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ооттккооллккооттоо  ккаакквваа  ббооллеесстт  ииммаа  ппааццииееннттъътт..""  

WWiilllliiaamm  OOsslleerr    

 

  
 

 ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 В световен мащаб се установява безпрецедентно нарастване 

на възрастта на населението, дължащо се на намалена раждаемост 

и увеличена продължителност на живота. За периода от 1950 г. до 

2000 г. продължителността на живота се е увеличила с 20 г. и се 

очаква да се увеличи с още 10 г. до 2050 г. Според повечето 

прогнози, увеличаването на заболеваемостта по отношение на 

възрастта ще съпътства увеличаването на продължителността на 

живота. Възрастта е основен рисков фактор за хроничните 

неинфекциозни заболявания, респективно и за коронарната 

артериална болест. Тъй нареченото „сребристо цунами“ ще доведе 

до огромен брой възрастни хора с множество хронични заболявания 

(D. Goldman, 2016; J. Nikolich, 2016). 

 Исхемичната болест на сърцето е основен проблем на 

здравеопазването във всички страни по света, въпреки интензивния 

напредък на медицината. Причините са мултифакторни, свързани с 

нарастващата възраст на общата популация. За България данните 

са особено тревожни и съпроводени от негативни тенденции. На 

фона на застрашен демографски срив, исхемичната болест на 

сърцето е една от най-сериозните причини за инвалидизация и 

загуба на години активен живот за хората. Тревожен е фактът, че 

голям процент от смъртните случаи се дължат на ненавременно 

лечение или недооценяване на ситуацията от страна на пациента.  

 Въпреки наличието на редица, доказали ефективността си, 

интервенции за контрол и профилактика на исхемична болест на 

сърцето, все още не са установени достатъчно удовлетворителни 

резултати. Наред с нарастващата и подмладяваща се 

заболеваемост, съществуват все още неизяснени аспекти на 
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етиологията и патогенезата на сърдечно-съдовите заболявания. От 

друга страна съществуват несъответствия в обема и качеството на 

предоставяните медицински услуги на регионално ниво. Важно е да 

се отбележи, че традиционният фокус на клиницистите е върху 

болестта, докато пациентите са съсредоточени върху 

въздействието на болестта върху живота им.  

Хроничните заболявания водят до различни промени в начина 

на живот на пациентите, като проявите и възможностите за 

адаптиране към болестната ситуация са предизвикателство или 

проблем. Недостатъчно е изяснена взаимовръзката между 

личностната психо-соматична предиспозиция, тревожността и 

възможностите за персонализирано управление симптомите на 

сърдечното заболяване. Личностната предразположеност може да 

се разглежда в континуума здраве-болест, като явление 

опосредстващо етиологията от една страна, и като следствие от 

заболяването от друга, както и като психичен ресурс на личността 

за справяне. Задълбоченото познаване на връзката между 

качеството на живот и психологическите рискови фактори дава 

основание да се обогати пациент-центрирания подход в медицината 

и е предпоставка за по-удовлетворителни здравни резултати за 

пациентите. 
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1. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

Цел на проучването 

Целта е да се установи влиянието на някои личностни рискови 

фактори (тревожност и личност тип Д в двете дименсии: негативна 

афективност и социална инхибираност) върху качеството на живот и 

социалната адаптираност на пациенти с ХИБС. 

 

Задачи 

За постигането на целта са поставени следните задачи: 

1. Да се проучат социалната адаптираност и необходимостта от 

обучение за справяне със състоянието за пациенти с хронична 

форма на исхемична болест на сърцето. 

2. Да се изследват елементи от качеството на живот на пациенти 

с ХИБС, свързани със самооценката им за здраве, физическо 

функциониране, самообслужване и ежедневни дейности. 

3. Да се проучат някои модифицируеми рискови фактори и 

личностни характеристики за тип Д при пациенти с хронична 

форма на исхемична болест на сърцето. 

4. Да се изследват връзки и зависимости между КЖсЗ, 

тревожност и личност тип Д  при пациенти с ХИБС. 

5. Да се изработи модел за мониторинг на качеството на живот за 

пациенти с ХИБС, като елемент от мениджмънта на болестта, 

с участието на мултидисциплинарен екип. 

 

Изследователска хипотеза 

Допускаме, че пациенти с ХИБС, с по-високо ниво на 

тревожност и по-високи стойности за личност тип Д, ще имат 

влошено качество на живот и социална адаптираност. 
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2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

Обект на наблюдение са пациенти с хронична форма на 

исхемична болест на сърцето и контролна група от индивиди без 

сърдечно заболяване. 

Предмет на проучването са негативна афективност и 

социална инхибираност на личностен тип Д, тревожност, качество 

на живот свързано със здравето и социална адаптираност. 

 

Единици на наблюдение 

Логически единици на наблюдение: 

✓ Възрастни лица диагностицирани за ХИБС в следните 

форми: ритъмно-проводна форма; стабилна ангина пекторис – 1, 2 и 

3 ФК; тиха миокардна исхемия. Пациентите са на възраст от 18 до 

90 г. и доказана нозологична диагноза по МКБ 10. 

✓ Контролна група от индивиди без история за кардиологично 

заболяване и на възраст над 18 г.  

Технически единици на наблюдение:  

Лечебни заведения за СМП в Пловдив, които имат договор с 

РЗОК; Контролната група е изследвана на работното си място. 

 

Признаци на наблюдение 

Факториални признаци на наблюдение: 

➢ Демографски: пол; възраст; образование; семейно 

положение; трудова активност.  

➢ Здравно състояние: продължителност на основното 

заболяване; придружаващи заболявания; рискови фактори: 

тютюнопушене, индекс на телесната маса (ИТМ), дислипидемия. 

Резултативни признаци на наблюдение:  

➢ Сфери на КЖ свързано със здравето: подвижност; 

самообслужване; обичайни дейности; болка/неразположение; 

тревожност/депресивност; самооценка на здравето. 

➢  Личностна тревожност 

➢  Личност тип D: 

• негативна афективност; 

• социална изолираност. 

➢ Социална адаптираност. 
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Организация и провеждане на проучването 

Проведени са две проучвания: първото от cross-sectional тип и 

аналитично проучване от типа случай–контрола, с използване на 

структурирани въпросници и оригинална анкетна карта. 

Извърши се анализ на литературни източници върху 

проблематиката с цел определяне вида на извадката и подбора на 

инструментариума. Пилотното проучване се проведе в периода 

януари–март 2014 г. В него взеха участие 124  пациенти с 

исхемична болест на сърцето.  

 Изследването на таргетните групи се осъществи в периода 

02.2015-03.2016 г. Анкетирани са 146 пациенти с ХИБС и 162 лица 

без сърдечно заболяване, които са определени чрез 

непреднамерен подбор. Проучването обхваща възрастни индивиди, 

самостоятелно оценяващи собственото си състояние, при спазване 

на етичните принципи описани в Декларацията от Хелзинки.  

 Пациентите и индивидите от контролната група са 

информирани устно или писмено за целите на проучването от 

органите на наблюдение и са дали информирано съгласие за 

участие. Всички респонденти са участвали доброволно и след 

осигуряване на анонимност при попълването на въпросниците. 

Анкетната карта и въпросниците са попълвани самостоятелно от 

участниците в проучването.  

  

МЕТОДИ 

1. Социологически методи 

Анкетен метод 

Проучването се проведе чрез пряка индивидуална анкета с 

анонимен характер, съдържаща затворени и полузатворени 

въпроси. Анкетната карта е тематично конструирана в пет части, с 

логическа подреденост на въпросите и съдържателно релевантни 

на поставените цели и задачи.  

➢ Оригинална анкетна карта съдържаща въпроси, групирани в 

два панела: 

• панел за информация относно някои рискови фактори, 

здравна информираност, придържане към лечението и 

социална адаптираност; 
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• панел за продължителност на заболяването и социално-

демографски характеристики. 

Въпросници за самооценка 

➢ Стандартизиран въпросник за изследване КЖсЗ - EQ-5D-3L; 

адаптирана българска версия. 

➢ Въпросник за определяне принадлежност към личностен тип Д  

- (D Scale -14); адаптирана българска версия. 

➢ Въпросник за изследване на личностна тревожност - Trait 

Anxiety Inventory; адаптирана българска версия. 

 

3. Статистически методи 

В зависимост от вида и обема на данните, както и от целта и 

задачите на проучването, са използвани следните статистически 

методи за обработка и анализ: 

• Дескриптивни статистически методи: 

- Вариационен анализ – за обобщаване на количествено 

измерими данни. Резултатите са представени чрез средна 

аритметична и  стандартната грешка  (mean±SEM); 

- Алтернативен анализ – за обобщаване на качествено измерими 

данни. Резултатите са представени чрез оценка на относителния 

дял в (%). 

• Параметричен анализ – при нормално разпределени 

количествени величини: 

- t-критерий на Student при тестване на хипотези за наличие на 

статистически значимо различие между две независими извадки. 

- еднофакторен и многофакторен регресионен анализ за 

изследване общото влияние на няколко фактора върху дадена 

резултативна величина. 

- изчисляване на Odds Ratio – отношение на  шансовете. 

• Непарамертичен анализ: 

-  χ2 - критерий на Pearson при многократни таблици. 

-   Критерий на Kruskal-Wallis за  различие на несвързани извадки. 

-  Fisher's exact test при четирикратни таблици. 

-  За да се провери нормалността на разпределението на 

данните е използван тест на Kolmogorov-Smirnov. 
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• За ниво на значимост на нулевата хипотеза е прието Р=0.05, 

при доверителен интервал 95%.  

• Корелационен анализ – за разкриване на причинно-следствени 

връзки и взаимодействие между променливи – коефициент на 

линейна корелация на Pearson (r). 

• Обработката и анализът на данните се извършиха със 

статистическия програмен продукт SPSS v.19. За графичното 

представяне на резултатите бе използван MS Excel for 

Windows. 

 

ИЗСЛЕДВАН КОНТИНГЕНТ 

В пилотното проучване са изследвани 124 пациенти  с 

исхемична болест на сърцето. Средната възраст на пациентите е 

59.26±1.15 г. По-малко от половината (46.8%) от изследваните лица 

са над 61 г.; тези в диапазона 51-60 г. са 34%; от 30-50 г. са 19.1%. 

Разпределението по пол е следното: 37.2% мъже и 61.7% жени. 

Трудово ангажирани са 51.1% от респондентите; 42.6 % са 

пенсионери;  а 6.4%  са безработни в периода на проучването. 

Относно образователния ценз: 1/2 от проучваните лица са 

висшисти; 40.4% са със средно образование и само 9.6% с основно. 

73.8% от изследваните лица са с установена исхемична 

болест на сърцето в различна форма; 10.6% са с нестабилна ангина 

пекторис; 8.5% са прекарали миокарден инфаркт; а 8.3% имат 

ритъмни и проводни нарушения. Хипертонична болест на сърцето е 

установена при по-голямата част от пациентите (86.2%); 19.1% са с 

диабет и други придружаващи заболявания.  

Над 1/3 от респондентите  (74.5%) се наблюдават от личния  

лекар, от тях 36.2% осъществяват ежемесечни прегледи или 

консултация, 24.5%  извършват консултация веднъж на три месеца. 

Много малка част от пациентите 5.3% посещават своя ОПЛ  няколко 

пъти месечно. 

 

Във второто проучване са обхванати две групи индивиди:  

● 146 пациенти, диагностицирани за исхемична болест на 

сърцето, хронична форма и контролна група от 162ма без ХИБС. 

Изследвани са лица на възраст над 18 г., от различен пол, 
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български етнически произход и с различно семейно и социално 

положение (табл. 1).  

 
 Таблица 1. Разпределение на изследваните пациенти по социално-

демографски показатели. 

