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Дисертационният труд съдържа 150 страници, 29 таблици, 6 

фигури и 4 приложения 

Библиографията включва 349 литературни източника, от 

които 122 на кирилица и 227 на латиница. 

Дисертационният труд е обсъден и насрочен за защита на 

разширен катедрен съвет на катедра „Урология и Обща медицина“ 

на МУ –Пловдив на 18.02.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Защитата на дисертационния труд ще се състои на ………. 

от ……. Часа във …… аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-

Пловдив на заседание на научното жури. 

Материалите по защитата са на разположение в Катедра 

„Урология и Обща медицина“ на МУІПловдив 
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

(подредени по азбучен ред) 

 

АХ  - Артериална хипетония 

БЛС   - Български лекарски съюз 

ДБ  - Депресивна болест 

ЗБ  - Захарна болест 

ЗДТ2  - Захарен диабет тип 2 

ИБС  - Исхемична болест на сърцето 

ИТМ  - Индекс на телесната маса 

ИР   - инсулинова резистентност 

КАБ  - Коронарна артериална болест 

МЗ   - Министерство на здравеопазването 

МКБ  - Международна класификация на болестите 

МСБ  - Мозъчно-съдова болест 

НГГ   - нарушена глюкоза на гладно 

НГТ   - нарушен глюкозен толеранс 

НЗОК  - Национална здравноосигурителна каса 

НРД    - Национален рамков договор 

НСОПЛБ   - Национално сдружение на общопрак-

тикуващите лекари в България 

НЦОЗА - Национален център за обществено здраве и 

анализи 

ОМ   - Обща медицина  

ОПЛ   - Общопрактикуващ(и) лекар(и) 
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ОГТТ  - Орален глюкозотолерантен тест  

ОКС  - Остър коронарен синдром 

ПАБ  - Периферна артериална болест 

ПИМП  - Първична извънболнична медицинска помощ 

РФ  - Рисков фактор 

САН  - Систолно артериално налягане 

СЗЗ  - Социално-значими заболявания 

СЗО   - Световна здравна организация 

СИМП          -Специализирана извънболнична медицинска 

помощ 

ССЗ - Сърдечно-съдово(и) заболяване(ия) 

ССРиск - Сърдечно-съдов риск 

ССРФ - Сърдечно-съдов рисков фактор 

ССС   - Сърдечно-съдова система 

ХАНК - Хронична артериална недостатъчност на 

крайниците 

ХБ   - Хипертонична болест 

HbA1c - Гликиран хемоглобин 

OR   - Odds ratio 

SCORE - Система за оценка на сърдечно-съдовия риск 

WONCA  - Световна организация на семейните лекари 
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Реформите в здравеопазването в нашата страна засегнаха най-

вече първичната извънболнична помощ (ПИМП), която на практика се 

формира „де ново“ в множество направления: ликвидира се 

участъковата териториална система, и се заменя с отделни 

самостоятелни лечебни заведения, изпълнители на ПИМП. 

Тези шокови промени изискват лекарите, работещи в тази 

система, за кратко време да се адаптират към новата професионална 

среда. Това от своя страна оказва сериозно влияние върху тяхното 

здраве поради наличието на множество фактори в тази нова 

професионална среда, които влияят неблагоприятно както върху 

физическото, така и върху психо-емоционалното здраве на ОПЛ. 

Състоянието на здравето при ОПЛ досега не е било обект на 

сериозни изследвания. Това се дължи на две основни причини - първо 

„новостта“ на тази професионална група (съществува от по-малко от 20 

г.), и второ – слабия интерес към проблемите на ОПЛ от страна на 

медицинската наука. 

Тази „празнина в научната информация“ в нашата страна стана 

основен мотив за започване на изследване на здравето на ОПЛ и 

особено на рисковите фактори свързани с тази професия. 

Плод на този интерес е настоящият труд. 
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ЦЕЛ, ЗАДАЧИ, МЕТОДОЛОГИЯ, МАТЕРИАЛ 

ІІ.1. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

Целта на дисертационния труд бе да бъдат определени нивото на 

носителството на рискови фактори, профилът на сърдечно-съдовия риск 

и болестността от сърдечно-съдови заболявания на 

общопрактикуващите лекари в България. 

Задачи: 

За постигането на тази цел трябваше да бъдат изпълнени и 

решени следните задачи: 

1. Да се организира и проведе национално-представително 

изследване за набиране на информация за разпространението и 

интензивността на рисковите фактори за възникване на заболявания на 

сърдечно-съдовата система сред общопрактикуващите лекари и да се 

определи видът и интензитетът на разпространението на заболяванията 

на сърдечно-съдовата система сред тях. 

2. Да се създаде инструментариум, който да се използва за 

набиране на информация за рисковите фактори и за наличие на 

заболявания на сърдечно-съдовата система при ОПЛ. 

3. Да се определи видът на рисковите фактори и 

интензитетът на тяхното разпространение и носителство при ОПЛ. 

4. Да се изчисли коефициентът на сърдечно-съдовият риск, 

т. е. вероятността от възникване на ССЗ при ОПЛ – общо и по 

аналитични характеристики на професионалната съвкупност от ОПЛ. 

5. Да се установи болестността от ССЗ при ОПЛ. 

6. Да се определи влиянието на факторите на 

професионалната среда върху психо-емоционалното състояние на ОПЛ. 

ІІ.2. МЕТОДОЛОГИЯ НА ПРОУЧВАНЕТО 
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ІІ.2.1. Предмет на проучването бяха: 

 Носителството на рискови фактори и вероятността от 

възникване на заболявания на сърдечно-съдовата система при 

ОПЛ 

 Влиянието на факторите на външната професионална среда 

върху психо-емоционалното състояние на ОПЛ 

 Разпространение на заболяванията на сърдечно-съдовата 

система при ОПЛ 

ІІ.2.2. Обект на изследването бяха: 

Общопрактикуващите лекари със договор с РЗОК и трудов стаж 

повече от една година в системата на ПИМП. 

ІІ.2.3. Единици на наблюдението 

1) Логически единици: Общопрактикуващи лекари (собственици на 

лечебни заведения за ПИМП или наети лекари на основен договор в 

практика за ПИМП) със стаж най-малко една година в системата на 

ПИМП, които имат сключен договор с РЗОК. 

2) Технически единици: 

– списъците на ОПЛ със сключен договор с РЗОК от десет области, 

избрани на случаен принцип чрез жребий.  

– списък на  общопрактикуващи лекари, участници в Националната 

конференция на НСОПЛБ в гр. Пловдив през м. Ноември 2016 г. 

ІІ.2.4. Признаци на наблюдението 

За характеризиране (описание) на единиците на наблюдението 

бяха използвани множество признаци с количествен и качествен 

характер на обекта и предметите на наблюдението: 

 Общопрактикуващи лекари – 14 демографски, социални и 

професионални признака 



 Проект 

6 
 

 Общопрактикуващи лекари – 3 биометрични признака и 9 

рискови фактора, необходими за определяне на стойностите 

на вероятността (риска) от възникване на сърдечно-съдово 

заболяване  

 Общопрактикуващи лекари – 15 признака за състоянието на 

здравето и за  наличие на болести 

 Общопрактикуващи лекари - 12 фактора на професионалната 

среда и силата на тяхното въздействие върху 

психоемоционалното състояние на ОПЛ  

ІІ.2.5. Вид на проучването и методика за определяне на обема 

на извадката. 

Проучването е проектирано като национално-представително с 

извадков характер. С оглед на количествена представителност на 

извадката спрямо генералната съвкупност на ОПЛ (4211) броят на 

участниците в нея е определен с помощта на универсална методика или 

не по-малко от 252 ОПЛ. Тази извадка (252) представлява 6% от 

генералната съвкупност, което в съчетание със случайния подбор 

гарантира представителност на проучването. 

Извадката е „формирана“ от ОПЛ, определени в две паралелни 

„гнезда“: 

А) Първото „гнездо“ е формираната съвкупност от ОПЛ, 

работещи по договор с РЗОК в десет административни области, избрани 

случайно чрез жребий. В тази съвкупност бяха включени 1476 ОПЛ или 

35,1 % от ОПЛ в страната.  

Б) Второто „гнездо“ е формирано от участващите в Националната 

конференция на НСОПЛБ през м. Ноември 2016 г. 756 ОПЛ от всички 
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области на страната, представляващи 17,6 % от генералната съвкупност 

(4211).  

Общо върнатите попълнени анкетни карти са 319 (94,9% от 

раздадените), или 7,6% извадка от генералната съвкупност, който брой 

надхвърля минималния брой за представителност на извадката от 252. 

 

ІІ.2.6. Изследователски методи 

Поради специфичния характер на предмета на проучването 

(носителство на рискови фактори и наличие на заболявания на 

сърдечно-съдовата система) за получаване на информация с оглед 

постигането на целта на дисертационния труд е изполван анонимен 

анкететен метод за набиране на данните. Всеки участник в проучването 

получава предварително подробна писмена и устна информация за 

съдържанието на анкетната карта и за начина на нейното попълване.  

Основен инструмент за набиране на информацията е специално 

създадената Анкетна карта (Приложение № 1 – Анкетна карта), 

съдържаща указание и въпросник с четири раздела: 

 Личностен, семеен и социален профил на ОПЛ 

 Индивидуални биометрични показатели и рискови фактори 

при ОПЛ 

 Индивидуално здраве и болестност 

 Влияние на външната професионална среда върху психо-

емоционалното състояние на ОПЛ 

Формата и съдържанието на изработената анкетна карта са 

обсъдени в специално формирана фокус група от 7 участници. 

Анкетната карта е апробирана върху група от 31 ОПЛ с оглед 

потвърждаване на нейната валидност и надеждност. Попълването на 
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индивидуалните анонимни анкенти карти става самостоятелно при 

гарантирана пълна анонимност. 

ІІ.2.7. Методи за обработка на информацията (данните) от 

проучването. 

За обработка на данните са използвани различни методи на 

дескриптивната и математическата статистика като: 

 Алтернативен анализ 

 Вариационен анализ 

 Факторен анализ 

 Непараметничен анализ 

 Корелационен анализ 

 Рангов анализ 

 Графичен анализ 

ІІ.2.8. Методи за определяне на сърдечно-съдовия риск 

Общият сърдечно-съдов риск е продукт на различни 

взаимодействащи си рискови фактори. За съпоставимост на данните се 

препоръчва използването на стандартизирани системи за оценката му. 

Съществуват различни системи за оценка на общия сърдечно-съдов 

риск - Framingham, SCORE, ASSIGN, QRISK, PROCAM, WHO/ISH, the 

Reynolds score. Основните детерминанти на сърдечно-съдовия риск са 

пол и възраст. Включени са също така тютюнопушене, САН, липиден 

статус, диабет, лечение на хипертония. 

В България в момента оценката се извършва по системата 

SCORE, използвана и при проведеното проучване. 

 

ІІ.3. МАТЕРИАЛ 

ІІ.3.1. Брой и характеристика на ОПЛ. 
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При проведеното изследване са върнати попълнени 319 анкетни 

карти или 89% от раздадените. Това представлява 7,6% извадка от 

генералната съвкупност от ОПЛ в страната (4211). 

След техническа проверка на картите 17 (5,3%) от тях се оказват 

с грешки и непълноти и бяха изключени от по-нататъшно участие. 

Обработени бяха данните от 302 карти, което представлява 7,1% от 

генералната съвкупност от ОПЛ в страната, т.е. достътъчен брой, 

гарантиращ висока достоверност на резултатите на изследването. 

Разпределението на общопрактикуващи лекари по различни 

индивидуални характеристики е представено в Табл.ІІ.3.1. 

