,0% 50,0% 100,0% 

кп. 15.1=3300  Брой 0 4 4 

%  ,0% 100,0% 100,0% 

кп. 11=3600  Брой 4 2 6 

%  66,7% 33,3% 100,0% 

кп. 276,270=4259  Брой 2 0 2 

%  100,0% ,0% 100,0% 

кп. 278=5556  Брой 0 2 2 

%  ,0% 100,0% 100,0% 

кп. 268,277=6721  Брой 4 0 4 

%  100,0% ,0% 100,0% 

кп. 270,271,276,279=5085  Брой 0 2 2 

%  ,0% 100,0% 100,0% 

кп. 270,278=6669  Брой 0 4 4 

%  ,0% 100,0% 100,0% 

кп. 277,268=6721  Брой 0 3 3 
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№ клинична пътека 

стойност в лева 

Брой 

деца / % 
Няма РДС Има РДС Общо 

%  ,0% 100,0% 100,0% 

кп. 15.2 и кп. 11,13=5600  Брой 2 2 4 

%  50,0% 50,0% 100,0% 

кп. 276,268=6647  Брой 2 0 2 

%  100,0% ,0% 100,0% 

кп. 277,278=8776  Брой 0 2 2 

%  ,0% 100,0% 100,0% 

кп. 268,269,276=7434  Брой 0 2 2 

%  ,0% 100,0% 100,0% 

кп. 11,14=6800  Брой 2 6 8 

%  25,0% 75,0% 100,0% 

кп. 15.1, 11=6900  Брой 0 2 2 

%  ,0% 100,0% 100,0% 

кп. 11,15.2=9200  Брой 0 2 2 

%  ,0% 100,0% 100,0% 

кп.278,276,268=12203  Брой 0 2 2 

%  ,0% 100,0% 100,0% 

кп. 270,278,276,277,269= 

13822  

Брой 0 2 2 

%   ,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Фиг.5 Клинични пътеки, по които са лежали децета с др. форми на РДС 

 
 

Новородените, които нямат ХМБ и други форми на РДС са 62 и са лежали по 14 

различни комбинации от КП на стойност от 160 лв. до 6800 лв. От тях 50 деца са 

лежали по една пътека, а 12 са лежали по две КП последователно. (Табл.42) (Фиг.5) 

Освен това 12 деца от тази група са лежали по най-евтината КП279 на стойност 160 лв. 

2 деца са лежали по най-скъпата, за групата, комбинация от КП11 и КП 14 на обща 

стойност 6800 лв. Тези данни ни показват, че разходите за групата преждевременно 

родени, които нямат ХМБ и РДС са структурно монгого по-ниски. Общият разход 

направен за 62 деца без ХМБ и други форми на РДС е 142 898 лв. (Табл.45) 



48 
 

Табл.43 Разходи направени за новородените с ХМБ 
                   

Стойност клинична 

пътека в лева 

Брой 

деца 

Обща сума 

в лева 

1113 2 2226 

3220 2 6440 

2928 2 5856 

3300 2 6600 

5556 2 11112 

5058 2 10116 

6721 3 20163 

5600 2 11200 

8776 2 17552 

6800 2 13600 

12203 2 24406 

13822 2 27644 

Общо : 25  156 935  

 
 

Табл.44 Разходи направени за новородените с РДС 

                       

Стойност клинична 

пътека в лева 

Брой деца Обща сума 

в лева 

900 2 1800 

1113 24 26712 

1300 10 13000 

1815 2 3630 

1900 10 19000 

3220 6 19320 

2928 2 5856 

3146 2 6292 

3501 2 7002 

3200 2 6400 

3300 4 13200 

3600 2 7200 

5556 2 11112 

5058 2 10116 

6669 4 26676 

6721 3 20163 

5600 2 11200 

8776 2 17552 

7434 2 14868 

6800 6 40800 

6900 2 13800 

9200 2 18400 

12203 2 24406 

13822 2 27644 

Общо :           99    366 149  
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Табл.45 Разходи направени за новородените без ХМБ и РДС 

 

Стойност на клинична 

пътека в лева 

Брой деца Обща сума в 

лева 

160 12 1920 

787 2 1574 

900 6 5400 

1113 8 8904 

1300 10 13000 

1900 2 3800 

3501 4 14004 

3200 2 6400 

3600 4 14400 

4259 2 8518 

6721 4 26884 

5600 2 11200 

6647 2 13294 

6800 2 13600 

Общо : 62  142 898  
   

 

Общият разход направен по клинични пътеки за 161 недоносени новородени 

включени в проучването e 508 927 лв. (Табл.39)  

За групата от 25 деца с ХМБ е направен разход от 156 935 лв. Или това е среден 

разход на дете 6277,40 лв. 