 
характеристика мъже жени 

   
брой 

    р %    Sp            брой     р %   Sp 

Местожителство 

село 14 19.18 4.61 15 20.55 4.73 

град 41 56.16 5.81 41 56.16 5.81 

областен град  18 24.66 5.04 17 23.29 4.95 

всичко 73 100  73 100  

Семеен статус 

семеен 48 65.75 5,55 38 52.05 5.85 

несемеен 14 19.18 4,61 9 12.33 3.85 

вдовец  11 15.07 4,19 26 35.62 5.60 

всичко 73 100  73 100  

Образование 

висше 22 30.10 5.37 24 32.88 5.50 

средно 44 60.30 5.73 38 52.05 5.85 

основно  7 9.60 3.45 11 15.07 4.19 

всичко 73 100  73 100  

Трудова заетост 

работещ 28 38.40 5.69 24 32.88 5.50 

безработен 6 8.20 3.21 5 6.85 2.96 

пенсионер  39 53.40 5.84 44 60.27 5.73 

всичко 73 100  73 100  

 

Разпределението по пол и възраст на пациентите с ХИБС е 

следното: мъже 73, средна възраст 60.17±2.48 г.; жени 73, средна 

възраст 62.27±2.78 г. Относителният дял е най-висок при пациенти 

живеещи в град: мъже 41 (56.16%) и жени 41 (56.16%); семейни: 

мъже 48 (65.75%) и жени 38 (52.05%). По отношение на 

образованието с най-висок относителен дял са лицата със средно 

образование: мъже 44 (60.30%) и жени 38 (52.05%). Преобладават 

респондентите в пенсионна възраст:  мъже 39 (53.40%) и жени 44 

(60.27%).  

Всички участвали в проучването пациенти са диагностицирани 

за исхемична болест на сърцето - хронична форма: стабилна 
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стенокардия - 1, 2, 3 функционален клас. Преобладават случаите с 

ХИБС и придружаващо заболяване хипертонична болест на 

сърцето. Изследваният контингент е разпределен в групи според 

формата на ХИБС. Пациенти със стабилна стенокардия 1ФК са 14 

(9.6%); стабилна стенокардия  2 ФК – 20 (13.7%); стабилна 

стенокардия  3 ФК – 32 (21.9%). Общо със стабилна стенокардия са 

66 (55.02%); с нарушения в сърдечния ритъм и проводимост 35 

(24%); безболкова форма на миокардна исхемия 46 (31.50%). С 

артериална хипертония и продължителност на заболяването над 5 

години са 89 пациенти. От тях жени 49 (67.1%) и мъже 40 (54.8%). 

Данните са представени в таблица 2.  

 
Таблица 2. Разпределение на изследвания контингент по диагнози и 

възрастови групи 

 
Диагнози боледува 18 - 39 г. 40 - 59 г. 60 + общо 

 брой % брой % брой % брой % 

Стабилна 
стенокардия - 1 ФК 

не 4 100 49 89.1 79 90.8 132 90.4 

да 0 0 6 10.9 8 9.2 14 9.6 

Стабилна 
стенокардия - 2 ФК 

не 4 100 48 87.3 74 85.1 126 86.3 

да 0 0 7 12.7 13 14.9 20 13.7 

Стабилна 
стенокардия - 3 ФК 

не 4 100 50 90.9 60 69 114 78.1 

да 0 0 5 9.1 27 31 32 21.9 

ХИБС Ритъмно-
проводна форма 

не 2 50 33 60 48 55.2 83 56.8 

да 2 50 22 40 39 44.8 63 43.2 

ХИБС "тиха" 
миокардна исхемия 

не 4 100 48 87.3 76 87.4 128 87.7 

да 0 0 7 12.7 11 12.6 18 12.3 

Хипертонична 
болест на сърцето 

не 0 0 10 18.2 4 4.6 14 9.6 

да 4 100 45 81.8 83 95.4 132 90.4 

 

Установи се асоциация между стабилна стенокардия – 3ФК и 

възрастта (χ2=10.60, df=2, P<0.05), както и с трудовата заетост 

(χ2=10.50, df=2, P<0.05). Съществува връзка между ХИБС – тиха 

миокардна исхемия и трудовата заетост (χ2=6.9, df=2, P<0.05). 

Възрастта е фактор за наличие на АХ при пациентите (χ2=7.60, df=2, 

р<0.05). Не се доказа връзка между останалите форми на ХИБС с 

пол, образование, местоживеене, семейно положение и трудова 

заетост (P>0.05).  
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● Контролната група се състои от 72 мъже и 90 жени без 

исхемична болест на сърцето (табл. 3).  

 
Таблица 3. Разпределение на индивидите от контролната група по 

социално-демографски показатели 

 
Характеристика Мъже жени 

 брой р % Sp брой р % Sp 

Местожителство 

село 5 6.94 3.00 6 6.57 2.63 

град 49 68.06 5.49 57 63.33 5.08 

областен град 18 25.00 5.10 27 30.00 4.83 

общо 72 100  90 100  

Семейно положение 

семеен 42 58.33 5.81 62 68.89 4.88 

несемеен 25 34.72 5.61 27 3.00 4.83 

вдовец 5 6.94 3.00 1 1.11 1.10 

общо 72 100  90 100  

Образование 

висше 41 56.94 5.84 81 90.00 3.16 

средно 30 41.67 5.81 9 10.00 3.16 

основно 1 1.39 1.38 0 0.00 0.00 

общо 72 100  90 100  

Трудова заетост 

работещ 59 81.94 4.53 82 91.11 3.00 

безработен 3 4.17 2.35 6 6.67 2.63 

пенсионер 10 13.89 4.08 2 2.22 1.55 

общо 72 100  90 100  

 

Най-висок е относителният дял на мъжете 49 (68.06%) и 

жените 57 (63.33%) живеещи в град. В разпределението по семейно 

положение, най-висок е относителният дял на омъжените жени 62 

(68.89%). Семейните мъже са 42 (58.33%). По отношение на 

образованието относителният дял на жените с висше образование 

81 (90%) е на-висок, докато за мъжете този процент е 41 (56.94%). 

При лицата от контролната група работещите са най-много: мъже 59 

(81.94%),  жени 82 (91.11%). 

 

 

 

 



 

15 

 

4. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

Поведенчески рискови фактори асоциирани с ИБС 

Според концепцията за рисковите фактори социално-

значимите болести са резултат от неблагоприятното въздействие на 

поведенчески, психо-социални и фактори на околната среда. 

Психологическите, поведенческите и социалните фактори 

формират т.нар. стил и начин на живот, който има водещо място 

за масовото разпространение на тези заболявания.  

Поведенческите фактори като: тютюнопушене, консумация 

на алкохол, нерационално хранене, ниска физическа активност, 

нездравословен труд и почивка са в пряка връзка с развитието на 

ССЗ, които са основна причина за смъртност и ниско качество на 

живот в нашата страна. Повечето от сърдечно-съдовите инциденти 

са предотвратими, ако срещу тях се предприемат целенасочени 

интегрирани действия.  

Самооценка на физическата активност  

Респондентите от групата на пациентите определят 

физическата  си активност по следният начин:  "Висока" самооценка 

за физическата си активност съобщават 3 (4.1%) мъже и 7 (9.6%) 

жени от групата на пациентите. "Средна" оценка на активността 

има при 37 (50.7%) мъже и 26 (35.6%) жени. "Ниска" физическа 

активност е установена при пациенти мъже 37 (45.2%) и жени 40 

(54.8%). Съществува връзка между образованието и самооценката 

на физическата активност (χ2=20.71, df=4, р=0.001), както и между 

трудовата заетост и физическата активност на респондентите 

(χ2=20.26, df=4, р=0.001). Има статистически значима разлика за 

физическата активност между двете изследвани групи (χ2=48.58, 

df=2, р=0.001).  

Самооценката на физическата активност в периода на 

изследването за респондентите от контролната група е "висока" 

при 12 (16.7%) мъже и 21 (23.3%) жени. "Средна" физическа 

активност показват  47 (65.3%) мъже и 59 (65.6%) жени. "Ниска" е 

самооценката при 23 (14.2%) интервюирани от контролната група. 

Възрастта е фактор за физическата активност (χ2=10.72, df=4, 

р=0.01). При мъжете и жените от контролната група се установи по-

добра самооценка за физическата активност. Над 60% от тях се 

определят като "средно" физически активни (фиг.1, 2). Установи се 
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статистически значима разлика в средните стойности за самооценка 

на физическата активност на пациенти и контроли (t=13, р<0.001). 

 

 

 
Фигура 1. Сравнителна характеристика на отговорите между пациенти и 

контроли мъже на въпроса: "Как оценявате физическата си активност през 

последния месец?" 

 

 

 
Фигура 2. Сравнителна характеристика на отговорите между пациенти и 

контроли жени на въпроса: "Как оценявате физическата си активност през 

последния месец?" 

 

Индекс на телесната маса 

 Средната стойност на ИТМ при пациентите е 28.34±4.64 кг/м², 

при норма от 18.5 до 25. За респондентите от контролната група 
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средната стойност на ИТМ е 25.43±4.2 кг/м². Извършен е 

параметричен тест на работната хипотеза с U - критерий, ниво на 

значимост p=0.05. Само при възрастови групи от 18 до 39г. и над 60 

г. няма статистически значима разлика в средните стойности на 

респондентите  (P>0.05) (табл. 4). 

 
Таблица 4. Средни стойности на ИТМ на двете изследвани групи по пол 

и възраст 

 
ИТМ  mean  

пациенти 
mean 
контроли 

SD 
пациенти 

SD 
контроли 

st.error 
пациенти 

st.error 
контроли 

t  p 

Пол  

Мъже 28.04 26.47 5.3 3.80 0.620 0.447 2.052 P<0.01 

Жени 28.63 24.59 3.9 4.40 0.456 0.463 6.208 P<0.001 

възраст  

18 - 39 г 28.75 23.84 5.7 4.10 2.85 0.524 1.694 P>0.05* 

40 - 59 г 28.05 26.01 4.7 3.90 0.633 0.430 2.662 P<0.01 

60+ г 28.34 28.3 4.6 4.20 0.493 0.963 0.036 P>0.05* 

 

При 25 (17.1%) пациенти  се установиха стойности на ИТМ 

под 25, които  показват тегло в нормални граници. От тях мъже 19 

(26.0%) и жени 6 (8.2%). Тегло над нормата имат 31 (42.5%) мъже и 

47 (64.4%) жени. Затлъстяване при стойности над 25 се установи 

при 23 (31.5%) мъже и 20 (27.4%) жени. Открита е зависимост между 

ИТМ и полът на респондентите (χ2=10.25, df=4, р=0.006). Има 

асоциация между ИТМ и местоживеенето (χ2=11.57, df=4, р=0.02) и 

семейното положение на пациентите (χ2=13.31, df=4, р<0.01). 

Анализът на стойностите на ИТМ при контролната група 

показва стойности на теглото в норма при 53 (58.9%) жени и 31 

(43.1%) мъже. Стойности показващи наднормено тегло (от 25 до 30) 

имат 29 (40.3%) мъже и 25 (56.3 %) жени. Затлъстяване се установи 

при 12 (16.7%) мъже и 12 (13.3%) жени. Налице е зависимост между 

възрастта и ИТМ (χ2=12.68, df=4, р=0.01). Връзка между ИТМ и 

останалите демографски показатели няма (P>0.05). 

 Дислипидемия 

Общият холестерол е в нормални граници, при стойности под 

5.2 милимола на литър (mmol/l). За гранично високо ниво се смятат 

стойности от 5,3 до 6,2 mmol/l, а при стойности над 6,2 mmol/l има 

висок сърдечно-съдов риск или се говори за високи стойности на 

холестерол. 
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Пациенти, при които холестеролът е в норма са малко над 

половината от респондентите 75 (51.4%). От тях мъже 37 (50.7%) и 

жени 38 (52.1%). Леко повишени стойности на холестерол са 

открити при 30 (41.1%) мъже и 24 (32.9%) жени. Установени са 

високи стойности при 6 (8.2%) мъже и 11 (15.1%) жени пациенти. 

Няма зависимост между нивото на холестерола и 

разпределението по пол, възраст, образование, семейно положение 

и трудова заетост (P>0.05). Връзка има между променливите 

местоживеене и ниво на холестерол  (χ2=14.66, df=4, р=0.005).  

В контролната група холестерол в норма се установи при 

128 (79%) от анкетираните. От тях мъже - 55 (76.4%) и жени 73 - 

(81.1%). Холестерол над нормата се откри при 31 (19.1%) лица, от 

които мъже – 15 (20.8%) и жени – 16 (17.8%) (табл. 5).  