Табл.ІІ.3.1. Разпределение на изследваните общопрактикуващи 

лекари по пол, възраст, семейно положение 

(N=302) 
№ по ред Характеристика Брой % Sp 

 Общо 302 100  

1. Пол Мъже 102 33,8 
2,72 

 Жени 200 66,2 

2. Възраст До 35 г. 5 1,7 
0,74 

 36-45 г. 30 9,9 
1,72 

 46-55 г. 157 52,0 
2,87 

 56-65 г. 87 28,8 
2,60 

 Над 65 г. 23 7,6 
1,52 

3.Семейно 

положение 

Семейни, 

дълготрайно 

съжителство 

227 75,2 

2,48 

 Несемейни,  

разведени 

75 24,8 
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Това позволява носителството на рискови фактори за възникване 

на сърдечно-съдови заболявания и размерът на коефициента на 

сърдечно-съдов риск и нивото на болестност да бъдат анализирани в 

различни направления, свързани с индивидуалните характиристики на 

ОПЛ, на практиките, в които те работят и на други параметри на 

професионалната среда и тяхната дейност. 

От участниците, попаднали в извадката 66,2% са жени и 33,8% са 

мъже. 

По-голямата част от ОПЛ – 227 (75,2%) са семейни или в 

дълготрайно съжителство, а 75 (24,8%) са несемейни или разведени. 

Средната възраст на участниците е 53,7 години, със стандартно 

отклонение 7,48. Най-младият участник е на 27 години, а най-

възрастният на 80 години. 25-ти, 50-ти и 75ти персентил са със 

стойности съответно 50, 53 и 58.(Прил.2) Най-големи относителни 

дялове са на участниците от възрастовите групи 46-55 г. – 52,0% и 56-

65 г. – 28,8%. Сравнително висок (спрямо други професии) е 

относителният дял на ОПЛ над пенсионна възраст -7,6%. 

По-голямата част от ОПЛ от извадката - 249 (82%) имат общ 

трудов стаж като лекари над 20 години. Тази продължителност показва 

че те са имали дълга експозиция на действието на факторите на 

професионалната среда и на индивидуалните характеристики, които те 

притежават. Много голям е относителният дял на лекарите, чиито 

професионален живот е свързан с първичната извънболнична 

медицинска помощ - 86,8% работят като ОПЛ от старта на здравната 

реформа през 2000 година, т.е. професионалното влияние върху тяхното 

здраве е свързано с тази професия. 



 Проект 

11 
 

Основните професионални характеристики на участниците в 

изследването са представени в Табл.ІІ.3.2. 

Табл.ІІ.3.2. Разпределение на изследваните общопрактикуващи 

лекари по общ трудов стаж, стаж като ОПЛ, придобита специалност и 

местоживеене 

(N=302) 
№ по ред Характеристика Брой % Sp 

 Общо 302 100  

1.Общ трудов 

стаж 
До 5 години 3 1,0 0,57 

 6-10 години 2 0,7 0,48 

 11-15 години 7 2,3 0,86 

 16-20 години 41 13,6 1,97 

 21-25 години 69 22,8 2,41 

 26-30 години 90 29,8 2,63 

 Над 30 години 90 29,8 2,63 

2.Стаж като ОПЛ До 5 години 3 1,0 0,57 

 6-10 години 10 3,3 1,03 

 11-15 години 27 8,9 1,64 

 16-20 години 262 86,8 1,95 

3.Придобита 

специалност 
Обща медицина 191 63,3 2,77 

 Вътрешни болести 42 13,9 1,99 

 Педиатрия 39 12,9 1,93 

 друга 4 1,3 0,65 

 

Зачислен за  

специализация по 

ОМ 

26 8,6 1,61 

4.Местоживеене Много голям град 68 22,5 2.4 
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 Голям град 68 22,5 2.4 

 Среден град 90 29,8 2.6 

 Малък град 47 15,6 2,09 

 Много малък град 13 4,3 1,17 

 Село 16 5,3 1,29 

 

 

Приблизително 2/3 (63,3%) от анкетираните имат придобита 

специалност Обща медицина, което е показател за висока 

професионална компетентност спрямо характера на извършваната 

работа. 

Малък е относителният дял на лекарите без специалност, които в 

момента специализират Обща медицина – 8,6%. Тези данни дават 

основание да се твърди, че изследваната съвкупност притежава 

достатъчно висока професионална компетентност съобразно 

съдържанието на ПИМП, правилата за добра медицинска практика и 

стандартите по Обща медицина. 

Характеризирането на участниците в извадката съобразно вида 

на практиката и броя на обслужваните места е представено в Табл.ІІ.3.3.  

Табл.ІІ.3.3. Разпределение на изследваните общопрактикуващи 

лекари по вид на практиката, разположение на практиката, брой 

обслужвани населени места 

(N=302) 
№ по ред Характеристика Брой % Sp 

 Общо 302 100  

1. Вид на 

практиката 
Индивидуална 228 75,5 

2,47 

 Групова 74 24,5 
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2. 

Разположение 
В село 27 8,9 1,64 

 В град 233 77,1 2,42 

 Смесена 42 14,0 2,00 

3. Брой 

обслужвани 

места 

Едно 227 75,2 2,48 

 От две до четири 56 18,5 2,23 

 Над четири 19 6,3 1,40 

 

По-голяма част от от ОПЛ са собственици или работят в 

индивидуални практики за ПИМП – 228 (75,5%). Само 24,5% работят в 

групови практики.  

Данните, които характеризират участниците съобразно 

признаците на организация на медицинската дейност, броя на 

обслужваните пациенти и работа в населени места, определени като 

неблагоприятни са посочени в Табл.ІІ.3.4. 

Най-голям е относителният дял на ОПЛ, които обслужват 

приетия за оптимален брой пациенти (между 1000 и 2000) – 60,6%. 

Сравнително висок е относителният дял на ОПЛ с над 2000  пациенти в 

листата си (25,2%), което вероятно поради по-големият интензитет на 

професионалната работа оказва отрицателно влияние върху тяхното 

здраве, което ще бъде потвърдено или отхвърлено при обсъждането. 

Разпределенията, представени в таблиците, които 

характеризират извадката, показват че нейната стуктура съответства във 

висока степен на тази на генералната съвкупност, т.е. тя е 
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представителна  и резултатите и изводите от изследването достоверно 

ще се отнасят за цялата съвкупност от ОПЛ в страната. 

Табл.ІІ.3.4. Разпределение на изследваните общопрактикуващи 

лекари по начин на обслужване на пациентите извън обявения график, 

по брой обслужвани пациенти, по признак работа в населени места, 

определени като неблагоприятни 

(N=302) 
№ по ред Характеристика Брой % Sp 

 Общо 302 100  

1.Обслужване 

извън графика 

  Самостоятелно 29 9,7 1,70 

Договор с дежурен кабинет 226 74,8 2,50 

Съвместно с други ОПЛ 20 6,6 1,43 

Договор с ФСМП 21 6,9 1,46 

Друго 6 2,0 0,80 

2. Брой обслужвани 

пациенти 

До 1000 43 14,2 2,01 

От 1001 до 1500 100 33,1 2,71 

От 1501 до 2000 83 27,5 2,57 

Над 2000 76 25,2 2,50 

З. Работа в неблаго-

приятни населени 

места 

Да  39 13,0 

1,94 Не 263 87,0 

 

Основният извод, който може да се направи е, че са спазени 

изискванията извадката да има представителен характер, който да 

гарантира достоверност и съотносимост към цялата съвкупност от ОПЛ 

в страната. 
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ІІІ. Глава 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНИЯ 

ІІІ.1. 

Носителство на рискови фактори за възникване на заболявания на 

сърдечно-съдовата система при ОПЛ (разпределение и честота) 

Под носителство на рискови фактори разбираме постоянното или 

продължително наличие на един или повече от тези фактори от 

различен вид – модифицируеми, немодифицируеми, личностни, 

поведенчески, и др. съобразно приетите квалификационни схеми. 

Проведеното изследване включваше определянето на 

носителството от ОПЛ на девет основни рискови фактора, както е 

посочено в следващата. Табл.ІІІ.1. 

Табл.ІІІ.1. 

Основни рискови фактори за възникване на ССЗ 

1. Тютюнопушене 

2. Рискова консумация на алкохол  

3. Нездравословни хранителни навици 

4. Намалена физическа активност  

5. Повишено систолно артериално налягане 

6. Повишено ниво на общ холестерол (TC) 

7. Повишено ниво на холестерола в липопротеините с ниска 

плътност (LDL-C) 

8. Наличие на Захарен Диабет 

9. Наднормено тегло/Затлъстяване. 
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Носителството на рисковите фактори създава конкретна 

констелация, която може да генерира при определени условия с 

различна вероятност възникване на сърдечно-съдови заболявания. 

Данните от проведеното проучване са представени под формата 

на абсолютни стойности, относителни величини, ексензивни 

(структурни) и интензивни показатели и др. 

 

ІІІ.1.1. Тютюнопушенето като рисков фактор за възникване 

на ССЗ при ОПЛ. 

Клиничната практика доказва, че тютюнопушенето (в 

определени размери и продължителност) потенцира възникването на 

ССЗ. Определяне на носителството на този фактор сред ОПЛ като 

честота на наличие има значение за определяне на сърдечно-съдовия 

риск за възникване на ССЗ.(89) 

Положителен отговор се приема, когато тютюнопушенето е с 

продължителност над 5 години и изпушени повече от 10 цигари дневно. 

При тази констелация тютюнопушенето се превръща в действителен 

рисков фактор. (61, 72, 81) 

Данните от проучването за носителство на тютюнопушене сред 

ОПЛ са представени на Табл.ІІІ.1.1. 

От участвалите ОПЛ 30,5% са посочили наличие на носителство 

на този рисков фактор, като при мъже е 36,3%, а при жени е 27,5%. 

Табл.ІІІ.1.1. Разпределение и честота (интензитет) на 

носителството на „Тютюнопушене“ 

(N=302) 
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Характеристика 

на ОПЛ 

Рисков фактор 

„Тютюнопушене“ 

(Над 5 години и 

над 10 цигари 

дневно) 

Общ 

брой 

Наличие 

на РФ 
 

% 

към 

общ 

брой 

Sp r P 

На 

1000 

ОПЛ 

(%0) 

 Общо 302 92  30,5 2,65    305 

Пол Жени 200 55  27,5 2,57 
0.09 ns 

275 

  Мъже 102 37  36,3 2,77 363 

Семейно 

положение 

Семейни, вкл. 

дълготрайно 

съжителство 

228 75  32,9 2,70 

-0.09 ns 

329 

  
Несемейни, вкл. 

Разведени 
74 17  23,0 2,42 230 

Местожителство Град 286 84  27,8 2,58 
 0.07 ns 

278 

  Село 16 8  50,0 2,88 500 

Брой обслужвани 

пациенти 
До 1000 43 14  32,6 2,70 

 -

0.04 
ns 

326 

  От 1001 до 1500 100 37  37,0 2,78 370 

  От 1501 до 2000 83 18  21,7 2,37 217 

  Над 2000 76 23  30,3 2,64 264 

 

На основата на тези данни беше определен показателят за  

носителството на този фактор сред групата на ОПЛ – 305%0, съответно 

при мъже 363%0, а при жени 275%0. При сравнение с данните от 

национални проучвания за разпространение на тютюнопушенето 36,0% 

от българите се самоопределят като пушачи (НЦОЗА). Това показва, че 

разпространението на тютюнопушенето сред ОПЛ не се различава 

съществено от общото носителство на този рисков фактор.(18, 19, 80) 

ІІІ.1.2. Рискова консумация на алкохол като рисков фактор 

за възникване на ССЗ при ОПЛ. 
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Макар че рисковата консумация на алкохол не е включена като 

фактор във формулата за определяне на ССРиск, то неговото значение 

е доказано за възникване на ССЗ, тъй като има потенциращ ефект върху 

действието на останалите рискови фактори. 

Резултатите от проучването за носителството на рискова 

консумация на алкохол като рисков фактор са представени на 

Фиг.ІІІ.1.2. 

Фиг.ІІІ.1.2. Разпределение и честота (интензитет) на 

носителството на „Ежедневна консумация на алкохол ( повече от 2 АЕ 

седмично)“  

(N=302) 

Характеристика 

на ОПЛ 

Рисков фактор 
„Алкохол 

ежедневно над 2 

АЕ седмично“ 

Общ 

брой 

Наличие 

на РФ 
% Sp r P 

На 
1000 

ОПЛ 

(%0) 

 Общо 302 130 43,0 2,85   430 

Пол Жени 200 66 33,0 2,70 0.07  
  

ns 
330 

  Мъже 102 64 62,7 2,78 627 

Семейно 
положение 

Семейни, вкл. 