За групата от 99 деца с други форми на РДС е направен разход от 366 149 лв. На 

дете са изразходени средно 3698,47 лв. 

За групата от 62 деца без ХМБ и други форми на РДС е направен разход от 

142 898 лв. Направения разход на дете от тази група средно е 2304,80 лв. 

От сравнителния анализ на получените резултати става ясно, че разходите 

направени за групата с ХМБ са близо два пъти по-големи от групата с други форми на 

РДС и приблизително три пъти по-големи от групат без наличие на тези усложнения. 

 

Табл.46 Корелация между стойност КП и 4 основни фактори 

  

Пролежани 

дни 

Наличие 

на ХМБ 

Наличие 

на РДС 

Наличие на 

други 

здравословни 

усложнения 

Стойност 

на пътеки 

 

Номер и 

стойност на 

клинични 

пътеки 

r ,504** ,413** ,232** ,218** 1 

Сиг. ,000 ,000 ,003 ,005  

N 161 161 161 161 161 

 

**. Корелацията по Пирсън е с високо ниво на значимост (sig>0,01). 
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Извършения корелационен анализ, отбелязва наличие на умерена към добра 

корелационна връзка между стойността на клиничните пътеки към четири основно 

формулиращи фактори, отговарящи за лечението на ХМБ. (Табл. 46) 

Най-голяма зависимост откриваме при съпоставянето на съответната клинична 

пътека и нейната стойност, съчетано с общо пролежаните дни при лечение на ХМБ, при 

което r=0,504 (p<0,001). Причината за добрата корелационна връзка е тази, че децата с 

ХМБ са лежали по клиничните пътеки с най-висока стойност, заложен по-дълъг 

болничен престой. 

Добра корелационна връзка отличаваме и при изследването на наличието на 

ХМБ със съответната клинична пътека и нейна стойност, където r=0,413 (p<0,001). Тази 

зависимост се дължа на това,че в алгоритъма на тези КП, по които са лежали децата с 

ХМБ е включено исуфлирането на сърфактатнт, което от своя страна определя по-

високата им стойност. 

Умерена корелационна връзка отбелязваме при изследването на наличието на 

РДС със стойността на дадена клинична пътека, където r=0,232 (p<0,003). Причината за 

това може да търси в това, че не всички новородените с други форми на РДС са имали 

нужда от сърфактант и лежали по КП , които не го включват и са с по-наска стойност. 

Умерена корелационна връзка отбелязваме, също така и при изследването на 

наличието на други здравословни състояние със стойността на дадена клинична пътека, 

където r=0,218 (p<0,005). Причината за умерената корелационна връзка е, че за  децата 

без тези дихателни усложнения са необходими по-малко разподи и съответно КП, по 

които са лежали са с по-ниска стойност. 

 

Обобщение: 

1. От сравнителния анализ на получените резултати става ясно, че разходите 

направени за групата с ХМБ са близо два пъти по-големи от групата с други 

форми на РДС и приблизително три пъти по-големи от групата без наличие 

на тези усложнения. 

2. Анализираните данни ни показват, че разходите за групата преждевременно 

родени, които нямат ХМБ и РДС са структурно много по-ниски. 

3. Зависимост откриваме при съпоставянето на съответната клинична пътека и 

нейната стойност, съчетано с общо пролежаните дни при лечение на ХМБ, 

причината за което е, че децата с ХМБ са лежали по клиничните пътеки с 

най-висока стойност и заложен по-дълъг болничен престой. 

4. Откриваме значителна корелационна връзка при изследването на наличието 

на ХМБ със съответната клинична пътека и нейна стойност, която се дължи 

на това, че в алгоритъма на тези КП, по които са лежали децата с ХМБ е 

включено исуфлирането на сърфактатнт, което от своя страна определя по-

високата им стойност. 

 

Фармакоикономическа оценка  на  приложението на сърфактант при 

преждевременно родените деца  

 

В тази задача се извърши анализ на разходите направени при двете изследвани 

групи със и без КС профилактика за приложението на сърфактант, както и при 

допълнително групираните групи – новородени с ХМБ и тези с други форми на РДС.   