 
Таблица 5. Разпределение на пациенти и контроли по възрастови групи, 

ИТМ и общ холестерол 

 

възраст 18-39 г 40-59 г 60+ 

 пациенти контроли пациенти контроли пациенти контроли 

ИТМ       

под 25 1 (25.0%) 40 (56.6%) 1 (25.0%) 39 (47.6%) 2 (25.0%) 5 (26.3%) 

25 - 30 13 (23.6%) 17 (27.9%) 23 (41.8%) 29 (35.4%) 19 (34.5%) 8 (42.1%) 

над 30 11 (12.6%) 4 (6.6%) 54 (62.1%) 14 (17.1%) 22 (25.3%) 6 (31.6%) 

холестерол       

под 5,2 mmol/ l 2 (50.0%) 52 (85.2%) 25 (45.5%) 65 (79.3%) 48 (55.2%) 11 (57.9%) 

от 5,3 до 6,2 
mmol/l 

2 (50.0%) 9 (14.8%) 20 (36.4%) 16 (19.6%) 32 (36.8%) 6 (31.6%) 

над 6,2 mmol/l 0 0 10 (18.2%) 1 (1.2%) 7 (8.0%) 2 (10.5%) 

 

Тютюнопушене 

В разпределението на пациентите по пол, пушачите мъже са 

21 (28.8%), а жените 12 (16.4%). Най-висок е относителният дял на 

пациенти пушачи във възрастов диапазон 40-59 г. - 18 (32.7%). 

Откри се асоциация между фактора тютюнопушене и възрастта 

(χ2=8.95, df=2, p=0.01). Най-голям е относителният дял на пациенти 

пушачи живеещи в град 46 (43.4%), а най-малък в селата 4 (36.4%). 

Няма статистически значима разлика между пушачи мъже в двете 

изследвани групи: пациенти и контроли (U=1.4,  P>0.05) (таблица 6). 
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В контролната група разпределението по пол и 

тютюнопушене е следното: мъже пушачи 33 (47.8%), жени пушачи 

36 (52.2%). Най-голям е относителният дял на пушачите във 

възрастов диапазон 40-59 г. - 35 (42.7%).  

При пациентите се установи зависимост между ИТМ и нивото 

на общ холестерол (χ2=12.23, df=4, р=0.01). Тютюнопушенето няма 

връзка с нивото на холестерол в кръвта, но е фактор за повишен 

ИТМ (χ2=7.16, df=4, р=0.03). 

 
Таблица 6. Разпределение на контингента по тютюнопушене, пол, 

възраст и местоживеене 

 

пациенти  

 Пушачи непушачи общо 

 брой % брой % брой % 

пол       

мъже 21 28.8 52 71.2 73 100 

жени 12 16.4 61 83.6 73 100 

възраст       

18 - 39 г 2 50 2 50 4 100 

40 - 59 г 18 32.7 37 67.3 55 100 

60+ г 12 13.8 75 86.2 87 100 

местоживеене       

обл.град 6 17.1 29 82.9 35 100 

град 22 26.8 60 73.2 82 100 

село 4 13.8 25 86.2 29 100 

контроли 

пол       

мъже 33 47.8 39 41.9 72 100 

жени 36 52.2 54 58.1 90 100 

възраст       

18 - 39 г 24 39.3 37 60.7 61 100 

40 - 59 г 35 42.7 47 57.3 82 100 

60+ г 10 52.6 9 47.4 19 100 

местоживеене       

обл.град 19 42.2 26 57.8 45 100 

град 46 43.4 60 56.6 106 100 

село 4 36.4 7 63.6 11 100 

 

Съществува връзка между ИТМ и нивото на холестерол в 

кръвта (χ2=31.93, df=4, р=0.001) при контролната група. 
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Тютюнопушенето също е фактор за повишаване на ИТМ (χ2=6.0, 

df=4, р<0.05). Няма зависимост между тютюнопушенето и нивото на 

холестерол (P>0.05). 

Въз основа на получените резултати можем да направим 

следните констатации: 

Преобладава броят на лицата пушачи от контролната група 

(42.6%), в сравнение с тези от групата на пациентите (22.6%). За 

същата група с напредване на възрастта се наблюдава снижение на 

относителния дял на хората, които пушат. 

По отношение на поведенческите рискови фактори: 

наднормено тегло и ИТМ, по-високи стойности са установени при 

пациентите. По-висок индекс на телесната маса имат лица живеещи 

в градове, семейни и над 60 години. В контролната група високи 

стойности на ИТМ са установени в същата възрастова група. 

Броят на пациентите с холестерол над нормата е по-висок в 

сравнение с тези от контролната група. Установи се зависимост 

между ИТМ и нивото на холестерол. Не са установени зависимости 

между нивото на холестерол и демографските характеристики. 

Тютюнопушенето е фактор за по-висок ИТМ и за  двете изследвани 

групи. 

Самооценката за физическата активност, в периода на 

проучването, е ниска за половината от лицата в групата на 

пациентите. Установи се статистически значима разлика за 

физическата активност между изследваните групи респонденти.  

 

Психологически фактори – тревожност и личност тип Д 

Проучването на тревожността като характеристика на 

личността е важно, защото обуславя поведението на човек в 

ситуации на здраве и болест. Като предразположеност, личностната 

тревожност се активизира при възприемане на определени стимули, 

оценявани от човека като опасни и свързани със специфични 

ситуации на заплаха. За пациентите със сърдечни заболявания 

тревожността може да изиграе позитивна роля за активни действия 

в борбата с болестта. От друга страна, когато тя е продължителна, 

може да има отрицателни психологически въздействия и 

ограничения за ефективно лечение. Социалната изолация, 
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продължителния стрес, депресията и тревожността се приемат като 

предиктори и последствия от заболяването.  

Проучване на личностна тревожност      

Въпросникът за измерване на тревожност (STAI) е инструмент 

за диференцирано измерване на тревожността: като личностно 

свойство и като състояние. Тревожността като свойство на 

личността определя поведението, самоконтрола и способностите за 

справяне в стресови ситуации.                          

Въпросникът (STAI) е адаптиран за българската популация от 

П. Паспаланов и Д.Щетински, 1989 г. Стойностите на личностна 

тревожност в норма са следните: мъже – 43.7; SD=9,1;  жени – 48.8; 

SD=9,6. Лица получили средна оценка на отговорите от въпросника 

над тези стойности имат проявена личностна тревожност. 

Резултатите на двете изследвани групи показват известни 

разлики: 

Направен е непараметричен тест на Kolmogorov-Smirnov за 

нормално разпределение на случаите в извадките. 

Разпределението е нормално (P>0.05). Средните стойности от теста 

са представени в табл. 7. 

 

Таблица 7.  Сравнителни параметри за тревожност между двете 

изследвани групи  

 

 пациенти¹ и контроли²   

 mean SD SEM t p-value 

пол      

мъже¹ 44.41 9.16 1.07 4.50 p<0.05 

мъже² 43.08 7.13 0.66  

 пациенти¹ и контроли²   

пол      

жени¹ 47.16 8.86 1.03 4.49 p<0.05 

жени² 41.16 5.62 0.75  

 

Извърши се сравняване на средните стойности за тревожност 

при пациенти и контроли с критерий на Student-Fisher и ниво на 

значимост Р=0.05. Средната стойност на отговорите на пациенти е 

45.78, а на индивидите от контролната група 42.1 (t=4.14, р<0.05). 
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Има статистически значима разлика в нивото на тревожност за 

двете изследвани групи. 

Установи се статистически значима разлика в тревожността 

между мъже пациенти и контроли (t=4.5, р<0.05); както и между 

жени пациенти и контроли (t=4.49, р<0.05).  

Има статистически значима разлика в средните стойности на 

отговорите между мъже и жени от контролната група (t=2.02, 

р<0.05). Същият тест, приложен за случаите показва, че няма 

разлика в средните стойности на теста за тревожност между мъже и 

жени пациенти (t=1.86, р>0.05). 

Резултатите на изследваната група пациенти показват 

наличие на тревожност при 72 (49.3%) от случаите. От тях  мъже  39 

(53.42%), жени 33 (45.20%). В контролната група тревожност имат 

35 (21.6%) респонденти. От тях мъже 17 (23.6%), жени 18 (20.0%) 

(фиг. 3).   

 

 

 
Фигура 3. Разпределение на пациенти и контроли по пол и тревожност 

 

Тревожността е характерна предимно за пациенти живеещи в 

малки населени места 20 (60%); несемейни 13 (56.5%); с основно 

образование 13 (72.2%) и пенсионери 52 (62.7%). Има асоциация 

между тревожност и местоживеене на пациентите (χ2=8.95, df=2, 

р=0.001). Установи се връзка между тревожност и образователно 

ниво (χ2=9.53, df=2, р=0.009); тревожност и трудова заетост 

(χ2=14.68, df=2, р=0.001); тревожност и възраст (χ2=9.55, df=2, 
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р=0.008). Полът и семейното положение на пациентите не са фактор 

за наличие на тревожност (χ2=0.98, df=1, р=0.321); (χ2=1.32, df=2, 

р=0.509). 

Резултатите от теста за тревожност показват ниво над 

нормата предимно при: 17 (20.7%) респонденти от контролната 

група на възраст 40-59 г.; семейни 24 (25.1%); с висше образование 

28 (23.1%); работещи 32 (22.7%) и живеещи в градове 26 (24.5%). 

Няма зависимост между тревожността и разпределението на лицата 

от контролната група по демографски показатели (P>0.05) (табл. 8). 

 
Таблица 8. Разпределение на пациенти и контроли по демографски 

характеристики и наличие на тревожност 

 

тревожност пациенти контроли 

 брой р % χ2 

p-value 

брой р % χ2 

p-value 

Възраст  

18-39 г. 1 1.4 χ2=9.55 

p=0.008 

11 18 NS 

40-59 г. 19 26.4 17 20.7 

60+ г. 52 72.2 7 36.8 

Местожителство  

село 20 27.8 χ2=8.95 

p=0.01 

2 18.2 NS 

град 41 56.9 26 24.5 

областен град 11 15.3 7 15.6 

Образование   

висше 15 20.8 χ2=9.53  

p=0.09 

28 23 NS 

средно 44 61.1 7 17.9 

сновно 13 18.1 0 0 

Семейно положение 

семеен 39 54.2 NS 24 23.1 NS 

несемеен 13 18.1 11 21.2 

вдовец 20 27.8 0 0 

Трудова заетост  

работещ 15 20.8 χ2= 14.68 

p=0.001 

32 22.7 NS 

безработен 5 6.9 0 0 

пенсионер 52 72.2 3 25 

 

Пациенти с ХИБС и тревожност са 80 (54.7%). От тях с 

тревожност и артериална хипертония са 70 (97.2%), със стабилна 

стенокардия 1 ФК – 8 (11.1%), със стабилна стенокардия 2 ФК – 11 

(15.3%), със стабилна стенокардия 3 ФК – 21 (29.2%), с ИБС 
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ритъмно-проводна форма – 30 (41.7%), с ИБС "тиха миокардна 

исхемия" – 10 (13.9%). Пациенти с тревожност и придружаващо 

заболяване диабет са 32 (44.4%). 

Има връзка между тревожността и хипертоничната болест 

на сърцето (χ2=7.6, df=1, р=0.006); между тревожност и 

стенокардия 3 ФК (χ2=4.4, df=1, р=0.03); както и с диабет (χ2=4.8, 

df=1, р=0.02). Няма асоциация между тревожността и останалите 

форми на ХИБС (P>0.05). 

 
Резултати от проучване  на личностни черти по тип Д 

Асоциацията между личностните черти и ИБС се изследва 

задълбочено през последните две десетилетия. Прегледът на 

последните публикации по проблема подчертава връзката между 

личност тип Д (асоцииран с кардиологични заболявания) и ИБС. 

Въпросникът “D”Scale-14 представлява съвременна методика 

за определяне на характеристики на личността по тип Д (J. Denollet, 

A. Shiffer, V. Spek, 2010). Резултатите от изследването на двете 

групи дават основание за сравнение и интерпретация на асоциация 

между личности черти и коронарна болест на сърцето (табл. 9). 

 
Таблица 9. Резултати от непараметричен тест за нормално честотно 

разпределение  на извадките 

 

 пациенти контроли 

дименсии на личност 

тип Д 

KS - test, p-value KS - test, p-value 

социална инхибираност 0.91; p>0.05 1.23; p>0.05 

негативна афективност 0.67; p>0.05 1.48; p>0.05 

 

Направен е параметричен тест на работната хипотеза с ниво 

на значимост Р=0.05. Извърши се сравняване на средните 

стойности на отговорите от въпросника за личност тип Д, на 

пациенти и контроли, с t-критерий на Student-Fisher. Има 

статистически значима разлика в средните стойности между 

пациенти и контроли: пациенти (mean 23.05, SD 9.83); контроли 

(mean 17.45, SD 6.8)  (t=5.39, p<0.001) . 