дълготрайно 

съжителство 

228 102 44,7 2,86 
-

0.03  
ns 447 

  
Несемейни, вкл. 

Разведени 
74 28 37,8 2,79    378 

Брой 

обслужвани 
пациенти 

До 1000 43 20 46.5 2,87  0.15 
  

  

  
  

0.01 

465 

  От 1001 до 1500 76 41 53.9 2,87 539 

  От 1501 до 2000 100 39 39.0 2,81 390 

  Над 2000 83 30 36.1 2,76 361 

 



 Проект 

19 
 

От включените в изследването ОПЛ 43,0% са посочили че 

„носят“ този рисков фактор. При ОПЛ - мъже носителството е в 62,7%, 

докато при ОПЛ - жени той е почти два пъти по-нисък – 33,0%.  

Данните сочат, че  поведението на ОПЛ в това направление не 

съответства на изискванията за здравословен начин на живот и оттам 

върху профилактиката на ССЗ. (26, 61, 72) 

ІІІ.1.3. Нездравословните хранителни навици като рисков 

фактор за възникване на ССЗ при ОПЛ 

Съществуват многобройни доказателства, че „стилът и 

съдържанието“ (начинът на хранене и на видът и количествата на 

хранителните продукти) има огромно значение както за 

профилактиката, така и за възникване на заболявания на ССС. 

Това поставя нездравословното хранене като основен рисков 

фактор в общата констелация от фактори, свързани с появата на ССЗ. 

В нашата страна, макар че през последните години в резултат на 

организираната профилактика се променят съществено хранителните 

навици, голяма част от населението продължава да бъде носител на 

фактора „Нездравословно хранене“. 

Данните за наличието и честотата на носителство на 

„Нездравословни хранителни навици“ сред изследваната група ОПЛ са 

посочени в Табл.ІІІ.1.3. 

Табл.ІІІ.1.3. Разпределение и честота (интензитет) на 

носителството на „Нездравословни хранителни навици“ 

(N=302) 
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Характеристика 

Рисков фактор 

„Нездравословни 

хранителни 

навици“ 

Общ 

брой 

Наличие 

на РФ 

% 

към 

общ 

брой 

Sp r P 

На 
1000 

ОПЛ 

(%0) 

 Общо 302 129 42,7 2,85    427 

Пол Жени 200 84 42,0 2,84 
 -

0.01 
ns 420 

  Мъже 102 45 44,1 2,86    441 

          

Възраст До 35 г. 5 1 20,0 2,30 
-

0.03 
ns 200 

 36-45 г. 30 8 26,7 2,55   267 

 46-55 г. 158 73 46,2 2,87   462 

 56-65 г. 87 42 48,3 2,88   483 

 Над 65 г. 22 5 22,7 2,41   227 

         

Брой 

обслужвани 

пациенти 

До 1000 43 18 41,9 2,84  0.06 ns 419 

  От 1001 до 1500 100 45 45,0 2,86    450 

  От 1501 до 2000 83 30 36,1 2,76    361 

  Над 2000 76 36 47,4 2,87    474 

 

Носителството на фактора „Нездравословно хранене“ сред ОПЛ 

не се различава съществено от това при цялата възрастна популация за 

страната, според данните на НЦОЗА. (18, 19, 80)  

От изследваните ОПЛ 42,7% съобщават за носителство на този 

фактор, като при жените той е 42,0%, а при мъжете 44,1%.  
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Високият относителен дял на нездравословното хранене при 

ОПЛ може да се свърже освен с традиционните навици на българското 

население и със съществуващите професионални условия 

(нерегламентиран работен ден, висока трудова натовареност, високи 

нива на психоемоционално напрежение и др.). (57, 58, 72) 

ІІІ.1.4. Намалената физическа активност като рисков фактор 

за възникване на ССЗ при ОПЛ 

Физическа активност, която съответства на възрастта и на 

енергийния баланс на организма, е доказана като важен елемент от 

здравословният начин на живот. Намалената физическа активност 

довежда до съществени промени в организма на човека – увеличение на 

телесното тегло, нарушение на метаболизма и на функциите на 

основните системи – сърдечно-съдова, опорно-двигателна и др. (4, 37, 

41, 85)  

Намалената физическа активност е доказано, че е важен рисков 

фактор, наличието на който довежда до нарастване на ССРиск. 

Значително намалената физическа активност довежда до 

ексцесивно увеличаване на телесното тегло под формата на 

затлъстяване (ИТМ над 30,0). Доказано е че тези състояния се намират 

в корелация с риска от възникване на сърдечно-съдови заболявания. (18, 

19, 80) 

Професионалната дейност на ОПЛ няма физически характер, 

свързана е със продължителен престой „на място“, която при 

небалансирано хранене и намалена физическа активност в свободното 

време създава дисбаланс между нуждите на организма и енергийния 
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внос. Това се последва от нарушение в обмяната на веществата и се 

създават условия за възникване на заболявания. 

От изследваните ОПЛ - 50,0% съобщават за носителство на 

рисковия фактор, като не се установяват различия между ОПЛ-мъже 

(49,0%) и ОПЛ-жени (50,5%). 

С нарастване на възрастта на ОПЛ се увеличават относителните 

дялове на носителство, като най-големи те са във възрастта 56-65 г. 

(57,5%). 

Тези резултати дават основание да се направи заключението, че 

половината от ОПЛ имат намалена физическа активност, което 

потенцира действието на останалите рискови фактори. Това може да се 

обясни освен с традиционното поведение, характерно за българското 

население, така също и с характера на професията и професионалната 

среда на ОПЛ (кабинетна дейност, нередовна годишна почивка и др.). 

В сравнение с резултатите от други проучвания наличието на 

рисковият фактор при ОПЛ не се различава съществено, като за 

българската популация намалената физическа активност има 

относителни дялове 61,1% за жените и 57,4% за мъжете (18, 80, 82, 83, 

85) 

 

Резултатите от изследването показват, че носителството на този 

рисков фактор сред групата на ОПЛ има значително разпространение 

(Табл.ІІІ.1.4.) 
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Табл.ІІІ.1.4. Разпределение и честота (интензитет) на 

носителството на „Намалена физическа активност“ 

(N=302) 

Характеристика 

Рисков фактор 

„Намалена физическа 

активност“ 

Общ 

брой 
Наличие на РФ % Sp r P 

На 

1000 

ОПЛ 

(%0) 

 общо 302 151 50,0 2,88    500 

Пол жени 200 101 50,5 2,88  0.004 ns 505 

  мъже 102 50 49,0 2,88    490 

Възраст До 35 г. 5 1 20,0 2,30 0.131  0.02 200 

  36-45 г. 30 13 43,3 2,85    433 

  46-55 г. 158 79 50,0 2,88    500 

  56-65 г. 87 50 57,5 2,84    575 

  Над 65 г. 22 8 36,4 2,77    364 

Семейно 

положение 

Семейни, вкл. 

дълготрайно 

съжителство 

228 112 49,1 2,88 0.09  ns 491 

  
Несемейни, вкл. 

Разведени 
74 39 52,0 2,87    527 

Местоживеене град 286 143 50,0 2,87  0.10 ns 500 

  село 16 8 50,0 2,88    500 

Брой пациенти До 1000 43 16 37,2 2,78  0.03 ns 372 

  От 1001 до 1500 100 57 57,0 2,85    570 

  От 1501 до 2000 83 35 42,2 2,84    422 

  Над 2000 76 43 56,6 2,85    566 

 

ІІІ.1.5. Повишено систолно артериално налягане над 140 mm 

Hg като рисков фактор за възникване на ССЗ при ОПЛ. 

Артериалната хипертония (АХ) е сред най-честите и масови 

социално-значими заболявания. Клиничните епидемиолози сочат 
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разпространение 30 - 31%, но по-нови данни показват разпро-странение 

на повишеното АН при 36-40% от българската популация. (18, 79, 80, 

83, 87, 93, 94) 

Честотата на разпространение на АХ показва ясна зависимост на 

нарастване с увеличаването на възрастта и над 50 г. възраст около 50% 

от хората са с повишено артериално налягане. Наблюдава се 

неблагоприятна тенденция на засягане на млади хора в активна възраст. 

Все повече се обръща внимание на значението на повишеното 

АН за възникване на основните сърдечно-съдови заболявания с 

атерогенен произход, които са водеща причина за по-голямата 

преждевременна смърт сред хипертониците. 

Въпреки значителните възможности за профилактика и 

постоянно разширяващия се медикаментозен арсенал все още АХ е не 

навреме диагностицирана и не добре контролирана. Този парадокс е 

особено добре проявен в страните с добри финансови възможности за 

лечение. (94) 

Разпределението и честотата на носителство на „Повишено 

систолно АН над 140 mm Hg“ като рисков фактор за възникване на ССЗ 

при ОПЛ е преставено на Табл.ІІІ.1.5. 

Табл.ІІІ.1.5. Разпределение и честота (интензитет) на 

носителството на „Повишено систолно АН над 140 mm Hg 

(N=302) 
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Характеристика 

Рисков 

фактор 

„Повишено 

систолно АН 

над 140 mm 

Hg“ 

Общ 

брой 

Наличие 

на РФ 
% Sp r 

 

P 

На 
1000 

ОПЛ 

(%0) 

 общо 302 100 33.1% 2,71    331 

Пол жени 200 53 26.5% 2,54  0.362 
<0.001 

265 

  Мъже 102 47 46.1% 2,87   461 

Възраст До 35 г. 5 0 0.0% 0  0.424 

<0.001 

0 

  36-45 г. 30 0 0.0% 2,66   0 

  46-55 г. 158 49 31.0% 2,88   310 

  56-65 г. 87 42 48.3% 0   483 

  Над 65 г. 22 9 40.9% 2,83   409 

Семейно 

положение 

Семейни, вкл. 

дълготрайно 

съжителство 

228 75 32.9% 2,70  0.004 ns 329 

  

Несемейни, 

вкл. 

Разведени 

74 25 33.8% 2,72    338 

Местоживеене Град 286 92 32.2% 2,69  0.087 ns 322 

  Село 16 8 50.0% 2,88    500 

Брой пациенти До 1000 43 17 39.5% 2,84 
 -

0.013 
ns 395 

  
От 1001 до 

1500 
100 36 36.0% 2,76    360 

  
От 1501 до 

2000 
83 18 21.7% 2,37    217 

  Над 2000 76 29 38.2% 2,80    382 

Вид практика групова 74 27 36.5% 2,77  0.042 ns 365 

  индивидуална 228 73 32.0% 2,68    320 

 

От изследваните ОПЛ 33,1 % са съобщили за носителство на 

рисковия фактор, като при ОПЛ – жени относителният дял е 26,5%, а 

при ОПЛ – мъже е 46,1%. 
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С нарастване на възрастта нарастват и относителните дялове на 

носителство, като най-изразено е във възрастта 56-65 г. – 48,3%. 

Не се наблюдават значими различия в носителството на рисковия 

фактор в групите на семейните и несемейните ОПЛ, както и между 

представителите на индивидуални и групови практики и според броя 

включени в пациентската листа лица. 

Установените при това проучване нива на разпространение на 

рисковия фактор „Повишено АН над 140/90 mm Hg“ са по-високи от 

установените за цялата българска популация - 31.6% от мъжете и 25.9% 

от жените. Вероятно има отношение стресогенното влияние на 

факторите на работната среда – продължително и непрекъснато 

психоемоционално натоварване, ненормиран работен ден  недостатъчно 

време за почивка и възстановяване. (18, 79, 80, 87, 93, 94)  

ІІІ.1.6. Повишено ниво на Общ Холестерол (ОХ) над 5,2 

mmol/l като рисков фактор за възникване на ССЗ при ОПЛ 

Сърдечно-съдовите заболявания, дължащи се на атеросклероза 

на артериалната стена и на тромбоза са първостепенна причина за 

преждевременна смъртност и инвалидизация в Европа, а така също са и 

нарастващи по честотата си заболявания в развиващите се страни. 