Също така се извърши оценка на фармако-икономическите ползи от приложението на 

сърфактант. 

При извършване на фармакоикономическа оценка на приложението на 

сърфактант се сравняват получените терапевтични резултати, стойността на лечението, 
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разходите за терапия, краткосрочния терапевтичен ефект, ползите и последиците от 

терапията при преждевремнно родените деца с ХМБ и други форми на РДС. 

  За целта използваме фармакоикономическите методи анализ на разходите, 

разход-ефективност и разход-полза. 

 Сърфактант терапията е заложена в съвременния медицински стандарт по 

Неонатология.  Инсуфлирането на сърфактант се извършва по две клинични пътеки, а 

именно КП277 Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно 

приложение на сърфактант независимо от теглото на стойност 3 220 лв. и КП278 

Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на 

сърфактант независимо от теглото  на стойност 5 556 лв. 

При 37 (22,2%) от изследваните 167 преждевременно новородени деца е 

приложен екзогенен сърфактант Curosurf  (Табл.47)  

 

Табл. 47 Приложение на екзогенен сърфактант 

Приложен сърфактант Брой деца Процент 

 Не 130 77,8 

Да 37 22,2 

Общо 167 100,0 

Табл. 48 Приложена сърфактант терапия при деца с ХМБ 

Наличие на ХМБ 
Приложение на сърфактант 

Общо Не Да 

 Не  124 18 142 

 87,3% 12,7% 100,0% 

Да  6 19 25 

 24,0% 76,0% 100,0% 

Общо  130 37 167 

 77,8% 22,2% 100,0% 

 

Фиг.6 Приложена сърфактант терапия при деца с ХМБ 

 

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

Наличие на ХМБ - НЕ

Наличие на ХМБ - ДА

НЕ; 87.30%

НЕ; 24.00%

ДА; 12.70%

ДА; 76%

Приложен ли е сърфактант?

НЕ ДА
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От данните в Табл.48 и 49 става ясно, че всичките 37 деца, на които е приложен 

сърфактант имат налични други форми на Респираторен дистрес синдром. 

Недоносените, които имат ХМБ и им е инсуфлиран сърфактант са 19 от общо с ХМБ 

25.(76%). 

Табл. 49 Приложена сърфактант терапия при деца с РДС 

Наличие на  РДС 
Приложение на сърфактант 

Общо Не Да 

 Не  66 0 66 

 100,0% ,0% 100,0% 

Да  64 37 101 

 63,4% 36,6% 100,0% 

Общо  130 37 167 

 77,8% 22,2% 100,0% 

 

 

Фиг.7 Приложена сърфактант терапия при деца с РДС 

 
 

От данните в Табл. 50 се установи, че при профилактираната група новородени с 

дексаметазон, сърфактант е приложен значително по-малко, от колкото  

непрофилактираните новородени деца. От 89 деца с КС профилактика, се е наложило 

само на 12 (13,5%) да се инсуфлира сърфактант. Но при контролната група без 

профилактика, сърфактант терапия е приложена на 32 % или 25 от недоносените деца. 

От всичките 37 недоносени, на които е приложена сърфактант терапия, 68% или 25 

деца са без КС профилактика, 32% или 12 деца са от работната група. Тези данни 

определено показват профилактичния ефект на пренаталните кортикостероиди. От 

направения анализ може да обобщим, че кортикостероидната профилактика през 

бременността редуцира необходимостта от приложение на екзогенен сърфактант при 

преждевремено новородените деца. 



53 
 

 

Табл. 50 Профилактика с дексаметазон и приложение на сърфактант 

 

Профилактика с 

дексаметазон 

Приложение на сърфактант 

Общо Не Да 

 Да  77 12 89 

 86,5% 13,5% 100,0% 

Не  53 25 78 

 68% 32% 100,0% 

Общо  130 37 167 

 77,8% 22,2% 100,0% 

 

 

 

 

Фиг. 8 Профилактика с дексаметазон и приложен ли е сърфактант? 

 

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

Кортикостероидна профилактика - НЕ

Кортикостероидна профилактика - ДА

НЕ; 84.60%

НЕ; 71.90%

ДА; 15.40%

ДА; 28%

Приложен ли е сърфактант?