➢ Установи се статистически значима разлика в средните 

стойности на показателите (твърденията) за дименсията 



 

25 

 

"социална инхибираност" между пациенти (mean 10.14, SD 5.4) и 

контроли (mean 7.44, SD 4.01 )  (t=4.27; p<0.05). 

➢ Статистически значима разлика се установи също така и в 

средните стойности на показателите за дименсията "негативна 

афективност" между пациенти (mean 12.77, SD 6.7) и контроли 

(mean 10.54, SD 4.4) (t=3.4; p<0.05) (табл. 10). 

Средните стойности на отговорите на пациентите от 

въпросника за принадлежност към личност тип Д, по двете 

дименсии са над 10, което показва, че респондентите от тази група 

проявяват характеристики за този личностен тип. Средната 

стойност на индивидите от контролната група за дименсията 

"социална инхибираност" е под 10. Пациенти с личност тип Д са 82 

(57.5%), индивиди от контролната група 51 (31.5%). Според 

указанията за тълкуване на резултатите от въпросника, лицата от 

контролната група нямат ясна проява за  личностен тип Д. 

 
Таблица 10. Сравнителни параметри на двете групи за дименсиите на 

личност тип Д 

 

 пациенти контроли  

дименсии на личност 

тип Д 

Mean SD mean SD t-test, p-value 

социална инхибираност 10.14 5.4 7.44 4.01 t=4.27; p<0.05 

негативна афективност 12.77 6.7 10.54 4.4 t=3.4;   p<0.05 

общо за двете дименсии 23.05 9.83 17.45 6.8 t=5.39; p<0.001 

 

➢ Установи се зависимост между пола и дименсия "социална 

инхибираност" в групата на пациентите (χ2=5.6, df=1, p=0.03). За 

същата група има връзка между образованието и дименсията 

"негативна афективност" (χ2=6.7, df=1, p=0.03). Трудовата 

заетост и семейното положение имат връзка с лицата 

проявяващи "негативна афективност" в поведението (χ2=7.22, 

df=2, p=0.02); (χ2=14.29, df=2, p=0.001). При индивидите от 

контролната група асоциация има между дименсията "негативна 

афективност" и семейното положение (χ2=6.76, df=2, p=0.03) 

(табл. 11). 

➢ За дименсията "негативна афективност" стойност над 10 

се установи при 91 (62.3%) пациенти. Жени с проявени 
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характеристики за същата дименсия са 48  (65.6%), мъже 43 

(58.8%). Относителният дял на пациенти с тази модалност е най-

голям при респонденти над 60 г. 60 (60%), живеещи в села 22 

(75.9%), с основно образование 16 (88.9%). Същата дименсия е най-

характерна за лица останали сами 30 (81.1%) и пенсионери 62 

(74.4%). 

 
Таблица 11. Разпредение на индивидите от двете изследвани групи по 

демографски показатели и характеристики за личност тип Д 

 
личност тип 

Д 

пациенти контроли пациенти контроли 

социална  

инхибираност 

негативна 

 афективност 

 N р % χ2; 

p-value 
N р % χ2;  

p-value 
N р % χ2;  

p-value 
N р % χ2; 

p-value 

Пол 

Мъже 32 43.8 χ2=5.6, 

p=0.03 
21 29.2 NS 43 58.9 NS 33 45.8 NS 

Жени 45 61.5 17 18.9 48 65.6 43 47.8 

Възраст             

18-39 г. 1 25.0 NS 9 14.8 NS 1 25.0 NS 29 47.5 NS 

40-59 г. 28 50.9 24 29.1 30 54.5 39 47.6 

60+ г. 48 55.2 5 36.3 60 69.0 8 42.1 

Местожителство 

Село 19 65.5 NS 5 45.5 NS 22 75.9 NS 8 72.2 NS 

Град 42 51.2 24 22.6 49 59.8 50 47.2 

областен 

град 

16 45.7 9 20.0 20 57.1 18 40.0 

Образование  

висше 24 52.2 NS 26 21.3 NS 25 54.3 χ2=6.7, 

 p=0.03 
56 45.9 NS 

средно 42 51.2 11 28.2 50 61.0 20 51.3 

сновно 16 45.7 1 100 16 88.9 0  

Семейно положение 

семеен 44 51.2 NS 24 23.1 χ2=6.7, 

p=0.03 
47 54.7 χ2=7.72, 

p=0.02 
47 45.2 NS 

несемеен 12 52.2 10 19.2 14 60.9 26 50.0 

вдовец 21 56.8 4 66.7 30 81.1 3 50.0 

Трудова заетост 

работещ 25 48.1 NS 33 23.4 NS 22 42.3 χ2=14.29, 

p=0.001 
66 46.8 NS 

безработен 6 45.5 1 11.1 7 63.3 5 55.6 

пенсионер 46 55.4 4 33.3 62 74.4 5 41.7 

 

За респондентите от контролната група средна стойност над 

10 за същата дименсия се установи при 76 (46.9%) лица. Жените са 

повече 43 (47.8%), в сравнение с мъжете 33 (45.8%). 
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Характеристика за тази модалност има предимно за анкетирани във 

възрастова група 40-59 г  39 (47.6%), живеещи на село 8 (72.2%), 

със средно образование 20 (51.3%), несемейни 26 (50%) и 

безработни 5 (55.6%). 

➢ Дименсията "социална инхибираност" е изявена предимно 

при пациенти жени 45 (61.6%). Най-висок е относителния дял на 

случаите  във възрастов диапазон над 60 години 48 (55.2%), при  

респонденти живеещи в селата той е 19  (65.5%). Относителният 

дял на индивидите без партньор  е 21 (56.8%), при пенсионерите 46 

(55.4%) (табл. 11). 

В контролната група относителният дял на индивиди със 

същата характеристика на социална отчужденост е по-малък – 30 

(23.5%). Жените са 17 (18.9%), а мъже 21 (29.1%) (фиг. 4, 5 ). Най-

голям е относителният дял на лица над 60 години за същата 

дименсия 5 (36.3%). Тази модалност е изразена за пациенти 

живеещи в села 5 (45.5%), без партньор 4 (66.6%) и пенсионери 4 

(33.3%).  

 

 

 

Фигура 4. Сравнителни параметри за дименсията "негативна 

афективност" за пациенти и контроли по пол 
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Фигура 5. Сравнителни параметри за дименсията "социална 
инхибираност"  за пациенти и контроли по пол 

 

Пациенти с тревожност и личност тип Д са 45 (42.55%). От 

тях с тревожност и характеристики за дименсия "социална 

инхибираност" са 43 (59.72%). Има зависимост между 

тревожността и "социалната инхибираност" (χ2=15.90, df=1, 

p=0.001).  

Пациентите с тревожност и изява на дименсия "негативна 

афективност са 62 (86.11%). Има връзка между тревожността и 

"негативната афективност" на изследваните лица (χ2=34.21, df=1, 

p=0.001). 

Резултатите в контролната група се различават от тези на 

пациентите. Респонденти с тревожност и характерни черти на 

личност тип Д са 12 (34.3%). Индивиди с тревожности и прояви на 

"социална инхибираност" са 8 (22.9%); а с "негативна 

афективност" са 16 (45.7%). Не се установи асоциация между 

тревожността и двете дименсии на личност тип Д в контролната 

група (P>0.05). 

Изследваните пациенти с личностен тип Д имат по-високи нива 

на тревожност. Тази зависимост е по-изразена при жените. За 

същата група са установени по-високи стойности за двете дименсии 

на личност тип Д: социална инхибираност и негативна афективност, 

в сравнение с лицата от контролната група. Само 23.5% от 
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респондентите от контролната група проявяват характеристики за 

социална инхибираност, в сравнение с 65.6% жени с ХИБС. 

 

Социална адаптираност  

Участниците в проучването са  дали отговор на 8 въпроса, 

свързани със социалния живот и справяне с лични и професионални 

ангажименти. Самооценката е ранжирана на четири степени. 

Оценяването се извършва по 4 точкова ликертова скала: слаба – 1 

т.; ниска – 2 т.; средна – 3 т.; висока – 4 т. Средният брой точки на 

двете групи: пациенти и контроли са представени на фигура 6. 

Извърши се параметричен тест на работната хипотеза с t-

критерий, при ниво на значимост P=0.05. Само при два от въпросите 

няма статистически значима разлика в средните стойности на 

сравняваните групи (P>0.05). 

 

 

 

Фигура 6. Средни оценки на изследваните групи пациенти и контроли за 

социална адаптираност 
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На въпроса: "До каква степен се справяте с 

професионалните и/или семейни ангажименти?" пациентите са 

посочили следните отговори: "ниско" ниво на самооценката се 

установява при мъже 32 (43.8%) и жени 29 (39.7%). Почти 1/3 от 

пациентите са дали “слаба” самооценка за професионална и 

семейна ангажираност. Справяне на "средно" ниво съобщават 25 

(17.1%) респонденти. По-висок е относителният дял на 

респондентите от контролната група, които имат “висока” и “средна” 

самооценка. Разпределението на двете групи по пол и способност 

за справяне с ангажиментите в живота са представени на (фиг. 7, 8).  

Не се установи зависимост между възможностите за справяне 

и демографските характеристики на изследвания контингент 

(P>0.05). Средните стойности на отговорите на този въпрос са: 

2.89±0.96 за пациентите и 3.38±0.63 за лицата от контролната група. 

Установи се статистически значима разлика в средните стойности 

на отговорите при пациенти и контроли (t =5.19, P<0.001). 

 

 

 

Фигура 7. Сравнителна характеристика на отговорите между пациенти и 

контроли мъже на въпроса: "До какава степен се справяте с 

професионалните и/или семейни ангажименти?" 
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Фигура 8. Сравнителна характеристика на отговорите между пациенти и 

контроли жени на въпроса: "До какава степен се справяте с 

професионалните и/или семейни ангажименти?" 

 

При лицата от контролната група резултатите са следните: 

80 (49.4%) индивиди определят справянето с професионални и 

други дейности на "средно" ниво. "Високо" ниво на справяне с 

ангажираностите заявяват 73 (45.1%) от интервюираните. От тях 

работещи са 60 (46.8%), с висше образование 61 (49.2%), семейни 

47 (45.2%), на възраст от 40 до 59 г. са 35 (42.7%). Не се доказа 

зависимост между пола и възможностите за справяне с 

професионални и семейни дейности, както и с останалите 

демографски показатели при контролната група (P>0.05). 

На въпроса: "Проявявате ли интерес към хоби или други 

дейности през свободното време?" отговорите на интервюираните 

показват различен интерес към тези дейности. Средни стойности 

на отговорите: пациенти 2.56±0.93, контроли 2.84±0.72. Направи се 

параметричен тест за сравняване на средни стойности. Установи се 

статистически значима разлика (t-критерий 3.25) (P<0.01). 

"Среден" интерес към занимания през свободното време се 

установи при 25 (17.8%) пациенти. "Слаб" интерес към хобита 

проявяват 74 (50.7%). Има асоциация между заниманията през 

свободното време, образованието (χ2=16.56, df=6, р<0.001) и 

трудовата заетост (χ2=17.37, df=6, р=0.008). Пациенти със средно 



 

32 

 

образование 30 (36.6%) и в пенсионна възраст 39 (47%) имат 

повече интерес към такива дейности.  

Половината анкетирани 85 (52.2%) от контролната група 

проявяват "среден" интерес към хоби или други дейности. За 44 

(27.2%) интересът е "слаб". Има връзка между пола и заниманията 

през свободното време (χ2=8.05, df=3, р=0.01). Редовно занимаващи 

се с хоби или други дейности са разпределени по следния начин: 

семейни 57 (54.8%), работещи 81 (57.4%), с висше образование 69 

(56.6%), лица във възрастов диапазон 40-59 г. са 45 (54.9%). 

Един от факторите за копиране на социалните въздействия на 

хроничните заболявания е честотата на общуване със "семейство, 

близки, приятели и колеги". Проблемите свързани с болестта 

оказват негативно влияние върху възможностите за "общуване в 

семейството". Средните стойности на отговорите за двете групи 

са: пациенти 3.18±0.71, контроли 3.27±0.60 (t-критрий=1.41, P>0.05). 