Многобройните научни изследвания доказват, че в патогенезата 

на атеросклерозата първостепенно място заемат липидните нарушения 

(дислипидемии). Наличието им, в съчетание с други рискови фактори, 

довежда до увреждане стената на средните и големи артерии и до 

възникване на атеросклероза в трите главни съдови области – мозък, 

сърце и крайници. Настъпилите органни промени се проявяват 
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клинично като исхемична болест на сърцето (ИБС), мозъчно-съдова 

болест (МСБ) и периферно-съдова болест (ПСБ). (62, 88, 89, 90, 96) 

На повишенията в стойностите на общия холестерол (TC) и на 

холестерола в липопротеините с ниска плътност (LDL-C) се отделя най-

голямо внимание главно поради това, че те могат да бъдат 

модифицирани чрез промени в начина на живот и лекарствени терапии. 

От изследваните ОПЛ 64,9% са съобщили за носителство на 

рисковия фактор „Повишено ниво на ОХ над 5,2 mmol/l“, като при ОПЛ-

жени относителният дял е 61,0%, а при ОПЛ-мъже е72,5%. 

Прави впечатление значимото нарастване на относителния дял на 

носителство с нарастване на възрастта, като във възрастовата група до 

35 г. той е 40,0%, а във възрастовата група 56-65 г. нивото му достига 

73,6%. 

Резултатите на СИНДИ България 2007 г. показват, че с умерено 

повишен и повишен холестерол са 51.6% от мъжете и 51.2% от жените. 

(18, 19, 78, 79) Установените при участниците в изследването по – 

високи нива на Общ холестерол от тези на общата българска популация 

вероятно са във връзка както с характерните за нацията нерационално 

хранене и намалена физическа активност, така и със специфичната за 

професионалната общност констелация от негативно въздействащи 

фактори на професионалната среда – ненормиран работен ден, високи 

нива на психоемоционално натоварване, индивидуална организация на 

работа (60, 61, 72). 

Разпределението и честотата на носителство на рисковия фактор 

„Повишено ниво на ОХ над 5,2 mmol/l“ са представени в Табл.ІІІ.1.6. 
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Табл.ІІІ.1.6. Разпределение и честота (интензитет) на 

носителството на „Повишено ниво на ОХ над 5,2 mmol/l“ 

(N=302) 

Характеристика 

Рисков 

фактор 

„Повишено 

ниво на 

ОХ над 5,2 

mmol/l“ 

Общ 

брой 

Наличие 

на РФ 
% Sp r P 

На 

1000 

ОПЛ 

(%0) 

 общо 302 196 64.9% 2,75    275 

Пол жени 200 122 61.0% 2,80  0.208 
<0.001 

280 

  Мъже 102 74 72.5% 2,57   257 

Възраст До 35 г. 5 2 40.0% 2,82  0.132 

0.022 

282 

  36-45 г. 30 15 50.0% 2,88   288 

  46-55 г. 158 102 64.6% 2,75   275 

  56-65 г. 87 64 73.6% 2,54   254 

  Над 65 г. 22 13 59.1% 2,83   283 

Лекарски стаж 
До 5 

години 
3 2 66.7% 2,71  0.103 

ns 

271 

  
6-10 

години 
2 0 0.0% 0   0 

  
11-15 

години 
7 3 42.9% 2,85   285 

  
16-20 

години 
41 25 61.0% 2,81   281 

  
21-25 

години 
68 41 60.3% 2,82   282 

  
26-30 

години 
89 59 66.3% 2,72   663 

  
Над 30 

години 
92 66 71.7% 2,60   717 

 

 

 



 Проект 

29 
 

ІІІ.1.7. Повишено ниво на ЛДЛ-Х (LDL-C) над 3,0 mmol/l като 

рисков фактор за възникване на ССЗ при ОПЛ. 

ЛДЛ-Х поради ниската си плътност, т.е. малък размер на 

молекулата има по-големи възможности за проникване през 

междуклетъчните пространства на интимата на артериалните съдове, 

особено ако съществува повишено АН. Така се създават условия за 

образуване на атеросклеротични плаки в коронарните съдове и 

големите артерии и създаване на припятствие на нормалния кръвоток. 

Основен патогенетичен фактор е повишеното ниво на 

холестерола, носен от LDL-C. Здравият ендотел на големите 

кръвоносни съдове ограничава преминаването на липопротеините. 

Редица фактори нарушават неговата цялост и създават условия за 

увеличаване на пропускливостта му (повишено артериално налягане, 

повишена турбулентност в местата на съдовите разклонения, 

метаболитни въздействия, увеличение на катехоламините, серотонина, 

ангиотензина и др.).   

Значението на понижаването на LDL-C с цел превенция на ССЗ 

се подчертава изрично и в Препоръки на EAS/ESC 2011 за поведение 

при дислипидемии, и в Препоръки на American Heart 

Association/American College of Cardiology (AHA/ACC) за лечение на 

холестерола в кръвта с цел намаляване на атеросклеротичния CV риск 

при възрастни. (88, 89, 99) Подходът към липидите има за главна цел 

понижение на LDL-C и минимум 50 % редукция на базалната стойност 

(при >2.6 mmol/L). При пациенти с много висок общ CV риск целта е 

достигане на LDL-C <1.8 mmol/L. При лица с висок общ CV риск целта 
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е ниво на LDL-C <2.6 mmol/L. При лица с умерен общ CV риск 

прицелната стойност на LDL-C e <3 mmol/L. 

Разпределението и честотата на носителство на рисковия фактор  

„Повишено ниво на LDL-C над 3,0 mmol/l“ са представени в Табл.ІІІ.1.7. 

Табл.ІІІ.1.7. Разпределение и честота (интензитет) на 

носителството на „Повишено ниво на ЛДЛ-Х над 3,0 mmol/l“ 

(N=302) 

Характеристика 

Рисков 

фактор 

„Повишено 

ниво на  

LDL-C над 

3,0 mmol/l“ 

Общ 

брой 

Наличие 

на РФ 
% Sp r P 

На 

1000 

ОПЛ 

(%0) 

 общо 302 222 73.5% 2,54    735 

Пол жени 200 146 73.0% 2,55  0.076 ns 730 

  мъже 102 76 74.5% 2,51    745 

Възраст До 35 г. 5 3 60.0% 2,82  0.096 ns 600 

  36-45 г. 30 22 73.3% 2,55    733 

  46-55 г. 158 115 72.8% 2,56    728 

  56-65 г. 87 69 79.3% 2,33    793 

  Над 65 г. 22 13 59.1% 2,83    591 

Лекарски стаж До 5 години 3 2 66.7% 2,71  0.013 ns 667 

  6-10 години 2 1 50.0% 2,88    500 

  
11-15 

години 
7 6 85.7% 2,01    857 

  
16-20 

години 
41 33 80.5% 2,28    805 

  
21-25 

години 
68 51 75.0% 2,50    750 

  
26-30 

години 
89 61 68.5% 2,67    685 

  
Над 30 

години 
92 68 73.9% 2,53    739 
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От изследваните ОПЛ относителният дял на съобщилите за 

носителство на този рисков фактор е 73,5%, като при ОПЛ-жени той е 

73,0%, а при ОПЛ-мъже е 74,5%. 

Разпределението на относителните дялове не показва значими 

различия в отделните възрастови и професионални групи. 

Резултатите на СИНДИ България  2007 г. показват, че при 33.6% 

от изследваните мъже и жени LDL-холестеролът е под 2.6 ммол/л, при 

31.7% е 2.6-3.4 ммол/л. Над тези стойности е при останалите 

изследвани, с еднакъв относителен дял при мъжете и жените (34.7%). 

Над 4.1 ммол/л е LDL-холестеролът при 16.2% от мъжете и 17.1% от 

жените.(18, 19) 

 

ІІІ.1.8. Наличие на Захарен диабет като рисков фактор за 

възникване на ССЗ при ОПЛ 

Захарният диабет е заболяване с нарастваща честота в световен 

мащаб. По данни на Международната диабетна федерация през 2011 г. 

болните с диабет са били  360 милиона, от които 95% с втори тип 

(ЗДТ2). Очакванията са този брой да нарасне през 2030 г. до 552 

милиона души. (211) 

По-голямата част от случаите с ЗДТ2 възникват в условията на 

„западния стил“ на живот с богата на мазнини диета и намалена 

физическа активност, които водят до повишена честота на затлъстяване, 

инсулинова резистентност (ИР), компенсаторна хиперинсулинемия и в 

крайна сметка – до недостатъчност на бета-клетките и ЗДТ2. 
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Съчетанието на съдови рискови фактори с ИР, често означавано като 

метаболитен синдром, генерира схващането, че сърдечно-съдовият риск 

се изявява рано, преди развитието на ЗДТ2. (88, 91, 92, 95) 

Диабет тип 1 се характеризира с недостиг на инсулин поради 

разрушаване на бета-клетките на панкреаса, който прогресира до 

абсолютен инсулинов дефицит. Диабет тип 2 се характеризира с 

комбинация от инсулинова резистентност и недостатъчност на бета-

клетките в съчетание със затлъстяване (предимно абдоминално) и 

заседнал начин на живот – главни рискови фактори за ЗДТ2. 

Нарушенията на глюкозния метаболизъм, известни като нарушена 

глюкоза на гладно (НГГ) и нарушен глюкозен толеранс (НГТ), често се 

означават като „предиабет“ и отразяват естествената прогресия от 

нормогликемия до ЗДT2. 

Сред европейците честотата на ЗД нараства с възрастта и при 

двата пола. Tака < 10% oт хората под 60 години, 10 – 20% между 60 и 

69 години и 15 –20% над 70 години имат диагностициран ЗД; като в 

допълнение още толкова имат асимптоматичен ЗД, който се открива 

при скрининг.(117, 118, 123) 

Недиагностицираният ЗДТ2 и другите нарушения на глюкозния 

метаболизъм са рисков фактор за ССЗ. Жените с новодиагностициран 

ЗДТ2 имат по-висок относителен риск за СС-смърт в сравнение с 

мъжете. Определянето на риска има за цел категоризиране на 

популацията в групи с нисък, умерен, висок и много висок риск от ССЗ 

с оглед интензифициране на превантивния подход. 
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Данните от изследването за наличие на рисковия фактор 

„Наличие на Захарен диабет“ са представени в Табл.ІІІ.1.8. 

Табл.ІІІ.1.8. Разпределение и честота (интензитет) на носителството на 

„Наличие на Захарен диабет 

(N=302) 

Характеристика 

Рисков 

фактор 

„Захарен 

диабет“ 

Общ 

брой 

Наличие 

на РФ 
  Sp r P 

На 

1000 

ОПЛ 

( %0) 

 Общо 302 41 13.6 1,97    136 

Пол жени 200 15 7.5 1,52  0.248 
<0.001 

75 

  мъже 102 26 25.5  2,51   255 

Възраст До 35 г. 5 0 0.0  0  0.178 

0.002 

0 

  36-45 г. 30 0 0.0  0   0 

  46-55 г. 158 18 11.4  1,83   114 

  56-65 г. 87 20 23.0  2,42   230 

  
Над 65 

г. 
22 3 13.6  1,97   136 

Лекарски стаж 
До 5 

години 
3 0 0.0  0  0.142 

0.013 

0 

  
6-10 

години 
2 0 0.0  0   0 

  
11-15 

години 
7 0 0.0  0   0 

  
16-20 

години 
41 2 4.9  1,24   49 

  
21-25 

години 
68 8 11.8  1,86   118 

  
26-30 

години 
89 14 15.7  2,09   157 

  
Над 30 

години 
92 17 18.5  2,23   185 
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От изследваните ОПЛ носителство на рисковия фактор са 

посочили 13,6%, като относителният дял на носителство при ОПЛ- 

жени (7,5%) е значително по-нисък от този при ОПЛ-мъже (25,5%). 

Динамиката на нарастване на разпространенението изразена както при 

признака възраст с върхова стойност 23,0% във възрастовия интервал 

56-65 г., така и при признака лекарски стаж със стойност 15,5% в 

групата със стаж наз 30 г. 