НЕ ДА

 
 

 

 

Стойността на лекарствената терапия със CUROSURF зависи от броя флакони 

инсуфлирани на недоносеното. (Табл. 51)(Приложение2) 

Дозовата форма на приложение при недоносените от изследването е флакони 

120 mg  / 1,5 ml. Терапевтичната доза от 100 – 200 mg/kg телесно тегло е приложена 

еднократно или многократно. 
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Табл. 51 Стойност на терапията с Curosurf 

 

Сърфактант Дозова форма Терапевтична доза  

100 мг/кг 

Цена на 

опаковка в 

Бг. лева 

Стойност 

еднократна 

доза – 1 фл. 

Стойност 

двукратна 

доза – 2 фл. 

Стойност 

трикратна 

доза – 3 фл. 

CUROSURF susp. inst. 120 

mg – 1,5 ml x 2 

543.24 лв / 

1000 гр 

1086.48 лв 543.24 лв 1086.48 лв 1629.72 лв 

CUROSURF susp. inst.240 

mg – 3 ml  

543.24 лв / 

1000 гр 

1086.48 лв 543.24 лв 1086.48 лв 1629.72 лв 

 

 

Табл. 52 Еднократно или многократно е приложен сърфактантът? 

 

Брой приложение на 

сърфактант 

Брой 

деца Процент 

Валиден 

процент 

Кумулативен 

процент 

 1 път е приложен 17 10,2 45,9 45,9 

2 пъти е приложен 16 9,6 43,2 89,2 

3 пъти е приложен 4 2,4 10,8 100,0 

Общо 37 22,2 100,0  

       Без  сърфактант 130 77,8   

               Общо 167 100,0   

 

 

Табл. 53 Брой флакони  инсуфлиран сърфактант 

Брой флакони 

сърфактант Брой деца Процент 

Валиден 

процент 

Кумулативен 

процент 

 2 флакона 24 14,4 64,9 64,9 

3 флакона 13 7,8 35,1 100,0 

Общо 37 22,2 100,0  

     Без сърфактант 130 77,8   

            Общо 167 100,0   

 

Данните в Табл. 52 и Табл. 53 ни показват, че еднократното и двукратно 

приложение на сърфактанта преобладава, като в процентно съотношение те са 

приблизително равни. Трикратно приложен сърфактанта се наблюдава само в 10% от 

случаите. Това има отношение към директните разходи направени за недоносените с 

ХМБ и други форми на РДС, тъй като в алгоритъма на клиничната пътека е заложено 

еднократно или многократно приложение на сърфактанта. 

В Табл. 54 са посочени данни за направени разходи за инсуфлиране на 

сърфактант, за кратност на приложение, дозов режим и реализирани общи разходи  за 

сърфактант терапията. 
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Табл. 54 Приложение на  сърфактант в пъти,  дози и цена 

 

 

Данните за показателите на краткосрочни терапевтични резултати показват 

значително по-ниски стойности за групата с приложен сърфактант. При оценката на 

терапевтичния ефект от приложения сърфактант се наблюдават ползи по отношение на 

краткосрочните терапевтични резултати намаляване престоя в кувьоз, брой дни  

кислородотерапия, брой дни ИБВ, интубация, необходимост от приложение на 

антибиотици и други. (Табл. 55)  

 

 

Табл. 55 Краткосрочни терапевтични ефекти след приложение на сърфакта 

 

 

 

Еднократно или 

многократно приложение на 

сърфактант  

Брой фл. сърфактант 

Общо 2 флакона 3 флакона 

 1 път е приложен 17 0 17 

100,0% ,0% 100,0% 

2 пъти е приложен 7 9 16 

43,8% 56,3% 100,0% 

3 пъти е приложен 0 4 4 

,0% 100,0% 100,0% 

Общо 24 13 37 

64,9% 35,1% 100,0% 

Обща стойност в лева 26075,52  21186,36  47261,88  

Терапия / дни / стойност 
Приложен 

сърфактант 

Брой 

деца Средно  

Ст. 

отклонение 

Продължителност на 

кислородотерапия 

Да 19 17,84 16,344 

Не 74 6,97 8,168 

Продължителност на изкуствената 

белодробна вентилация ИБВ  

Да 37 5,43 11,430 

Не 130 ,55 1,633 

Брой дни на престой в кувьоз Да 0a . . 