Пациенти, които общуват "много често" в семейния кръг са 4 

(2.7%), "често" - 14 (9.6%), отговор "понякога" са посочили 79 

(54.1%). От тях мъже 42 (57.5%) и жени 37 (50.7%). Общуването със 

семейство и близки е "рядко" за 24 (32.9%) мъже и 25 (34.2%) жени 

пациенти.  

 

 

 

Фигура 9. Сравнителна характеристика на отговорите между пациенти и 

контроли мъже на въпроса: "Колко често общувате с членовете на Вашето 

семейство?" 
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Фигура 10. Сравнителна характеристика на отговорите между пациенти 

и контроли жени на въпроса: "Колко често общувате с членовете на Вашето 

семейство?" 
 

Отговорите на лицата от контролната група са следните: 

"много често" общуване в семейството се установява при 20 

(27.8%) мъже и 37 (41.1%) жени. Отговор "често" за общуване са 

посочили 92 (56.8%) от респондентите. Само 13 (8%) анкетирани са 

дали отговор "понякога" за общуване в семейния кръг. Отговори 

"рядко" в контролната група не са установени. Не се доказа 

зависимост между общуването и демографските характеристики на 

двете групи (P>0.05).  

Анкетираните са помолени да отговорят на въпрос свързан с 

честота на общуване с приятели, познати и колеги (фиг. 11, 12). Има 

статистически значима разлика в средните стойности на 

отговорите при пациенти и контролна група: пациенти 2.87±0.71, 

контроли 3.2±0.65 (t=3.54, P<0.01).  

Отговор "много често" за общуване с приятели и колеги е дал 

само един интервюиран от групата на пациентите. "Често" 

общуване се установи при 44 (30.1%) пациенти: мъже 13 (17.8%) и 

жени 31 (42.5%). Пациентите, които са дали отговор "понякога" за 

общуване с приятели и колеги са 74 (50.7%). Относителният дял на 

мъжете е 49 (67.1%); жени 25 (34.2%). "Рядко" е общуването за 27 

(18.5%) от респондентите. Има връзка между честотата на 
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общуване с познати, колеги и приятели и образователния ценз 

(χ2=13.31, df=3, р=0.001), както и с пола (χ2=17.07, df=3, р=0.001). 

 

 

 

Фигура 11. Сравнителна характеристика на отговорите между пациенти 

и контроли мъже на въпроса: "Колко често общувате с приятели, колеги и 

познати?" 

 

 
 

Фигура 12. Сравнителна характеристика на отговорите между пациенти 

и контроли жени на въпроса: "Колко често общувате с приятели, колеги и 

познати?" 
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По-висока честота на общуване с колеги и приятели са 

установени при лицата от контролната група. Отговор "много 

често" са посочили 18 (25%) мъже и 27 (30%) жени. "Често" 

осъществяват общуване с приятели и колеги 91 (56.2%) 

респонденти от тази група. От тях жени 53 (58.9%), мъже 38 (52.8%). 

Броят на тези, които са дали отговор "понякога" за честота на 

общуване е 26 (16%). Установи се зависимост между възрастта 

(χ2=18.84, df=4, р=0.001); образованието (χ2=12.58, df=4, р=0.01); 

трудовата заетост (χ2=14.98, df=4, р=0.005) и честотата на общуване 

с приятели и колеги в контролната група. 

На въпроса "Опитвате ли се да създавате нови социални 

контакти?" отговорите на пациентите показват, че изпитват 

известни затруднения в тази сфера. Средната стойност на 

отговорите по този въпрос е 2.60±0.74 за пациентите и 2.92±0.62 за 

респондентите от контролната група. Направен е параметричен тест 

за сравняване на средни стойности и е доказана статистически 

значима разлика (t-критерий 4.44, P<0.01). 

Отговор "много често" за търсене на нови социални контакти 

посочват едва 6 (8.2%) мъже и 5 (6.8%) жени пациенти. "Често" 

създаване на нови контакти се установи при 20 (27.4%) мъже и 27 

(37.0%) жени.  Голяма част от пациентите са отговорили, че са 

имали възможност да търсят нови контакти "понякога". От тях мъже 

са 42 (57.5%), жени - 35 (47.9%).  Полът, възрастта, семейното 

положение и местоживеенето не са фактори за реализиране на 

нови социални контакти в групата на пациентите (P>0.05). 

Възможностите за създаване на нови социални контакти са по-

високи при лицата от контролната група.  Отговор "много често", 

за осъществяване на нови контакти, са посочили 24 (14.8%) 

респонденти. "Често" създаване на нови познанства се отчита при 

102 (63%) интервюирани: жени 64 (71.1%) и мъже 38 (52.8%). 

Отговор "понякога" са дали 35 (21.6%) индивиди от контролната 

група. Полът е фактор за създаване на нови социални контакти 

(χ2=14.90, df=3, р=0.002).  

 Важен аспект за адаптацията към заболяването е 

организацията на ежедневието според възможностите на личността. 

На въпроса: "В състояние ли сте да организирате живота си 

според Вашите потребности?" средната стойност на отговорите 
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при пациентите е 2.52±0.71. Отговорите на лицата от 

контролната група са с по-висока средна стойност 2.96±0.62. 

Направи се параметричен тест за сравняване на средни стойности. 

Доказа се статистически значима разлика (t=6.10, P<0.001). 

Отговорите на този въпрос са ранжирани: много добре, добре, 

задоволително и незадоволително. 

Относителният дял на пациентите, които се справят "много 

добре" с организирането на живота според здравословното 

състояние, е 13 (8.9%). За контролната група относителният дял е 

24 (14.8%). "Добра" организация на ежедневието има при 54 (37%) 

интервюирани пациенти и при 106 (65.4%) контроли. Отговор 

"задоволително" за възможностите за организиране на ежедневието 

се установява при 38 (52.1%) мъже и 31 (42.5%) жени пациенти. 

Същата самооценка за справяне са избрали 13 (18.1%) мъже и 17 

(18.9%) жени от контролната група. "Задоволителна" оценка  са 

посочили 10 (6.8%) пациенти и само един интервюиран от 

контролната група (фиг. 13,14). Няма зависимост в разпределението 

на пациенти и контроли по демографски показатели и 

възможностите за организиране на живота според потребностите 

(P>0.05). 

 

 
 

Фигура 13. Сравнителна характеристика на отговорите между пациенти 

и контроли мъже на въпроса: "В състояние ли сте да организирате живота 

си според Вашите потребности?" 
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Фигура 14. Сравнителна характеристика на отговорите между пациенти 

и контроли жени на въпроса: "В състояние ли сте да организирате живота си 

според Вашите потребности?" 

 

Субективното усещане за качеството на живот и здраве е 

значим показател за справянето на личността със заболяването. На  

въпроса "Как определяте живота си през последния месец?" се 

установиха следните резултати: средна стойност на самооценката 

по този въпрост за пациенти е 2.26±0.85, за контролната група 

2.96±0.79. Направи се параметричен тест за сравняване на средни 

стойности и се доказа статистически значима разлика (t=8.14, 

P<0.001).   

"Много добра" самооценка за живота съобщават 37 (22.8%)  

контроли и 31 (21.2%) пациенти. "Добра" е оценката за живота при 

54 (37%) пациенти. Същата оценка дават 83 (51.2%) интервюирани 

от контролната група. От тях 32 (44.4%) мъже и 51 (56.7%) жени. 

"Задоволителна" оценка са посочили 53 (36.3%) пациенти, както и 

40 (24.7%) лица от контролната група (фиг. 15, 16). “Лоша” оценка на 

живота си в периода на проучването поставят 8 (5.5%) пациенти. 

Няма асоциация в разпределението на пациенти и контроли по 

демографски показатели и самооценката за живота (P>0.05).  
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Фигура 15. Сравнителна характеристика на отговорите между пациенти 

и контроли мъже на въпроса: Как определяте живота си през последния 

месец?" 

 

 
  

 

Фигура 16. Сравнителна характеристика на отговорите между пациенти 

и контроли жени на въпроса: Как определяте живота си през последния 

месец?" 

 
Психо-социалните фактори, социалната ангажираност и 

жизнената среда имат основно влияние върху качеството на живот 

за пациентите с хронична исхемична болест на сърцето. 
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Същевременно слабата социална адаптираност, тревожността и 

личностните характеристики са важни предиктори за развитие на 

остър коронарен инцидент.  

Установи се връзка между тревожността и някои въпроси от 

панела за социална адаптираност при пациентите. Има 

асоциация между тревожността и справяне с "професионални и 

семейни ангажименти" (χ2=27.21, df=3, р=0.001); интерес към 

"хобита и други занимания" през свободното време (χ2=22.97, df=3, 

р=0.001); общуване с приятели и колеги" (χ2=10.58, df=3, р=0.01); 

"организиране на ежедневието" (χ2=22.37, df=3, р=0.001) и с "оценка 

на живота през последния месец" (χ2=26.17, df=3, р=0.001).  

В контролната група тревожността е фактор за справяне 

със "семейни и професионални дейности" (χ2=11.43, df=3, р=0.01).  

Останалите въпроси за социална адаптираност нямат асоциация с 

тревожността (P>0.05). 

Пациенти с артериална хипертония, по-висок функционален 

клас на ангина пекторис, както и тези с диабет тип 2 имат по-високи 

стойности за тревожност и по-ниско КЖ. Установи се зависимост 

между тревожността и някои демографски характеристики. Лицата, 

които живеят в градове, не работят и са в пенсионна възраст имат 

прояви на тревожност. 

Тревожността повлиява отрицателно социалния живот на 

пациентите, справянето с професионални и семейни ангажименти, 

социалното общуване, организиране на ежедневието, както и 

самооценката за здраве. 

 

Проучване на качеството на живот, свързано със здравето  

Получените резултати за качество на живот, чрез въпросника 

EQ-5D, се интерпретират в пет сфери, свързани с физическото 

функциониране, справянето с ежедневните дейности, грижи за дома 

и за самата личност, симптомите на заболяването и психо-

емоционални проблеми.  

➢ Проблеми в дименсията "подвижност" са установени при 43 

(43.9%) мъже и 55 (56.1%) жени пациенти. Има зависимост между 

подвижността и пола на изследваните лица (χ2=4.46, df=2, p=0.03). 

Затруднения в подвижността има за 66 (75.9%) случаи във 

възрастова група 60+ г., както и за 31 (56.4%) индивиди на възраст 
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40-59 г. (фиг. 17). Затруднения в изследваната област има при 24 

(82.2%) респонденти живеещи в села и при 53 (64.4%) пациенти от 

градовете. Същите проблеми са характерни за индивиди без 

партньор 28 (75.7%) и семейни 56 (56.1%); със средно образование 

57 (69.5%) и пенсионери 67 (80.7%). Има зависимост между сферата 

"подвижност" и възрастта (χ2=9.11, df=2, p=0.01); образованието 

(χ2=7.47, df=2, p=0.02) и трудовата заетост (χ2=14.29, df=2, p=0.001).  

Затруднения в област "подвижност" в контролната група са 

установени при 14 (19.4%) мъже и 10 (11.1%) жени. Най-голям е 

относителният дял на индивиди със затруднения при пенсионерите 

5 (41.7%), респонденти със средно образование 7 (17.9%), без 

партньор 2 (33.3%) и живеещите в областен град 9 (17.8%). Има 

връзка между подвижността и възрастта (χ2=16.7, df=2, p=0.05), 

както и с трудовата заетост (χ2=7.42, df=2, p=0.03). 

Установи се статистически значима разлика в относителните 

дялове на отговорите за дименсията "подвижност" между пациенти 

и контроли: мъже (U=3.05; p<0.05) жени (U=5.58; p<0.05). 

 

 

 
Фигура 17. Относителен дял на пациентите с проблеми в КЖсЗ по 

възрастови групи 
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➢ Затруднения в дименсия "самообслужване" имат 24 (32.9%) 

мъже и 28 (38.4%) жени пациенти. Затруднения имат предимно 

респонденти на възраст над 60 години - 40 (46%), живеещите в села 

15 (51.7%), с основно образование 12 (66.7%). Относителният дял 

на пациенти с проблеми в самообслужването е най-голям при 

интервюирани без партньор 18 (48.6%) и пенсионери 42 (50.6%). 