Разпространението на захарния диабет в общата българска 

популация е 8,3 %. Честотата на ЗД сред жените е 7,2 %, което е 

съпоставимо с установените в проучването нива. Сред мъжете честотата 

в общата популация е 9,8 %, което е значително по-ниско от 

установеното ниво на носителство в групата на ОПЛ-мъже. Този 

резултат предполага провеждането на допълнителни изследвания за 

установяване  на наличието на специфични за професионалната 

общност рискови фактори и констелацията, в която те се проявяват. (6, 

8, 11) 

ІІІ.1.9. Наднормено телесно тегло/Затлъстяване (BMI над 25,0 

кг/м2) като рисков фактор за възникване на ССЗ при ОПЛ 

През последните десетилетия се наблюдава увеличение на лицата 

с наднормено тегло сред населението от всички възрасти. Това е един 

от значимите социално-медицински проблеми. Затлъстяването се раз-

глежда като косвен, но заедно с това съвсем не второстепенен рисков 

фактор и способства за развитието на артериална хипертония, захарен 

диабет, които имат отношение към развитието на атеросклерозата. (13, 

25, 36, 37, 65, 66  
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Една от трудните задачи е да се определи количествено степента 

на физическата активност, като за тази цел се използват различни 

методики. Сложно е да се оцени сумарната физическа активност на 

човека, особено в свободното време и в крайна сметка тази оценка е 

качествена, като лицата се разделят обикновено на три групи: с висока, 

умерена и ниска физическа активност.(82, 84, 85, 96) 

Трябва да се отбележи високото ниво на носителство още в млада 

възраст (във възрастовата група до 35 г. нивото е 60,0%) с тенденция за 

увеличаване на този относителен дял с нарастване на възрастта, като във 

възрастовата група над 65 г. той е 77,3%. Не се забелязва значителна 

разлика в относителния дял на семейни спрямо несемейни ОПЛ, 

участвали в изследването. 

Според проучвания на НЦОЗА наднорменото тегло (свръхтегло 

и затлъстяване) сред българската популация за периода 1998-2004 г. се 

увеличава от 42% до 51,8%. (18, 79, 80, 83) 

Относителните нива на рисковия фактор „Наднормено тегло“ на 

ОПЛ-участници в проучването се установяват по-високи спрямо 

данните за общата популация, като е характерно и по-високото ниво на 

наличие на този фактор при ОПЛ-мъже. 

Данните от изследването на носителството на рисковия фактор 

„Наднормено телесно тегло/Затлъстяване (БМИ над 25,0)“ са 

представени в Табл.ІІІ.1.9. 

Табл.ІІІ.1.9. Разпределение и честота (интензитет) на носителството на 

„Наднормено телесно тегло/Затлъстяване (БМИ над 25,0)“ (N=302) 
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Характеристика 
на ОПЛ 

Рисков фактор 
„Наднормено 

телесно 

тегло/Затлъстяване 
ИТМ >25,0“ 

Общ 
брой 

Наличие 
на РФ 

% 

към 
общ 

брой 

Sp r P 

На 

1000 
ОПЛ 

(%0) 

 Общо 302 198 65.6 2,73    656 

Пол Жени 200 108 54.0 2,87 0.298  
<0.001 

540 

  Мъже 102 90 88.2 1,86   882 

Възраст До 35 г. 5 3 60.0 2,82 0.169  

0.003 

600 

  36-45 г. 30 15 50.0 2,88   500 

  46-55 г. 158 97 61.4 2,81   614 

  56-65 г. 87 66 75.9 2,46   759 

  Над 65 г. 22 17 77.3 2,41   773 

Семейно 
положение 

Семейни, вкл. 
дълготрайно 

съжителство 

228 149 65.4 2,74  0.049 ns 654 

  
Несемейни, вкл. 

Разведени 
74 49 66.2 2,72    662 

местожителство Град 286 184 64.3 2,76  0.083 ns 643 

  Село 16 14 87.5 1,90    875 

Брой 

обслужвани 
пациенти 

До 1000 43 26 60.5 2,77 0.035  ns 605 

  От 1001 до 1500 100 63 63.0 2,53    630 

  От 1501 до 2000 83 53 63.9 2,78    639 

  Над 2000 76 56 73.7 2,76    737 

Вид на 
практиката 

групова 74 54 73.0 2,55 0.068  ns 730 

  индивидуална 228 144 63.2 2,77    632 

 

ІІІ.1.10. Индивидуално носителство на основните рискови 

фактори за възникване на ССЗ 
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Резултатите от проведеното изследване на разпространението на 

основните рискови фактори за възникване на сърдечно-съдови 

заболявания показват висока натовареност на отделните участници в 

проучването с рискови фактори. Увеличаването на индивидуалния риск 

е в пряка зависимост от броя на действащите рискови фактори и силата 

на тяхната влияние, като е доказано, че общият (тотален) риск не е 

проста сума от ефектите на отделните рискови фактори, а е значително 

по-голям поради ефекта на потенциране на действието на отделните 

фактори. (37, 53, 237) 

От изследваните ОПЛ едва 10 (3,3%) не „носят“ нито един рисков 

фактор, като относителният дял на ОПЛ – жени е 4,0%, а на ОПЛ – мъже 

е 2,0%. Най-голям дял при ОПЛ – жени заема носителството на 3 

рискови фактора 26,0%, докато при ОПЛ - мъже той е при 

носителството на  5 и повече рискови фактори – 38,2%. 

 В следващата Табл.ІІІ.1.10. е представено разпределението сред 

ОПЛ според броя на рисковите фактори, които „носят“. Анализът на 

разпределение по възрастови групи показва, че във възрастовата група 

до 35 г. най-висок е относителният дял на участниците с носителство на 

1 рисков фактор, като с нарастване на възрастта се увеличава броят на 

„носените“ рискови фактори, достигайки до 5 или повече рискове 

фактора в групата 56-65 г. с относителен дял от 35,6%. Сходна е 

тенденцията на нарастване на броя „носени“ рискови фактори с 

нарастване на трудовия стаж. Много ясна е връзката между 

нарастването на възрастта и професионалния стаж на изследваните 

ОПЛ и натрупването на рискови фактори, което експоненциално 

увеличава тоталния сърдечно-съдов риск.
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Таб.ІІІ.1.10. Разпределение на ОПЛ според броя на рисковите фактори за ССЗ, които 

„носят“.(N=302) 

 

 Брой рискови 

фактори 

Общо   
0 1 2 3 4 5 и повече Sp  r P 

брой % 
Брой % Брой % Брой % Брой % Брой % Брой %      

 Общо 
302 100,0 10 3,3 26 8,6 48 15,9 68 22,5 71 23,5 79 26,2 

   

Пол Жени 
200 66,2 8 4,0 21 10,5 34 17,0 52 26,0 45 22,5 40 20,0 

2,72 0,211  0,007  

  Мъже 
102 33,8 2 2,0 5 4,9 14 13,7 16 15,7 26 25,5 39 38,2 

Възраст До 35 г. 
5 1,7 0 0 2 40,0 1 20,0 1 20,0 1 20,0 0 0,00 

0,73 

0,141 
0,003 

  

  36-45 г. 
30 9,9 3 10 1 3,3 10 33,3 8 26,7 6 20,0 2 6,67 

1,72 

  46-55 г. 
158 52,3 4 2,5 16 10,1 23 14,6 35 22,2 37 23,4 43 27,2 

2,87 

  56-65 г. 
87 28,8 1 1,2 2 2,3 12 13,8 19 21,8 22 25,3 31 35,6 

2,61 

  Над 65 г. 
22 7,3 2 9,1 5 22,7 2 9,1 5 22,7 5 22,7 3 13,6 

1,5 
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Лекарски 

стаж 
До 5 г. 3 1,0 0 0 1 33,3 0 0,0 1 33,3 1 33,3 0 0,00 0,57 

0,112 

 ns 

  6-10 г. 2 0,7 0 0 1 50,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0,47   

  11-15 г. 7 2,3 0 0 0 0,0 1 14,3 4 57,1 1 14,3 1 14,3 0,87   

  16-20 г. 41 13,6 2 4,9 3 7,3 13 31,7 8 19,5 7 17,1 8 19,5 1,97   

  21-25 г. 68 22,5 3 4,4 7 10,3 10 14,7 13 19,1 17 25,0 18 26,5 2,4   

  26-30 г. 89 29,5 3 3,4 7 7,9 10 11,2 20 22,5 21 23,6 28 31,5 2,62   

  Над 30 г 92 30,5 2 2,2 7 7,6 13 14,1 22 23,9 24 26,1 24 26,1 2,65   
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Изследването установи високо средно носителство на рискови 

фактори от ОПЛ както при мъжете, така и при жените. Прави 

впечатление изключително високият среден брой рискови фактори, 

които носи един ОПЛ – 4,2 рискови фактора средно, като при мъжете 

този брой достига до 5. 

В сравнение с други проучвания сред други популации на 

населението се установява изключително високо носителство на 

рискови фактори сред тази професионална група (Табл.ІІІ.1.12.) (18, 19, 

237) 

Табл.ІІІ.1.12. Общ и среден брой рискови фактори, „носени“ от 

един ОПЛ (общо и по пол). 

(N=302) 

 Носителство на рискови фактори 
 

 

Общо 

РФ 

Средно 

РФ 

Жени 200 750 3,8 

Мъже 102 509 5,0 

Общо 302 1259 4,2 

 

Високата натовареност с рискови фактори на ОПЛ в голяма 

степен трябва да се обясни както с общопопулационните тенденции в 

нашата страна, така също и с определени специфично действащи 

фактори, свързани с професионалната среда. Това се отнася особено до 

рисковите фактори „Намалена физическа активност“, „Нездравословно 

хранене“, „Наднормено тегло“. Те могат пряко да се свържат с 

професията ОПЛ и нейните характеристики (ненормиран работен ден, 

невъзможност за периодична почивка, висок професионален стрес). 
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Липсата на данни за подобни проучвания сред други 

професионални групи на лекари от други специалности не позволява да 

се извърши сравнение и анализ дали това носителство се отклонява от 

характерното за лекарската професия като цяло и за наличието на 

евенуални различия при лекарите от отделните медицински 

специалности. 

ІІІ.2. 

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИЯТ РИСК – ИНДИКАТОР ЗА 

ВЕРОЯТНОСТТА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ССЗ ПРИ ОПЛ 

Определянето на сърдечно-съдовия риск за възникване на 

фатално заболяване представлява огромно постижение на 

превантивната кардиология. При определяне на стойността по 

системата SCORE участват три количествени рискови фактора - 

възраст, систолно АН, стойност на общ холестерол, и два номинални 

фактора – пол и тютюнопушене. При тяхното комбиниране се получава 

стойност под формата на 10-годишна процентна вероятност за 

възникване на фатално сърдечно-съдово заболяване.( Фиг.ІІІ.2.1.) 

При проведеното изследване сред ОПЛ в използвания 

инструментариум всеки участник вписваше стойностите на 

количествените фактори и отбелязваше неличието на двата фактора с 

номинален характер. След статистическа обработка на първоначалните 

данни бяха получени индивидуалните стойности на сърдечно-съдовния 

риск на всеки участник по системата SCORE. За съпоставка .са 

изчислени и стойностите по Framingham.(Прил. 3) 
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Обобщените стойности, разпределени според „нивото“ на 

ССРиск в 4-степенна скала (нисък <1%; умерен ≥ 1% но < 5 %; висок ≥ 

5%, но < 10%; и много висок ≥10%) са показани в Табл.ІІІ.2.2. 

Анализът на сърдечно-съдовия риск e извършен по три основни 

характеристики на ОПЛ, които са свързани с риска от възникване на 

заболяване. 

При ОПЛ – мъже относителният дял на тези с много висок и 

висок риск е 45 % от всички, докато при ОПЛ – жени относителният дял 

в тези групи е 12,5%. Това означава, че при ОПЛ - мъже има близо 4 

пъти по-висока вероятност от възникване на фатално заболяване в 

сравнение с ОПЛ – жени. 