Не 4 7,50 1,732 

Брой на видове антибиотици Да 21 3,86 1,621 

Не 66 2,15 1,026 

Стойност на клиничната пътека за 

дете / в лева 

Да 37 5433,65  2556,136 

Не 124 1988,40  1715,633 
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0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Продължителност на кислородотерапия

Продължителност на изкуствена белодробна …

Брой дни на престой в кувьоз 

Брой на видове антибиотици 

Стойност на клиничната пътека за детето 

ДА; 19

ДА; 37

ДА; 0

ДА; 21

ДА; 37

НЕ ; 74

НЕ ; 130

НЕ ; 4

НЕ ; 66

НЕ ; 124

Фиг.9 Краткосрочни терапевтични ефекти след приложение 

на сърфактант 

ДА НЕ 

 
 

 

 

Обобщение:  

 

1. Кортикостероидната профилактика през бременността редуцира необходимостта от 

приложение на екзогенен сърфактант при преждевремено новородените деца. 

2. В резултат на употребата на екзогенен сърфактант при деца с ХМБ и други форми на 

РДС се реализират спестявания в резултат на отпадане на необходимостта от 

провеждане на редица диагностични и лечебни процедури както и продължителността 

им. 

3. Моделите на оценка на стойностната ефективност показват, че ЛП е скъп, но 

ефективен по отношение на краткосрочните терапевтични резултати.  



57 
 

6. ИЗВОДИ:  
 

1.  При анализа на комбинираното влияние на дексаметазоновата профилактика г. с. на 

раждане и възрастта на майката при преждевременно новородените с ХМБ, наличието 

на ХМБ се опосредява от по-ранната г. с. на раждане, по-голямата възраст на майката и 

на този фон в известна степен се ограничава от пренаталното приложение на 

кортикостероиди.   

 

2. Кортикостероидната профилактика понижава смъртността при преждевременно 

новородените, като при случаите със завършен профилактичен курс тя е по-ниска, а 

еднократната апликация на дексаметазон има по-добър профилактичен ефект върху 

ХМБ. 

 

3. Еднократната пренатална апликация на дексаметазон (определена като краткосрочен 

профилактичен курс) има по-добър профилактичен ефект върху ХМБ, отколкото 2 или 

3 кортикостероидни апликации (дългосрочен профилактичен курс). 

 

4. Дексаметазоновата профилактика на фона на налични усложнения през бременността 

редуцира близо 2 пъти риска да се развие ХМБ. 

 

5. Анализът на разходите направени за недоносените новородени показва, че 

пренаталните кортикостероиди при преждевременно родените деца, водят  до 

намаляване на раходите направени за лечението им . 

 

6. При фармакоикономическата оценка на профилактичния ефект от приложената 

пренатална КС профилактика се наблюдават ползи по отношение на краткосрочните 

терапевтични ефекти. 

 

7. Кортикостероидната профилактика през бременността редуцира необходимостта от 

приложение на екзогенен сърфактант при преждевремено новородените деца. 

8. Моделите на оценка на стойностната ефективност показват, че лекарствения продукт 

е  скъп, но ефективен по отношение на краткосрочните терапевтични резултати. 
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7. ПРИНОСИ  

 

Приноси с оригинален характер 

1.Направена е фармакоикономическа оценка на пренаталната кортикостероидна 

профилактика при преждевременно родени деца и са анализирани разходите 

направени за деца с хиалинно-мембранна болест и други форми на респираторен 

дистрес синдром на фона на кортикостероидната профилактика. 

2.Представени  са и оценени краткосрочните терапевтични резултати при групи 

недоносени деца със и без кортикостероидна профилактика и влиянието върху 

разходите за здравеопазване. 

 

 

Приноси с потвърдителен характер 

1. Анализираните резултати потвърждават, че краткосрочния курс на кортикосте-

роидна профилактика има относително по-добър ефект от завършения 

терапевтичен курс. 

2. Приложението на пренаталната кортикостероидна терапия влияе благоприятно 

на недоносените деца родени в по-ранна гестационна седмица.  

3. Фармакоикономическият анализ разход – полза потвърди, резултатите от рандо-

мизирани проучвания, че съфактант терапията е стойностно скъпа, но  

терапевтично  ефективна. 

 

 

 Въз основа на проведените проучвания възникна идея за създаване на алгоритъм за 

оценка на разходите за терапия  на преждевременно новородени деца в по-дългосрочен 

план и включването му към новосъздаващият се Национален Регистър на 

Недоносените Деца. 
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