Има връзка между самообслужването и възрастта (χ2=10.85, df=1, 

p=0.004), с образованието (χ2=14.64, df=2, p=0.001) и с трудовата 

заетост (χ2=21.27, df=2, p=0.001). 

В контролната група затруднения в самообслужването има 

при 1 мъж и 2 жени, които са семейни, работещи и със средно и 

висше образование (фиг. 18). 

 

 

 

Фигура 18. Разпределение на пациенти и контроли с проблеми по 

дименсиите на въпросника EQ-5D 

 

➢ Затруднения в извършването на "ежедневни дейности" при 

пациентите има при 33 (45.2%) мъже и 43 (58.9%) жени. 

Относителният дял на индивиди с проблеми в тази дименсия е най-

голям при пациенти на възраст над 60 години 57 (65.5%); живеещи в 

села 17 (58.7%); без партньор 25 (67.6%); с основно образование 13 
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(72.2%) и пенсионери 61 (73.5%). Има асоциация между сферата 

"обичайни дейности" и възрастта (χ2=17.41, df=2, p=0.001), 

образованието (χ2=11.28, df=2, p=0.004) и трудовата заетост 

(χ2=35.48, df=2, p<0.001). 

Проблеми в дименсията "ежедневни дейности" при 

контролната група има за мъже 4 (5.6%) и жени 9 (10%). Има 

асоциация между дименсията "обичайни дейности" и възрастта на 

респондентите (χ2=10.53, df=2, p=0.005), както с трудовата заетост 

(χ2=11.71, df=2, p=0.003) и със семейното положение (χ2=6.49, df=2, 

p=0.03) (табл. 12). 

➢ Затруднения в четвъртата дименсия "болка/дискомфорт", 

имат 53 (72.6%) мъже и 57 (78.1%) жени пациенти. Най-голям е 

относителният дял на инидвидите над 60 години със затруднения в 

тази сфера 73 (83.9%), както и на пациенти живеещи в селата 27 

(93.1%) и тези останали без партньор 29 (78.4%). Висок относителен 

дял се наблюдава при респонденти с основно образование 16 

(88.9%) и пенсионери 71 (85.5%). Съществува връзка между 

сферата „болка/дискомфорт“ и възрастта (χ2=11.78, df=2, p=0.003), 

местоживеенето (χ2=6.15, df=2, p=0.04), образованието (χ2=6.20, 

df=2, p=0.04) и трудовата заетост (χ2=13.61, df=2, p=0.001). 

Затруднения в дименсията болка/дискомфорт имат 41 (56.9%) 

мъже и 44 (48.9%) жени от контролната група. Най-висок 

относителен дял на индивиди с пробеми има при: възрастова група 

над 60 г. – 15 (78.9%); живеещите в села 7 (63.6%), остналали без 

партньор 6 (66.7%), със средно образование 21 (53.8%) и 

пенсионери 11 (91.7%). Установи се връзка между сферата 

болка/дискомфорт и трудовата заетост (χ2=8.13, df=2, p=0.01), както 

и с възрастта (χ2=6.05, df=2, p=0.04) (табл. 12). 

Установи се статистически значима разлика в относителните 

дялове на отговорите за дименсията "болка/дискомфорт" между 

пациенти и контроли жени (U=3.13; p<0.05). Между пациенти и 

контроли мъже няма статистически значима разлика в 

относителните дялове (U=1.59; p˃0.05). 

➢ Петата дименсия за оценка КЖсЗ е "тревожност/ 

депресивност". Симптоми за тревожност или депресивност са 

отчетени при 42 (57.5%) мъже и 46 (63%) жени. Най-много 

затруднения са докладвали респонденти на възраст над 60 години 
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54 (62.1%). Най-висок е относителният дял на пациенти живеещи в 

села 25 (86.2%), без партньор 26 (70.3%), пенсионери 57 (68.7%) и с 

основно образование 16 (88.9%). Има връзка между тази дименсия 

и възрастта (χ2=6.24, df=2, p=0.04), местоживеенето (χ2=13.74, df=2, 

p=0.005) и семейното положение (χ2=10.38%, df=2, p=0.006). 

В контролната група проблеми в дименсията депресивност 

докладват 39 (56.9%) мъже и 44 (48.9%) жени. Относителният дял е 

най-голям при респонденти на възраст над 60 години – 13 (68.4%), 

живеещи в села 6 (54.5%), без партньор 5 (83.3%), със средно 

образование 22 (56.4%) и пенсионери 9 (75%). Установи се 

асоциация между тази дименсия и възрастта (χ2=6.36, df=2, p=0.04) 

(табл. 12). Няма статистически значима разлика в относителните 

дялове на отговорите за дименсията "тревожност/депресивност " 

между пациенти и контроли: мъже (U=0.30; P˃0.05), жени (U=1.75; 

P˃0.05)  

 
Таблица 12. Разпределение на пациенти и контроли по възраст и 

затруднения в дименсиите за КЖсЗ 

 

  пациенти контроли 

EQ-5D дименсии възраст брой, 

% 

χ2
, р-value брой, % χ2

, р-value 

подвижност 

18-39 г. 1.25 
χ2=9.11, 

p=0.01 

4/6.6 
χ2=10.67, 

p=0.005 
40-59 г. 31/56.4 13/15.9 

60+ г. 66/75.9 7/36.8 

самообслужване 

18-39 г.  
χ2=10.85, 

p=0.004 

 

- 40-59 г. 12/21.8 3.37 

60+ г. 40/46  

обичайни дейности 

18-39 г.  
χ2=17.41, 

p=0.001 

2/3.3 
χ2=10.53, 

p=0.05 
40-59 г. 19/34.5 6/7.3 

60+ г. 57/65.5 5/26.3 

болка/ 
дискомфорт 

18-39 г. 1.25 
χ2=11.78, 

p=0.003 

30/49.2 
χ2=6.05, 

p=0.04 
40-59 г. 36/65.5 40/48.4 

60+ г. 73/83.9 15/78.9 

тревожност/ 
депресия 

18-39 г.  
χ2=6.24, 

p=0.04 

23/27.7 

- 40-59 г. 34/61.8 43/52.4 

60+ г. 54/62.1 13/68.4 

 

Най-голям е относителният дял на пациенти със затруднения 

в сферите на КЖсЗ при пенсионерите, във възрастова група над 60 
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г., живеещите в села, с основно образование и лица останали без 

партньор. В контролната група относителният дял на респонденти 

с проблеми в качеството на живот е по-малък.  

 

Оценка на здравето чрез визуална аналогова скала  (ВАС) 

Средната стойност на самооценката за здравето към момента 

на интервюто, по скалата от 0 до 100 е (52.74, SEM 1.69) точки за 

пациентите и (78.56, SEM 0.96) точки за респондентите от 

контролната група. Установи се статистически значима разлика в 

средните стойности между пациенти и контроли (t=13.5, p=0.001). 

Средните стойности на оценка за здраве на двете изследвани 

групи по пол е представен в таблица 13. Има статистически значима 

разлика между мъже пациенти и контроли (t=7.7, р<0.05) и между 

жени пациенти и контроли (t=10.82, p<0.05). Няма статистически 

значима разлика в средните стойности между мъже и жени 

пациенти и мъже и жени контроли (P>0.05). 

 
Таблица 13. Сравнителни параметри на оценката за здраве по пол при 

пациенти и контроли, чрез ВАС „термометър“ 

 

 пациенти контроли  

Оценка на здравето Mean SD mean SD t-test, p-value 

мъже 53.97 20.05 75.03 11.95 7.7, p<0.001 

жени 51.51 21.06 81.38 11.77 10.82,  p<0.001 

 

Средните стойности на отговорите за здравословното 

състояние на двете групи по възраст се различават. С увеличаване 

на възрастта оценката за здраве намалява при пациентите. При 

анкетираните от контролната група оценката за здраве е по-висока 

във всички възрастови групи, като намалява по-плавно с възрастта 

(табл. 14). Има статистически значима разлика между оценката за 

здравето и възрастта на пациентите (Kruskal-Wallis =22.72. df=5, 

p=0.001).  
 

Таблица 14. Средни стойности  оценката за здраве на пациенти и 

контроли по възрастови групи, чрез ВАС „термометър“ 
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 пациенти контроли 

възраст mean SD Std.Error mean SD Std.Error 

18-39 г. 70.06 18.25 9.12 80.25 11.94 1.53 

40-59 г. 59.09 20.20 2.72 78.20 12.35 1.36 

60+ г. 47.93 19.89 2.13 71.47 8.70 1.99 

 

С увеличаване на възрастта оценката на пациентите за 

здравето намалява. Изчислен е корелационен коефициент на 

Pearson (r=-0.369).  Ранговата оценка на коефициента на корелация 

показва обратна умерена връзка. За контролната група връзката 

между двете променливи е обратна значителна (r=-0.569).  

 

Зависимост  между тревожност, личност тип Д и КЖсЗ 

Установи се броят и относителният дял на изследваните групи 

(пациенти и контроли), които са с тревожност и имат проблеми в 

сферите, свързани с качеството на живот. 

➢ Пациенти с личностна тревожност и проблеми в 

дименсията "подвижност" са 60 (61.2%). Индивиди от контролната 

група по същите показатели са 4 (16.7%) (фиг.18). Има асоциация 

между тревожността и дименсията "подвижност" при пациентите 

(χ2=16.91, df=2, p=0.001).  

 

 
 

Фигура 18. Разпределение на пациенти и контроли с тревожност и 

затруднения в областите, свързани с качеството на живот 
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Извърши се параметричен тест на работната хипотеза с ниво 

на значимост р=0.05. Има статистически значима разлика в 

относителните дялове на пациенти и контроли, които проявяват 

тревожност и затруднения във физическата активност (U=4.91; 

p<0.05).  

➢ Пациенти със затруднения в сфера "самообслужване" и 

проявяващи тревожност са 35 (67.3%). В контролната група 

интервюирани с такива проблеми липсват (табл. 15). Има асоциация 

между тревожността и възможностите за самообслужване при 

пациентите (χ2=10.46, df=1, p=0.001).  

➢ Пациенти, които имат затруднения в извършването на 

„ежедневни дейности“ и с установена тревожност са 52 (68.4%). 

Индивиди от контролната група със същите проблеми са 2 (15.4%).  

Има връзка между тревожността и дименсията "ежедневни 

дейности" при пациентите (χ2=23.15, df=1, p<0.001). Установи се 

статистически значима разлика в относителните дялове на 

пациенти и контроли с тревожност и проблеми в сферата 

"ежедневни дейности" (U=4.68; p<0.05) (табл. 15). 

➢ Респонденти с ХИБС, проявяващи тревожност и 

затруднения в дименсията "болка/дискомфорт" са 62 (56.4%). 

Интервюирани от контролната група са 19 (22.4%). Тревожността е 

фактор за наличие на болка/дискомфорт при пациентите (χ2=8.86, 

df=1, p=0.002). Има статистически значима разлика в относителните 

дялове на пациенти и контроли с тревожност и болка/дискомфорт 

(U=5.2; p<0.05) (табл. 15). 

 

Таблица 15. Разпределение на пациенти и контроли с тревожност и 

проблеми в дименсиите на качество на живот, свързано със здравето 

  

 тревожност - пациенти тревожност-контроли 

Дименсии на КЖ брой; % χ2, p-value брой; % χ2, p-value U-критерий 

Подвижност 60 (61.2%) χ2=16.91 

p=0.001 

4 
(16.7%) 

NS 4.91 

Самообслужване 35 (67.3%) χ2=10.46 

p=0.001 

0 NS - 

Ежедневни дейности 52 (68.4%) χ2=23.15 

p=0.001 

2 
(15.4%) 

NS 4.68 

Болка/дискомфорт 62 (56.4%) χ2=8.86 

p=0.002 

19 
(22.4%) 

NS 5.2 
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Депресията и тревожността са фактори влияещи на качеството 

на живот при пациенти със сърдечно-съдови заболявания. При тях е 

установена тенденция за избягване на физическата активност, 

нарастване тежестта на соматичната симптоматика и 

емоционалното значение на заболяването.  

Анализирани са двете дименсии на личност тип Д и сферите 

от въпросника за качество на живот EQ-5D. Съществува 

зависимост между пациенти, проявяващи характеристики на 

личност тип Д и със затруднения в дименсиите за качеството на 

живот (табл. 16). 