Резултатите сочат, че във възрастовата група на ОПЛ до 45 г. и 

при жени, и при мъже ССРиск е нисък и стръмно се покачва във 

възрастта над 46 години, като над 65 г. възраст относителният дял на 

висок и много висок риск достига до 68,2%. Подобна тенденция се 

наблюдава и при характеристиката „Трудов стаж на ОПЛ“, като с 

неговото увеличаване нараства и коефициентът на ССРиск, т.е. 

вероятността от възникване на фатално заболяване. 

Данните от изследването категорично дават право да се направи 

заключението, че ОПЛ са рискова професия, при която количествено 

определеният коефициент на сърдечно-съдов риск показва, че те са 

застрашени от възникване на фатално заболяване на сърдечно-съдово 

заболяване –инфаркт на миокарда и мозъчен инсулт.  

Данните от таблицата показват структурата на 10-годишния 

риск по отделните характеристики на ОПЛ. 
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Табл.ІІІ.2.2. Разпределение на 10-годишен риск за ОПЛ по система SCORE в 4-степенна скала. (N=302) 

Характеристика 

на ОПЛ 

Изчислен 10-

годишен 

риск по 

система 

SCORE 

Общ 

брой 

Наличие 

на нисък 

риск <1% 

% към 

общ 

брой 

Наличие на 

умерен 

риск ≥ 1% 

но < 5 %; 

% 

към 

общ 

брой 

Наличие на 

висок риск 

≥ 5%, но < 

10%; 

% 

към 

общ 

брой 

Наличие на 

много 

висок риск 

≥10% 

% 

към 

общ 

брой 

 Общо 302 43 14,2 188 62,3 47 15,6 24 7,9 

Пол Жена 200 43 21,5 132 66,0 24 12,0 1 0,5 

 Мъж 102 0 0,0 56 55,0 23 22,5 23 22,5 

Възраст До 35 г. 5 4 80,0 1 20,0 0 0,0 0 0,0 

 36-45 г, 30 17 56,7 13 43,3 0 0,0 0 0,0 

 46-55 г. 158 22 13,9 116 73,4 15 9,5 5 3,2 

 56-65 г. 87 0 0,0 51 58,6 25 28,7 11 12,6 

 над 65 г. 22 0 0,0 7 31,8 7 31,8 8 36,4 

Трудов стаж До 5 год. 3 2 66,7 1 33,3 0 0,0 0 0,0 

 6-10 год. 2 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 11-15 год. 7 5 71,4 1 14,3 1 14,3 0 0,0 

 16-20 год. 41 14 34,1 24 58,5 2 4,9 1 2,4 

 21-25 год. 68 14 20,6 47 69,1 6 8,8 1 1,5 

 26-30 год 89 6 6,7 66 74,2 11 12,4 6 6,7 

 над 30 год. 92 0 0,0 49 53,3 27 29,3 16 17,4 
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При сравнение с резултати, получени при изследване на 

сърдечно-съдовия риск на българската популация се установява, че 

разпределението на ССРиск по степени при ОПЛ е значително по-

неблагоприятно, т.е. рискът от възникване на фатално заболяване е 

сравнително по-висок (35, 237) 

Липсата на данни от изследвания на ССРиск при други професии 

и лекарски специалности не позволява да бъдат направени сравнения и 

оценки за мястото на ОПЛ сред тях според размера на ССРиск. 

ІІІ.3. 

ЗДРАВНО СЪСТОЯНИЕ И БОЛЕСТНОСТ ОТ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА НА ОПЛ 

Основна задача на дисертационния труд e да се определи нивото 

на здраве и на болестността от заболявания на сърдечно-съдовата 

система сред ОПЛ. 

ОПЛ като участник в изследването поради професионалните си 

възможности може да определи както нивото на своето здраве, така 

също и наличието или отсъствието на заболявания, както и да ги класира 

по приетата нозологична класификация. В този смисъл използваният 

анкетен инструментариум позволява да се получи достоверна 

информация за субективната оценка на здравето, а така също и за вида 

на заболяванията, от които боледува ОПЛ. 

В практиката широко се използва самооценяването на 

„състоянието на здраве“, като се използват различни класификационни 

системи – ординарна, с пет степени, и цифрова, от 1 до 10. При 
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изследването беше използвана съчетана система, при което на всяка 

степен отговаряха по две цифри от количествената система. 

Проведеното проучване позволява да се получи информация за 

наличие или отсъствие на хронично заболяване, както и на неговата 

нозологична принадлежност.  

Данните от субективната оценка на нивото на здраве са посочени 

в Табл.ІІІ.3.1. според три основни характеристики на ОПЛ – пол, 

възраст и общ лекарски стаж. 

По-голяма част от ОПЛ оценяват нивото на своето здраве като 

много добро (40,1%) и добро (28,8%). Сравнително малък е 

относителният дял на лекарите, които са оценили своето здраве като 

отлично (14,2%) и като лошо (14,2%). Много малък е делът на лекарите, 

оценили нивото на своето здраве като много лошо (2,6%), което е 

обяснимо при изследване на трудово активни лекари.При проведените 

по програма СИНДИ през 2007 година изследвания около 80.0% от 

анкетираните оценяват своето здравно състояние като “добро” и 

„сравнително добро”; като “средно” – всеки седми мъж и всяка пета 

жена; “по-скоро лошо” или „лошо” – 2.5% от тях.(18). ОПЛ-жени 

оценяват нивото на своето здраве като по-добро в сравнение с ОПЛ-

мъже, като относителните дялове на отлично, много добро и добро са 

по-големи от тези на мъжете. (съответно 84,0%  и 81,5%) 
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Табл.ІІІ.3.1. „Ниво на здравето“ според оценката на ОПЛ. (ординарна петстепенна скала и числова скала от 

1 до 10) (N=302) 

    

Много лошо 

(1 и 2) 

Лошо  

(3 и 4) 

Добро 

( 5 и 6) 

Много добро 

(7 и 8) 

Отлично 

(9 и 10) 

Общ брой 

Коеф. на 
корелация 

    Брой %   Брой %   Брой %   Брой %   Брой %   
 

 Общо 8 2.6  43 14.2 87 28.8 121 40.1 43 14.2 302  

Пол Жени 3 1.5  29 14.5 59 29.5 78 39.0 31 15.5 200 
-0,055 

  Мъже 5 4.9  14 13.7 28 27.5 43 42.2 12 11.8 102 

Възраст До 35 г. 0 0.0  0 0.0 1 20.0 1 20.0 3 60.0 5 

-0,165 

  36-45 г. 0 0.0  4 13.3 6 20.0 10 33.3 10 33.3 30 

  46-55 г. 4 2.5  25 15.8 41 25.9 70 44.3 18 11.4 158 

  56-65 г. 3 3.4  7 8.0 35 40.2 32 36.8 10 11.5 87 

  Над 65 г. 1 4.5  7 31.8 4 18.2 8 36.4 2 9.1 22 

Лекарски стаж До 5 години 0 0.0  0 0.0 1 33.3 0 0.0 2 66.7 3 

-0,113 

  6-10 години 0 0.0  0 0.0 0 0.0 1 50.0 1 50.0 2 

  11-15 години 0 0.0  0 0.0 3 42.9 1 14.3 3 42.9 7 

  16-20 години 0 0.0  10 24.4 7 17.1 17 41.5 7 17.1 41 

  21-25 години 2 2.9  8 11.8 17 25.0 31 45.6 10 14.7 68 

  26-30 години 3 3.4  16 18.0 29 32.6 35 39.3 10 11.2 89 

  Над 30 години 3 3.3  9 9.8 30 32.6 36 39.1 10 10.9 92 
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С увеличаване на възрастта на лекарите и на трудовия им стаж се 

установява намаление на относителните дялове с „отлично“ и „много 

добро“ ниво на здравето и увеличаване на тези с нива „лошо“ и „много 

лошо“. 

В сравнение с данните от изследване на общата популация се 

установява, че нивото на здраве на ОПЛ е по-ниско, като по-високите 

относителни дялове на оценките са изместени към по-ниските нива. 

Макар че оценките за нивото на здраве имат субективен и 

неколичествен характер, те дават доказателствена представа за 

състоянието на здравето сред определени професионални, възрастови и 

други групи от населението. В този смисъл самоооценката за нивото на 

здравето, извършена от професионалисти с медицинско образование 

има определено познавателно значение, тъй като дава информация на 

професионалната група за състоянието на нейното здраве. 

С помощта на изследователския инструментариум се получава 

информация за наличието (боледуването) на заболявания с хроничен 

характер при ОПЛ. 

Данните за наличие или отсъствие на хронични заболявания са 

посочена в Табл.ІІІ.3.2. 

От ОПЛ 58,9% са посочили, че са „носители“ на хронично 

заболяване, като при мъжете относителният дял е значително по-

висок (68.6%), в сравнение със жените (53,5%). 

Табл.ІІІ.3.2. Наличие на хронични заболявания сред ОПЛ 

(общо). * (N=302) 
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Характеристика на ОПЛ 
Няма заболяване Има заболяване Общо 

Брой  % Брой  % Брой 

 Общо 125 41.1  177 58.9  302 

пол жени 93 46,5 107 53,5 200 

  мъже 32 31.4  70 68.6  102 

възраст До 35 г. 5 100.0  0 0.0  5 

  36-45 г. 23 76.7  7 23.3  30 

  46-55 г. 66 41.8  92 58.2  158 

  56-65 г. 22 25.3  65 74.7  87 

  Над 65 г. 9 40.9  13 59.1  22 

Лекарски стаж До 5 години 3 100.0  0 0.0  3 

  6-10 години 2 100.0  0 0.0  2 

  11-15 години 6 85.7  1 14.3  7 

  16-20 години 25 61.0  16 39.0  41 

  21-25 години 29 42.6  39 57.4  68 

  26-30 години 30 33.7  59 66.3  89 

  Над 30 години 30 32.6  62 67.4  92 

*Наличие на едно или повече хронични заболявания, което се отбелязва 

с ДА 

С нарастването на възрастта и трудовия стаж на ОПЛ се 

увеличават и относителните дялове на участниците с хронични 

заболявания. Най-висок е относителният дял във възрастта 56-65 г. 
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(74.7%) и трудов стаж над 30 години (67.4%). Честотата на наличие на 

заболяване при ОПЛ съответства на общата тенданция с увеличеване на 

възрастта да се увеличева и болестността от хронични заболявания, 

което е характерно за общата популация 

 Установиха се значителни разлики в болестността между мъже 

и жени, като 68.6% от мъжете имат хронично заболяване, докато при 

жените това „носителство“ е 58.9%. С нарастване на трудовия стаж 

закономерно и при мъже, и при жени се увеличава носителството на 

хрониични заболявания. 

От ОПЛ 41,4 % са посочили, че не боледуват от хронично 

заболяване, като относителният дял при мъжете е по-нисък (31,4% )в 

сравнение с този при жените (46,5%). Прави впечатление високата 

полиморбидност ( носителство на две, три или повече хронични 

заболявания), особено при мъжете, при които 20,5% „носят“ повече от 

три хронични заболявания. 

Причините за високата полиморбидност при ОПЛ са 

многобройни, но основно са свързани с характера на тяхната 

професионална дейност и на наличието на множество фактори със 

болестотворен характер в тяхната професионална среда и трябва да 

бъдат обект на специално изследване. 

 

Данните за броя на хроничните заболявания, от които боледува 

един ОПЛ, са представени в Табл.ІІІ.3.3. 
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Табл.ІІІ.3.3. Разпределение на ОПЛ според броя на хроничните 

заболявания, от които боледуват. (N=302) 

 

 Хронични заболявания 

ОПЛ Бр. 

участници 
Няма  Едно Две  Три 

Повече от 

три 

  Брой % Брой  % Брой  % Брой  % Брой  % 

жени 200 93 46,5 23 11,5 33 16,5 27 13,5 24 12,0 

мъже 102 32 31,4 10 9,8 26 25,5 13 12,7 21 20,5 

Общо 302 125 41.4 33 10,9 59 19,5 40 13,2 45 14,9 

 

Проучването е насочено към определяне на нозологията на 

основните хронични заболявания на ССС (ХБ, ИБС и МСБ) и на две 

други социално-значими болести – захарен диабет и депресия (свързани 

с вероятността от възникване на ССЗ). 

Най-често ОПЛ боледуват от ХБ – 39,1%, като за жените 

относителният дял е 33,5%, а за мъжете е 50,0%. Установява се, че с 

увеличаване на възрастта и трудовия стаж нараства и относителният дял 

на болните с ХБ, като във възрастовата група 56-65 г. и трудов стаж над 

30 год. той достига 54,0%, и съответно 50,0%. 

Разпространението на ИБС и МСБ е сравнително по-малко, като 

при ИБС е 6,0%, а при МСБ е 3,3%. Установява се закономерността за 

нарастване на относителния дял на тези заболявания с нарастване на 

възрастта и трудовия стаж. 
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Данните за нозологичното разпределение на тези хронични 

заболявания са преставени в Табл.ІІІ.3.4. 

Табл.ІІІ.3.4. Нозологично разпределение на хроничните заболявания 

(включени в изследването) сред ОПЛ. (N=302) 

 

Характеристика на 

ОПЛ 

  

Наличие на заболяване 

ХБ ИБС МСБ ЗБ ДБ 

Общ 

брой 
Брой %  Брой % Брой % Брой % Брой % 

 общо 302 118 39.1 18 6.0  10 3.3 41 13.6  78 25.8  

пол жени 200 67 33.5 8 4.0  7 3.5 15 7.5  50 25.0  

  мъже 102 51 50.0 10 9.8  3 2.9 26 25.5  28 27.5  

възраст До 35 г. 5 0 0.0  0 0.0  0 0.0 0 0.0  0 0.0  

  36-45 г. 30 2 6.7  2 6.7  0 0.0 0 0.0  7 23.3  

  46-55 г. 158 58 36.7  6 3.8  3 1.9  18 11.4  41 25.9  

  56-65 г. 87 47 54.0  7 8.0  5 5.7  20 23.0  25 28.7  

  Над 65 г. 22 11 50.0  3 13.6  2 9.1  3 13.6  5 22.7  

Лекарски 

стаж 

До 5 

години 
3 0 0.0  0 0.0  0 0.0  0 0.0  0 0.0  

  
6-10 

години 
2 0 0.0  0 0.0  0 0.0  0 0.0  0 0.0  

  
11-15 

години 
7 0 0.0  0 0.0  0 0.0  0 0.0  0 0.0  

  
16-20 

години 
41 5 12.2  2 4.9  0 0.0  0 0.0  12 29.3  

  
21-25 

години 
68 25 36.8  2 2.9  0 0.0  0 0.0  14 20.6  

  
26-30 

години 
89 42 47.2  7 7.9  7 7.9  14 15.7  27 30.3  

  
Над 30 
години 

92 46 50.0  7 7.6  3 3.3  27 29.3  25 27.2  
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От захарен диабет боледуват 13,6% от ОПЛ, а от Депресивна 

болест 25,8%. В същото време Европейско изследване на 

епидемиологията на психичните разстройства (ESEMeD) проведено във 

връзка с инициативата на СЗО за проучване на психичното здраве 

установява, че 3,9% от изследвяаното население са преживели голямото 

депресивно разстройство през изминалата година (12-месечна 

болестност) и че 12,8 % са преживели голямо депресивно разстройство 

в някакъв момент от живота си (доживотна болестност). (70, 126) Това 

означава, че разпространението на тези заболявания сред ОПЛ е по-

високо спрямо данните за общата популация в България. (18, 19, 58, 70) 

По-голямото разпространение на депресията сред ОПЛ вероятно 

е свързано с действието на множество фактори на специфчната 

професионална среда и особено на тези със силно негативно действие 

върху тяхното психоемоционално състояние (виж раздел Четвърти). 

В сравнение с официалните статистически данни за цялата 

българска популация болестността от наблюдаваните нозологични 

единици е по-висока както общо, така и за мъже и жени поотделно.  

Показателят на болестност за АХ при ОПЛ (391 %о) е близо два 

пъти по-висок от този за населението на страната (213%о ). Подобни 

съотношения се устанаовяват и при ИБС и МСБ. Тези данни дават 

основание да се направи заключението, че ОПЛ боледуват два пъти по-

често от болести на ССС в сравнение с останалата част на населението. 

Най-вероятно по-високият интензитет на болестността е резултат от 

действието на факторите на професионалната среда, поголямата част от 
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които действат върху рисковата констелация и оттам „сбъдване“ на 

вероятността за възникване на заболяване. 

Стойностите на показателите на болестността от отделните 

видове ССЗ, както и на Захарен диабет и Депресивна болест, са 

посочени в Табл.ІІІ.3.6. Те показват броя на всички заболявания към 

момента на изследването, преставени на 1000 ОПЛ. 

Табл.ІІІ.3.6. Показатели на болестността от основните заболявания на 

ССЗ, ЗД и ДБ, съобщени от ОПЛ (брой заболявания на 1000 ОПЛ) 

(N=302) 

   Брой 
Заболявания на 1000 ОПЛ 

 
ХБ ИБС МСБ ЗБ ДБ 

общо 302 391 60 33 136 258  

жени 200 335 40 35 75 250  

мъже 102 500 98 29 255 275  
Това състояние на болестността е показател, че професията на 

ОПЛ е рискова за възникване на тежки и с хроничен характер 

заболявания. 

Данните за болестността от Захарен диабет и Депресивна болест 

при ОПЛ, съответно 136%0  и 258%0 са също почти два пъти по-високи 

от тези за населението от цялата страна (60 до100%0 и 62 до 100%0 ). 

(24, 53, 76, 78, 83, 237) 

Състоянието на болестността от основните социално-значими 

болести пр ОПЛ показва висока поразеност, която най-вроятно е 

свързана с характера на тяхната професия и подлежи на доказване от 

допълнителни изследвания. 
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ІІІ.4.  

ВЛИЯНИЕ НА ФАКТОРИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА СРЕДА 

ЗА ПРОМЕНИ В ПСИХОЕМОЦИОНАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА 

ОПЛ – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ 

НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА 

Макар психоемоционалното състояние поради невъзможността 

за количественото му измерване да не е включено във формулата за 

определяне (изчисляване) на сърдечно-съдовия риск, неговите промени 

в отрицателно направление под формата на възникване на 

психоемоционален стрес и дистрес е доказано че влияе върху 

вероятността за възникване на заболяване на ССС. 

Психоемоционалното състояние се влияе от действието на 

множество фактори, една част от които имат професионален характер. 

При проучването бе изследвана силата на отрицателно влияние на 12 

фактора, свързани с професионалната среда, взаимодействието с 

основните институции в здравеопазването и на взаимоотношенията 

ОПЛ/пациент. Тези фактори бяха определени чрез двукратно 

обсъждане във фокус-група, която включваше 7 ОПЛ. От 

първоначалният вариант от 20 фактора бяха избрани чрез консенсус в 

групата 12 от тях. 

Данните от Табл.ІІІ.4.1. показват разпределението на оценките на 

ОПЛ за силата на отрицателно влияние на отделните фактори  в 

различните степени върху тяхното психоемоционално състояние. 
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Най-висок относителен дял и съответен ранг в класирането по 

сила на отрицателно въздействие имат факторите „Увеличаване на 

административната работа за сметка на медицинската дейност“ и 

„Усложнени и неясни правила за работа“, а най-слабо въздействие имат 

„Нереалистично високи очаквания и изисквания на пациентите“ и 

„Голяма продължителност на работния ден“. 

По-голяма част от изследваните силно действащи фактори са 

създадени от институциите извън системата на Първична 

извънболнична помощ (НЗОК, МЗ), но имат постоянно и 

продължително въздействие и са причина за отрицателния 

психоемоционален климат и поддържат на високо ниво отрицателното 

психоемоционално състояние на лекарите. Тяхната промяна вероятно 

ще промени високото ниво на отрицателност на психоемоционално 

състояние на ОПЛ и по този начин така ще се подобри „теренът“ при 

който действат останалите рискови фактори за възникване на ССЗ. 

Изследвана е зависимостта на силата на отрицателно въздействие 

на тези фактори от половата принадлежност на ОПЛ.  

Резултатите от това изследване са представени на Табл.ІІІ.4.2. за 

ОПЛ-жени и  на Табл.ІІІ.4.3. за ОПЛ-мъже. 

Данните от изследването на силата на отрицателното 

въздействие на професионалните фактори върху психоемоционалното 

състояние на ОПЛ показват, че съществуват условия за постоянен и с 

високо ниво на въздействие психоемоционален стрес сред ОПЛ. Това 

създава предпоставки за „сбъдване“ на вероятността за възникване на 

заболяване под действие на рисковите фактори, които се носят от тях. 
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Това се потвърждава от високото ниво на болестност на ССЗ след 

изследваните, което е показано в предходния раздел. 

Професионалните фактори на средата освен че проявяват много 

висока степен на потенциране на ефектите си в отрицателното си 

въздействие върху психо-емоционалното състояние на ОПЛ, но и 

създават психоемоционалния терен, върху който се потенцира силата на 

въздействие на останалите рискови фактори. 
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Табл.ІІІ.4.1. Оценка на ОПЛ за силата на отрицателно влияние на факторите на професионалната 

среда върху тяхното психоемоционално състояние (общо) (N=302) 

  СИЛА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ  

ФАКТОРИ НЯМА СЛАБО УМЕРЕНО СИЛНО 

НЕ МОГА 

ДА 

ПРЕЦЕНЯ 

ОБЩ 

БРОЙ 

РАНГ на 

силно 

влияние 

  Брой %   Брой %   Брой %   Брой %   Брой %   Брой  

1. Увеличаване на 

административната 

работа за сметка на 

медицинската дейност 

5 1.7 19 6.3 74 24.5 202 66.9 2 0.7 302 1 

2. Усложнени и неясни 

правила за работа 
3 1.0  16 5.3 93 30.8 184 60.9 6 2.0 302 2 

3. Нереалистично 

високи очаквания и 

изисквания на 

пациентите 

9 3.0  38 12.6  125 41.4  122 40.4  8 2.6  302 11 

4.Неравнопоставеност в 

отношенията с НЗОК, 

увеличаване на 

формалните поводи за 

санкция от страна на 

НЗОК 

5 1.7  34 11.3  115 38.1  142 47.0  6 2.0  302 6 
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5. Увеличаване на 

разходите и намаляване 

на приходите 

14 4.6  36 11.9  112 37.1  131 43.4  9 3.0  302 9 

6. Затруднения при 

намирането на 

заместник 

52 17.2  47 15.6  75 24.8  123 40.7  5 1.7  302 10 

7. Голяма 

продължителност на 

работния ден 

31 10.3  53 17.5  118 39.1  97 32.1  3 1.0  302 12 

8. Недостатъчно време 

за почивка и отпуск 
14 4.6  27 8.9  74 24.5  181 59.9  6 2.0  302 3 

9. Липса на обществена 

подкрепа и разбиране 
15 5.0  44 14.6  84 27.8  151 50.0  8 2.6  302 4 

10. Подценен статут на 

специалността Обща 

медицина, липса на 

възможност за 

професионално  

развитие 

16 5.3  55 18.2  83 27.5  141 46.7  7 2.3  302 7 

11. Ограничения при 

назначаването на 

изследвания и терапия 

по Ваша преценка 

15 5.0  39 12.9  106 35.1  138 45.7  4 1.3  302 8 
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12. Голям брой 

консултации (прегледи) 

дневно и недостатъчно 

време за отделния 

пациент 

16 5.3  33 10.9  103 34.1  147 48.7  3 1.0  302 5 

Общо 195 5,3 441 12,2 1162 32,1 1759 48,5 67 1,2 302  

 

Табл.ІІІ.4.2. Оценка на ОПЛ-жени за силата на отрицателно влияние на факторите на 

професионалната среда върху тяхното психоемоционално състояние  

(N=200) 