 

Таблица 16. Зависимост между дименсиите на личност тип Д и качество 

на живот, свързано със здравето при пациенти с ХИБС 

 

 Личност тип Д 
EQ-5D - дименсии Негативна афективност Социална изолираност 

Физическа активност χ2=13.0    df=1   p=0.001 χ2=20.44   df=1   p=0.001 

Самообслужване χ2=7.32    df=1   p=0.007 χ2=3.76     df=1   p=0.052 

Ежедневни дейности χ2=21.71  df=1   p=0.001 χ2=16.66   df=1   p=0.001 

Болка/дискомфорт χ2=11.18  df=1   p=0.001 χ2=8.51     df=1   p=0.003 

 

Не се установи асоциация между сферите за КЖсЗ и двете 

дименсии на личност тип Д за респондентите от контролната група 

(р>0.05).  

Анализът на резултатите ни позволява да направим следните 

обобщения по отношение на КЖсЗ: 

Проучваните пациенти по отношение на качеството на живот, 

свързано със здравето показват затруднения във физическата 

активност. Намалена подвижност се установи при жени с ХИБС. 

Налице е зависимост между КЖсЗ и демографските характеристики 

на пациентите. Намалената физическа активност повлиява 

негативно възможностите за самообслужване, рутинни дейности, 

както и общата самооценка за здраве.  

Пациентите показват по-малко затруднения  в грижите за себе 

си, хранене и самообслужване, но с напредване на възрастта тези 

проблеми се засилват. Лицата от контролната група имат по-малко 

затруднения в изследваните области от качеството на живот. 
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Извършването на ежедневни дейности свързани със 

социалните роли е проблем за половината проучвани пациенти. 

Затрудненията се повишават при увеличаване на възрастта, 

преобладават при индивиди живеещи сами, в малки населени места 

и с по-ниско образование. 

Симптомите на ИБС оказват негативно влияние върху 

качеството на живот на пациентите. Комбинирането на тревожност и 

характерни черти за личност тип Д се асоциира с влошено качество 

на живот и по-ниска самооценка за здраве. 

 

При изследване на връзката между тревожност, личност 

тип Д и оценката за здраве на пациентите установеното 

отношение на шансовете показва, че пациенти с личност тип Д имат 

2.94 пъти по-голям риск за прогресиране на заболяването (OR 2.94 

(95% CI) 1.84-4.71, P<0.0001); за пациентите с личностна 

тревожност този риск е по-висок (OR 3.53 (95% CI) 2.15-5.79, 

P<0.0001). Пациенти проявяващи личност тип Д и тревожност имат 

висок риск за влошаване на състоянието  (OR  5.06 (95% CI) 2.56-

10.02, P<0.0001). Получените резултати не отчитат влиянието на 

други рискови фактори, имащи връзка със заболяването (табл.  17). 

Проведе се еднофакторен и многофакторен линеен 

регресионен анализ за установяване влиянието на някои личностни 

и психо-социални фактори върху качеството на живот и здраве. 

 
Таблица 17. Еднофакторни регресионни модели за влиянието на 

тревожност и личност тип Д  

фактори Beta B±SE t P OR 95%CI P 

тревожност -0.523 0.123±0.166 -7.357 0.000 3.530 2.151; 5.793 0.000 

личност тип Д -0.184 0.375±0.167 -2.246 0.026 2.948 1.848; 4.701 0.000 

негативна 
афективност 

-0.463 0.438±0.229 -6.267 0.000 1.872 1.187; 2.951 0.006 

социална 
инхибираност 

-0.259 0.988±0.307 -3.220 0.002 3.641 2.236; 5.292 0.000 

 

Всички психо-социални фактори, доказани като статистически 

значими при еднофакторния анализ, се анализираха чрез 

многофакторен стъпков регресионен анализ. Според полученият 

модел, снижената оценка за качество на живот и здраве за 41 % от 
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пациентите се дължи на влиянието на личностен тип Д и личностна 

тревожност (R²=0.647, P<0.0001). Общото влияние на психо-

социалните фактори обяснява 51% от вариациите в самооценката 

за здраве и качество на живот (R²=0.511,   P<0.0001).  

 

✓ Установи се връзка между дименсията подвижност и 

дименсиите самообслужване и обичайни дейности от теста за КЖ, 

свързано със здравето при пациентите. Изчислен е корелационен 

коефициент на Spearman. Между подвижността и 

самообслужването ранговата оценка на коефициента на корелация 

е права значителна връзка (r=0.568).  Връзката между дименсиите 

подвижност и обичайни дейности е права значителна (r=0.610), а 

между подвижност и болка/дискомфорт права умерена (r=0.480). 

По-добрата физическа активност води до по-добри възможности за 

самообслужване и извършване на обичайни дейности.  

✓ Между сферите самообслужване и ежедневни дейности 

ранговата оценка на коефициента на корелация е права значителна 

връзка (r=0.624);  между самообслужването и болка/дискомфорт 

връзката е права умерена (r=0.443); права и умерена връзка има 

между обичайни дейности и болка/дискомфорт (r=0.451). С 

увеличаването на затрудненията свързани с болковата 

симптоматика от болестта нарастват проблемите при извършване 

на ежедневни  дейности и самообслужване  (табл. 18). 

✓ Връзката между подвижността и общото здраве е обратна 

значителна (r=-0.520). Същата по сила връзка има между 

подвижността и здравето (r=-600). Между самообслужване и здраве 

връзката е обратна умерена  (r=-0.497). С увеличаване на 

проблемите в подвижността, самообслужването, извършване на 

ежедневни дейности се намалява самооценката за здраве при 

пациентите. 

 В контролната група връзките между същите променливи са 

прави умерени: подвижност и самообслужване (r=0.33, p<0.05), 

подвижност и обичайни дейности (r=0.32, p<0.01). 

✓ При увеличаване на стойностите за тревожност намалява 

оценката за здраве при пациентите. Изчислен е корелационен 

коефициент на Pearson (r=-0.492). Връзката между променливите 

тревожност и здравно състояние е обратна умерена. За 
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контролната група връзката между тревожността и оценката за 

здраве е обратна слаба   (r=-0.155).  

✓ Изчислен е корелационен коефициент на Spearman между 

дименсиите за качество на живот и личностна тревожност. 

Връзката между тревожността и изследваните сфери на КЖсЗ е 

права умерена: тревожност и подвижност (r=0.481); между 

тревожност и самообслужване (r=0.390); между тревожност и 

ежедневни дейности (r=0.555); тревожност и болка/дискомфорт 

(r=0.423) (табл. 18). По-високите стойности за тревожност се 

отразяват в повишаване на проблемите в изследваните дименсии 

на КЖсЗ. 

 
Таблица 18. Корелационни коефициенти на влиянието на тревожност и 

личност тип Д  върху здравето и дименсиите за КЖ 

 

 тревожност личност 
тип Д 

общо 
здраве 

подвижност само 
обслужване 

обичайни 
дейности 

болка 

тревожност 1.000 0.395 -0.492 0.481 0.390 0.555 0.423 

личност тип Д  1.000 -0.221 0.233 0.267 0.251 0.332 

общо здраве   1.000 -0.520 -0.497 -0.600 -0.386 

подвижност    1.000 0.568 0.600 0.480 

самообслужване     1.000 0.627 0.443 

обичайни 
дейности 

     1.000 0.455 

болка       1.000 

        Резултатите са статистически значими при р<0.01 

 

✓ Има обратна слаба връзка между оценката за здраве и 

личност тип Д при пациентите (r=-0.221). При по-високи стойности 

за личност тип Д намалява оценката за здраве. Връзката между 

дименсията негативна афективност и здравето е обратна 

умерена (r=-0.464), а между дименсията социална изолация и 

здравето е обратна слаба (r=-0.224). С увеличаване на стойностите 

за изява на личност тип Д, намалява оценката за здраве.  

В контролната група няма връзка между оценката за здраве и 

двете дименсии на личност тип Д (P>0.01). 

✓ Изчислена е зависимостта между личност тип Д и 

тревожност при пациентите. Връзката е права умерена (r=0.395). 

Между дименсията негативна афективност на личност тип Д и 
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тревожността връзката е права значителна  (r=0.685), както и 

между дименсията социална изолираност и тревожността 

(r=0.560). При увеличаване стойностите за личност тип Д се 

увеличава и нивото на тревожност при пациентите. Има права 

слаба връзка (r=0.259) между дименсията негативна афективност 

и възрастта на пациентите. С увеличаване на възрастта се 

увеличават и стойностите за тази сфера (табл. 18). 

В контролната група не се установи зависимост между 

личност тип Д по двете дименсии и тревожността (P>0.01). 

 

Тестваните хипотези за факторите, които влияят на 

КЖсЗ се потвъждават. 

Допускаме, че тревожността и личност тип Д са взаимно 

свързани.  По-високите стойности на дименсиите за личност тип Д 

влияят  върху изявата на личностна тревожност . 

Допускаме, че тревожността и личност тип Д влияят негативно 

на оценката за здраве и КЖсЗ на пациенти с ХИБС.  

Получените резултати потвърждават очакванията ни, че по-

силната изразеност на двете дименсии на личност тип Д: негативна 

афективност и социална инхибираност са свързани с по-високите 

нива на личностна тревожност. 

От представените резултати от корелационния анализ можем 

да направим извода, че личностната тревожност, негативната 

афективност и социалната изолираност - дименсии на личност тип 

Д, са взаимносвързани в проявите на личностни фактори водещи до 

промяна в КЖсЗ на пациенти с ХИБС (схема 1). 

Дискусията върху резултатите изведе проблеми свързани с 

въздействието на ХИБС върху психо-социалната сфера на живот на 

пациентите. Тревожността и ограниченията във физическото 

функциониране се свързват с проявите на негативна афективност и 

социална дисфункция (личност тип Д). Очертаните тенденции на 

личностни и психо-социални прояви са пряко свързани с оценката за 

качеството на живот и имат въздействие върху всички сфери на 

живота: физическа активност; справяне с ежедневните дейности; 

професионални ангажименти; грижа за дома и семейството. 
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                                          r= 0.395 
 
 
 
 
 
                                                    
 
                                      -0.221                   -0.492  
 
                                                          0 
         -0.386 
          
                                    0.233                        0.481                
                                                                                     -0.520 
                                  
      
                                                         0.568 
                                     0.267                       0.390                  
 
                0.619                                                                    -0.497 
 
 
                                                        0.627 
                               0.251                                   0.555                
                                                                                                  -0.600 
 
 
                                                         0.451 
                      0.332                                                    0.423                                   
 
          0.480 
 
 
 
Резултатите са статистически значими при р<0.01 

 

 
Схема 1. Модел на взаимозависимостта между личностните фактори и 

качеството на живот при пациенти с ИБС 

 
 

 

 

личност тип Д тревожност 

общо здраве 

 

подвижност 

самообслужване 

обичайни 

дейности 

болка/ 

дискомфорт 
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Отговорността към личното здраве е важен аспект за КЖсЗ 

Нагласите на респондентите са обнадеждаващи. Тези, които 

изразяват отговорност и съдействие в лечебния процес са 38 

(48.1%) мъже и 41 (51.9%) жени. Местоживеенето на пациентите 

има връзка с нагласата за съблюдаване на лечението и 

необходимия здравен режим (χ2=11.87, df=4, р=0.018). Тази 

тенденция се наблюдава и за променливата образование, която е 

фактор за активно участие в лечебния процес (χ2=14.05, df=4, 

р=0.007).  

Установи се потребност от допълнителна информираност 

и обучение за справяне със заболяването, както и подходяща 

организация на ежедневието съобразно спецификите на болестта. 

Относителният дял на пациентите, които имат нужда от 

допълнителна информация и обучение от медицинско лице за 

справяне с болестта е 24.7%. Половината от анкетираните лица 

споделят, че биха могли да водят по-здравословен начин на живот. 

Полът, местожителството и образованието не влияят върху 

нагласата за здравословно поведение (P>0.05). Местожителството 

също не е фактор за по-добра здравна информираност и 

способност за справяне с ежедневните проблеми, свързани с 

болестта (χ2=9.45, р=0.15). Лицата живеещи в град 46.3% и в село 

44.8% имат необходимост от допълнително обучение за копиране 

на симптомите и за подходящо организиране на живота. 

Насоките в профилактиката и мениджмънта на ИБС 

включват знания за оценка на здравословно състояние и 

осведоменост за бъдещ риск. Целта е изграждане на адекватна 

самооценка на състоянието. Това може да се разреши с активно 

включване на специалисти по управление на здравните грижи, 

диетолози, рехабилитатори, психолози и др. обединени в 

мултдисциплинарен екип за предоставяне на информация и 

обучение на пациентите и техните близки.  