  СИЛА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
РАНГ на 

силно 

влияние ФАКТОРИ НЯМА СЛАБО УМЕРЕНО СИЛНО 

НЕ МОГА 

ДА 

ПРЕЦЕНЯ 

ОБЩ 
БРОЙ 

  Брой %   Брой %   Брой %   Брой %   Брой %   Брой  

1. Увеличаване на административната 

работа за сметка на медицинската 
дейност 

2 1.0 9 4.5 49 24.5 139 69.5 1 0.5 200 1 
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2. Усложнени и неясни правила за работа 2 1.0 6 3.0 61 30.5 129 64.5 2 1.0 200 2 

3. Нереалистично високи очаквания и 
изисквания на пациентите 

4 2.0 21 10.5 84 42.0 86 43.0 5 2.5 200 10 

4.Неравнопоставеност в отношенията с 
НЗОК, увеличаване на формалните 

поводи за санкция от страна на НЗОК 

2 1.0 17 8.5 84 42.0 94 47.0 3 1.5 200 7 

5. Увеличаване на разходите и 

намаляване на приходите 
8 4.0 20 10.0 78 39.0 88 44.0 6 3.0 200 8 

6. Затруднения при намирането на 

заместник 
30 15.0 35 17.5 46 23.0 84 42.0 5 2.5 200 11 

7. Голяма продължителност на работния 

ден 
17 8.5 37 18.5 86 43.0 57 28.5 3 1.5 200 12 

8. Недостатъчно време за почивка и 
отпуск 

7 3.5 17 8.5 57 28.5 114 57.0 5 2.5 200 3 

9. Липса на обществена подкрепа и 
разбиране 

7 3.5 26 13.0 60 30.0 102 51.0 5 2.5 200 5 

10. Подценен статут на специалността 
Обща медицина, липса на възможност за 

професионално  развитие 

9 4.5 38 19.0 59 29.5 88 44.0 6 3.0 200 9 
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11. Ограничения при назначаването на 
изследвания и терапия по Ваша преценка 

8 4.0 23 11.5 71 35.5 95 47.5 3 1.5 200 6 

12. Голям брой консултации (прегледи) 
дневно и недостатъчно време за отделния 

пациент 

6 3.0 23 11.5 65 32.5 103 51.5 3 1.5 200 4 

Общо 102 4,2 272 11.4 800 33,3 1179 49,2 47 1.9 200  

 

Табл.ІІІ.4.3. Оценка на ОПЛ за силата на влияние на факторите на професионалната среда 

върху тяхното психоемоционално състояние (мъже) (N=102) 

  СИЛА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
РАНГ на 

силно 

влияние ФАКТОРИ НЯМА СЛАБО УМЕРЕНО СИЛНО 
НЕ МОГА ДА 

ПРЕЦЕНЯ 
ОБЩ 
БРОЙ 

  Брой %   Брой %   Брой %   Брой %   Брой %   Брой  



 Проект 

62 
 

1. Увеличаване на административната работа 
за сметка на медицинската дейност 

3 2.9 10 9.8 25 24.5 63 61.8 1 1.0 102 2 

2. Усложнени и неясни правила за работа 1 1.0 10 9.8 32 31.4 60 58.8 4 3.9 102 3 

3. Нереалистично високи очаквания и 

изисквания на пациентите 
5 4.9 17 16.7 41 40.2 39 38.2 3 2.9 102 12 

4.Неравнопоставеност в отношенията с НЗОК, 

увеличаване на формалните поводи за санкция 
от страна на НЗОК 

3 2.9 17 16.7 31 30.4 50 49.0 3 2.9 102 6 

5. Увеличаване на разходите и намаляване на 

приходите 
6 5.9 16 15.7 34 33.3 48 47.1 3 2.9 102 7 

6. Затруднения при намирането на заместник 22 21.6 12 11.8 29 28.4 41 40.2 0 0.0 102 10 

7. Голяма продължителност на работния ден 14 13.7 16 15.7 32 31.4 41 40.2 0 0.0 102 11 

8. Недостатъчно време за почивка и отпуск 7 6.9 10 9.8 17 16.7 71 69.6 1 1.0 102 1 
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9. Липса на обществена подкрепа и разбиране 8 7.8 18 17.6 24 23.5 55 53.9 3 2.9 102 5 

10. Подценен статут на специалността Обща 

медицина, липса на възможност за 

професионално  развитие 

7 6.9 17 16.7 24 23.5 57 55.9 1 1.0 102 4 

11. Ограничения при назначаването на 

изследвания и терапия по Ваша преценка 
7 6.9 16 15.7 35 34.3 43 42.2 1 1.0 102 9 

12. Голям брой консултации (прегледи) дневно 
и недостатъчно време за отделния пациент 

10 9.8 10 9.8 38 37.3 44 43.1 0 0.0 102 8 

Общо 93 7,6 169 13,8 362 29,6 612 50,0 20 1,6 102  
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ОСНОВНИ ИЗВОДИ 

Резултатите от изследването дават основание да бъдат направени 

следните основни изводи: 

1. Професионалната група на ОПЛ има твърде неблагоприятна 

възрастова структура – средна възраст 53,6 години, преобладаване на 

относителния дял на лекарите във възрастовите групи 46-55 г. (52,0%) 

и 56-65 г. (28,8%), което е предпоставка за висока болестност от ССЗ. 

2. ОПЛ е подложен на действието на широка констелация от 

рискови фактори, което повишава вероятността от възникване на ССЗ и 

е с висок риск от възникване на фатално ССЗ. 

3. Установява се високо носителство на фактори, потенциращи 

възникването на ССЗ – средно 1 ОПЛ „носи“ 4,2 рискови фактора, като 

при мъжете – 5,0, а при жените 3,8. 

4. ОПЛ мъже имат по-широка констелация от рискови фактори и 

по-голямо носителство в сравнение със ОПЛ – жени. 

5. Определеният коефициент на ССРиск показва голям относителен 

дял на високите степени и голяма вероятност за възникване на фатално 

заболяване, особено при ОПЛ – мъже, при които високият и много 

високият 10-годишен риск достига 45%, по-голям в сравнение с общия 

за българската популация. 

6. Големината на ССРиск се намира в корелационна връзка с 

възрастовата структура на ОПЛ и по-големият трудов стаж, като 

нараства коефициентът на сърдечно-съдовия риск с възрастта и 

трудовия стаж.  
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7. Натовареността на ОПЛ с рискови фактори, като тютюнопушене, 

употреба на алкохол, намалена двигателна активност, повишено 

телесно тегло е по-висока в сравнение с общата българска популация. 

8. Болестността от основните 3 сърдечно-съдови заболявания сред 

ОПЛ достига 484‰, като при мъжете тя е по-висока - 627‰, а при 

жените 410‰. Установената болестност е по-висока в сравнение с тази 

на цялата българска популация.  

9. Особено висока е болестността от АХ – общо 391‰, като при 

мъжете достига 500‰, значително по-голяма в сравнение с общата за 

българската популация. 

10. Повечето от факторите на професионалната среда на ОПЛ 

оказват отрицателно влияние върху психоемоционалното им състояние, 

т.е. те се намират в постоянен психоемоционален стрес.  

11. Установеният профил на сърдечно-съдов риск за възникване на 

заболяване на сърдечно-съдовата система и голямото носителство на 

рискови фактори правят тяхната професия рискова, т.е. с голям 

потенциал за възникване на заболяване. Доказателствата за това са 

високата степен на сърдечно-съдов риск и голямата натовареност с 

основните рискови фактори и особено тези, свързани с атеросклероза. 
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 Основни приноси на дисертацията 

А.Научно-теоретични приноси 

І. Приноси с оригинален характер. 

1. Създаден е оригинален инструментариум за получаване на 

информация за здравето и неговите отклонения (включително и 

нозологичната принадлежност на съобщените заболявания), 

използван за събиране на информация в една професионална 

група, която има необходимата компетентност за разбиране на 

смисъла и съдържанието на зададените въпроси. 

 

2. Това е първо и единствено в нашата страна проучване 

сред професионалната група на ОПЛ в страната (включително и 

сред представителите лекарската професия като цяло) за 

носителството на факторите на сърдечно-съдовия риск, 

определяне на нивата на риска от възникване на фатално 

сърдечно-съдово заболяване, болестността от сърдечно-съдови и 

други хронични заболявания и наличието и интензитета на 

факторите на професионалната среда с отрицателно въздействие 

върху здравето на ОПЛ. 
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ІІ. Приноси с потвърдителен характер 

1. Потвърдени са възможностите за използване на 

инструментариум за получаване на информация от 

професионални групи с компетентност да разбират 

съдържанието и да осигурят надеждни и достоверни отговори. 

2. Потвърдено е високото ниво на носителство на сърдечно-

съдови рискови фактори и на болестността от основни хронични 

заболявания при ОПЛ в България. 

 

Б. Научно-приложни приноси. 

1. Определено е реалното носителство на рискови фактори 

(неговата честота и структурна характеристика) при 

професионалната група на ОПЛ. 

2. Определен е профилът на сърдечно-съдовия риск по 

системата SCORE на изследваната група. Установена е 

неблагоприятната роля на професионалната среда върху здравето 

на общопрактикуващите лекари поради наличието на голям брой 

отрицателно действащи фактори. 

3. Определени са конкретните размери на болестността от 

основните сърдечно съдови заболявания и други хронични 

заболявания  и са определени показателите за нейната 

интензивност по основните нозологични единици, включени в 

проучването. 
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Основни препоръки към държавните, професионалните и 

финансиращи институции и организации, свързани с ПИМП 

А. Препоръки към Народното събрание 

 

1.  Да формират бюджет за ПИМП в съответствие с приетите от 

тях стратегически документи – Национална Здравна Стратегия 2014 -

2020 и препоръките на Световната Банка така, че средствата за ПИМП 

да достигнат 14-16% от годишните публични разходи за здра-

веопазване. 

2. Чрез промени в Закона за лечебните заведения да се 

стимулира създаването на групови практики за ПИМП. Да се изведе 

като отделен пакет дейността по осигуряване на 24-часов достъп до 

медицинска помощ с осигурено адекватно финансиране. 

 

Б. Препоръки към Министерство на здравеопазването. 

 

1. Да се създаде регистър на ОПЛ в България; отчитайки 

негативните тенденции във възрастовата структура на ОПЛ 

съвместно с НСОПЛБ да се планират и реализират мерки за 

повишаване удовлетвореността  на работещите в ПИМП и защита на 

тяхното здраве, осигуряване на възможности за почивка и 

възстановяване. 

2. Да се създадат нормативни регулации за постоянно поддържане 

и повишаване на квалификацията, профилиране и специализиране 

чрез система за материално стимулиране и кариерно развитие, 

позволяващи устойчиво привличане на млади лекари в системата на 

ПИМП. 

3. Да се извършва ежегоден анализ на състоянието на ПИМП 

установяващ ефективността на дейността на лечебните заведения, 

удовлетвореността на пациенти и изпълнители. Редовно да се 
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извършва преглед на наредбите, регулиращи взаимоотношенията 

ОПЛ/пациент, да се събира информация за необходимостта от 

промени и своевременното им актуализиране. 

 

 

В. Препоръки към БЛС и НСОПЛБ 

 

 1. Да се създаде и въведе в действие ефективна програма за 

продължаващо медицинско обучение, включваща стимули за 

лекарите, изпълнили изисквания минимум. 

 2. Да се договорят в НРД условия и правила за отсъствие и 

осигуряване на заместник на ОПЛ, финансирано от НЗОК. 

 3. Да се настоява за изпълнение на заложените в Национална 

Здравна Стратегия 2014 -2020 мерки за преминаване на дейности от 

болнична помощ в специалицирана извънболнична помощ и от 

специализирана извънболнична в първична извънболнична помощ 

със съответното финансиране. 

 

Г. Препоръки към Медицинските университети и катедрите 

(секциите) по Обща медицина. 

 

 1. Да осигурят достатъчно часове практическо обучение на 

студентите по медицина в реални практики за ПИМП 

 2. Да осигурят възможности за дистанционно обучение на 

теоретичната част от модулите на специализацията по Обща 

медицина. 
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