Специалистите по здравни грижи могат да вземат участие в 

интервенции за подобряване начина на живот, превантивна 

медикация, непрекъснат мониторинг и обучение,  контрол върху 

рисковите фактори. Мотивирането на пациенти за ефективното 

придържане към медикаментозната терапия е основен фактор за 

позитивни резултати в лечението. Практиката показва, че не е 
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установен достатъчно ефективен подход за ефективно насърчаване 

за придържането към лечението. 

 

Модел за мониторинг на КЖсЗ и самоуправление на 

състоянието за пациенти с ХИБС 

 Направеният литературен обзор и обсъждането на 

резултатите дадоха възможност да се изработи модел за 

мониторинг на качеството на живот и „самоуправление на 

състоянието“ за пациенти с ХИБС. Предложеният модел може да 

послужи като основа за комплексно обгрижване на пациенти с ИБС, 

създаване на предпоставки за прилагане на пациент-центриран 

подход и персонализирани здравни грижи. Акцентирането върху 

скрининг на КЖсЗ и самоуправление на състоянието от пациентие е 

свързано с мениджмънта на коронарната болест на сърцето и 

ефективни програми за превенция на хроничните заболявания.  

Възможността за изучаване в сравнителен план на отделните 

аспекти на качеството на живот, в зависимост от тежестта на 

заболяването, е свързана с приложение на персонализирано 

лечение и отчитане на неговата ефективност в медицински и 

социоадаптивен аспект. Моделът би могъл да се реализира при 

участие на максимален брой заинтерисовани страни: лечебни 

заведения, общопрактикуващи лекари, кардиолози, медицински 

сестри, психолози, рехабилитатори, пациенти, мениджъри и 

експерти, специалисти по обществено здраве. 

 Ключов елемент от модела е мултидисциплинарният екип, 

който ще обхване всички етапи от процеса: събиране на първична 

информация за състоянието на пациентите; идентифициране на 

проблемите; изготвяне на програма за обучение; реализиране на 

обучението; подпомагане на пациентите за определяне на лични 

цели и планиране на дейности; обратна връзка и оценка на 

постигнатите резултати (схема 2). Основната идея е да се осигури 

постоянно наблюдение и скрининг за усложнения и подкрепа за self-

management. Удовлетворяващото качество на живот, свързано със 

здравето е важен фактор в живота на пациентите с ХИБС и 

съществен елемент от управлението на ССЗ. 
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Мултидисциплинарен екип  
 
 
 
 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 2. Модел за мониторинг на КЖсЗ и самоуправление на 

състоянието за пациенти с ХИБС 

 

 

 

Фактори свързани със 
стила на живот: 

●основни фактори за 
профилактика на ИБС, 
●поведенчески фактори, 
●психо-социални фактори, 

●личностна предиспозиця, 
●качество на живот. 
 
 

Интервенции: 
●идентификация на проблем 
●структурирано обучение, 
●мултимедийни презентации 
●тренинги, фокус групи, 
● копинг на симптомите, 
● скрининг за КЖ, 
● телемониторинг. 
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ОСНОВНИ ИЗВОДИ 

 

Въз основа на получените резултати и тяхната интерпретация 

са направени следните изводи: 

1. Поведенческите рискови фактори имат съществено значение 

не само като предиктори на болестта, но оказват влияние 

върху развитието и прогнозата на ХИБС. За изследваните 

пациенти са характерни по-високи стойности на ИТМ, 

холестерол, наднормено тегло и артериална хипертония, 

които преобладават сред семейните респонденти на възраст 

над 60 години.  

2. Намалената физическа активност и нерационално хранене 

повлияват негативно здравето и повишават риска от 

коронарен инцидент. Ниска физическа активност е установена 

сред пациенти живеещи в по-големи населени места, със 

средно образование и в пенсионна възраст. Съществуват 

съществени различия по отношение на активния начин на 

живот между двете групи респонденти. 

3. Психологическите рискови фактори са свързани, както със 

социоадаптивните възможности на индивидите, така и с 

негативна прогноза за коронарната болест на сърцето. Лица с 

по-висок клас на стенокардия, артериална хипертония и 

диабет имат изразена тревожност и влошено качество на 

живот. Хроничната болест на фона на тревожни прояви 

затруднява ежедневието и социалния живот на проучваните от 

нас пациенти.  

4. Личностната предиспозиция се асоциира с по-високи нива на 

тревожност, затруднения в подвижността, самообслужването, 

извършване на ежедневни дейности, както и ниска самооценка 

за лично здраве.  

5. Детерминанти на качеството на живот при пациенти с ХИБС 

са: възраст, семейно положение, професионална 

ангажираност, образование, тежест на основното заболяване, 

личностни характеристики. По-ниска самооценка за качеството 

на живот се наблюдава сред възрастни пациенти, без 

партньор, трудово неактивни, със средно образование, по-

висок клас на ангина пекторис. Принадлежността към 
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личностен тип Д, асоцииран с коронарна болест на сърцето и 

прояви на тревожност също повлияват негативно оценката за 

живот и здраве. 

6. Здравната култура е пряко свързана с предотвратяването на 

прогресията и усложненията от хроничната болест, 

същевременно има съществено значение за отговорност към 

личното здраве и активност в лечебния процес. Пациенти с по-

високо образование и професионално ангажирани са по-

отговорни за здравето си, както и хората над 60 години.  

7. Самооценката за справяне с професионални и семейни 

ангажименти е по-ниска за групата на пациентите. Проблемите 

в социалния живот се изразяват в ограничения в общуването 

със семейство и приятели, създаване на нови социални 

контакти, справяне с рутинни дейности, организиране на 

ежедневието и възможности за други занимания. 

8. Установи се необходимост за обучение от медицински 

специалист за управление на болестната симптоматика и 

адаптиране към изискванията на ежедневието. Положителната 

нагласа за придържане към лечението се асоциира с 

необходимост от информация за заболяването и справяне с 

негативните болестни прояви. 

9. Предложеният модел за мониторинг на качеството на живот 

при пациенти с ХИБС и обучение за самоуправление на 

състоянието може да се инкорпорира в актуалните 

профилактични програми, чрез делегиране на подходящи 

сестрински интервенции.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Тенденцията в развитите страни за намаляване честотата на 

сърдечно-съдовите заболявания не се наблюдава в България. Една 

от основните причини е липсата на ефективна профилактика. В 

нашата страна качеството живот на хронично болните пациенти е 

пряко свързано със здравно-социални проблеми и недостатъчни 

финансови средства за здраве, заложени в държавния бюджет. 

Практиката показва, че редуцирането на основните рискови фактори 

(тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословен модел на 

хранене, ниска физическа активност и др.) води до намаляване на 

смъртността и заболеваемостта (М. Дякова, 2009).  

Познаването на факторите, свързани с индивидуалните 

различия в докладваните от пациентите проблеми, е от съществено 

значение за идентифициране на пациенти с висок риск и 

подобряване на вторичната профилактика. Пациенти с различни 

персонални характеристики се различават по начина на изразяване 

на болестните симптоми. Съществува необходимост от 

квалифицирани специалисти по здравни грижи, които да се грижат 

за тях (D. Moser, 2008; B. Riegel, 2009). 

Резултатите от настоящия дисертационен труд потвърждават 

влиянието на психо-социалните фактори върху качеството на живот 

на пациенти с ИБС. Интегрирането на ефективни подходи и 

интервенции за мотивиране на пациентите за здравословно 

поведение, придържане към терапевтичния план и самоуправление 

на симптомите на болестта могат да допринесат за обогатяване на 

пациент-центрираните грижи и персонализираният подход в 

клиничната практика. 

За да бъдат максимално ефективни подходите за 

профилактика трябва да станат част от културата на обществото. 

Интервенциите са полезни при пациенти имащи необходимите 

познания за ИБС, рисковите фактори и модели за въздействие. 

Необходими са допълнителни проучвания за да се идентифицират 

факторите, които мотивират хората за отговорно поведение към 

личното здраве. 

Анализът на резултатите за качеството на живот и психо-

социалните рискови фактори води до диференциране на пациенти 
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със специфична личностна предразположеност, ниска самооценка 

за КЖсЗ и проблеми в социалната адаптация. Публикуването на 

данните от настоящия труд може да допринесе за обогатяване на 

информацията свързана с личният опит на пациентите в процеса на 

болестта, тяхната оценка за здравното състояние и качеството на 

живот, което могат да постигнат, независимо от заболяването. 

Интегративното измерване на качествени показатели, 

свързани със здравното състояние и поведение, пречупени през 

личната оценка на пациента, ще допринесе за комплексното 

управление на ИБС. Познаването на личностните рискови фактори 

би насочило медицинските специалисти да работят за повишаване 

уменията на пациентите, за по-ефективна индивидуална грижа и 

подобряване на живота. 

 

„Ние сме тук, за да добавим каквото можем към живота,  

а не да получим, каквото можем от него“ 

WWiilllliiaamm  OOsslleerr    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://bg.wikiquote.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82
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ПРЕПОРЪКИ 

Въз основа на направените изводи от дисертационния труд, 

бихме могли да направим някои предложения към Министерство на 

здравеопазването, Факултети по обществено здраве и 

професионални организации: 

Към Министерство на здравеопазването 

Да се изработи методика за изследване и мониторинг на 

качеството на живот на пациенти с ИБС и тя да бъде включена в 

Национална програма за превенция на ССЗ. 

Да се създадат мултидисциплинарни медицински екипи за 

мониторинг и профилактика на ССЗ в доболничната помощ. 

Получената информация за КЖсЗ да се включи като индикатор 

за качеството на здравните грижи за пациенти със социално-

значими заболявания.  

Към Медицински университети и Факултети по 

обществено здраве 

Да се изготви програма за продължаващо обучение на 

специалисти по здравни грижи за  пациент-центриран подход и 

здравно обучение на пациенти със социално-значими заболявания.  

Да се обучават специалистите по здравни грижи в усвояването 

на практически подходи за подобряване на мениджмънта на ИБС, 

чрез интегриране на модела за мониторинг на КЖсЗ в ефективни 

профилактични мероприятия. 

Да се разработят ефективни програми за обучение на 

пациенти за контрол на симптомите и мотивиране за промяна в 

начина на живот. 

Към професионалните организации в сферата на 

здравеопазването 

В лечебните заведения да се създадат мултидисциплинарни 

екипи, включващи ОПЛ, кардиолози, психолози, рехабилитатори, 

диетолози, медицински сестри и др., които да  извършват 

интегрирани интервенции за контрол на ССЗ и подобряване на 

КЖсЗ на пациентите. 

Да предложат възможности за практическо приложение на 

компетенциите на специалистите по здравни грижи, чрез 

овластяване и автономност на професионалните дейности. 
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Да се разработи програма за специализация на кардиологични 

медицински сестри, хармонизирана със съвременните тенденции за 

продължаващо обучение предложени от Европейския съвет на 

кардиологичните сестри.  

 

 

ПРИНОСИ 

 

Теоретично-методологически приноси 

1. Извършено е задълбочено комплексно проучване на психо-

социални фактори, личностна предиспозиция и качество на живот 

при пациенти с ХИБС, чрез стандартизиран специализиран 

инструментариум. 

2. Проведено е актуално изледване за влияние на  някои 

личностни детерминанти върху качеството на живот при пациенти с 

ХИБС, чрез методика за определяне на принадлежност към личност 

тип Д, асоцииран с коронарна болест на сърцето. 

3. Откроено е значението на приложение на интегрирани 

здравни грижи и обучение на пациенти с ХИБС за  self-management. 

 4.Обоснована е необходимостта от създаване на 

интердисциплинарни екипи, включващи автономни сестрински 

интервенции за мониторинг и профилактиката на пациенти с ХИБС. 

 

Научно-приложни приноси 

2. Идентифицирани са основни проблеми за приложение на 

пациент-центриран подход и активното участие на пациента в 

терапевтичния процес. 

1. Създаден е оригинален идеен модел за мониторинг на 

детерминантите на КЖ и обучение на пациенти за самоуправление 

на състоянието. 

3. Предложен е обобщен модел на индикаторите за оценка на 

здравното състояние на пациенти с ХИБС, по отношение на КЖсЗ. 
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