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I.

ВЪВЕДЕНИЕ

Бременността е един от най-вълнуващите и съкровени периоди в живота на една
жена. Въпреки че бременността е физиологично състояние, тя е и стрес тест за женския
организъм – наблюдават се редица промени в хормоналните нива и протичането на
метаболитните процеси.
Гестационният захарен диабет (ГЗД) е едно от най-честите медицински състояния, с
което жените се сблъскват по време на бременност. През последните години в световен
мащаб се наблюдава увеличаване на честотата на разпространение на ГЗД. Това увеличение
е в неразривна връзка със зачестяване на наднорменото тегло и затлъстяването при жените
в репродуктивна възраст, съчетано с намалена физическа активност.
В съвремието ГЗД е особено актуален проблем, чиито корени ни връщат към първия
документиран случай от преди по-малко от двеста години. До момента са постигнати много
успехи, но все още има въпроси, които чакат своя отговор. Бъдещите насоки гледат към
нови терапевтични перспективи, ранна диагностика, профилактични стратегии и
обучителни програми, превенция на захарен диабет тип 2 след раждането. ГЗД като
усложнение на бременността, може да повлияе негативно върху здравето на жената,
въпреки кратката си давност, а също така се придружава и от високи разходи за контрол и
лечение.
Предизвикателството за постигане на безпроблемна бременност и успешно
раждане в условията на ГЗД изисква мултидисциплинарен подход с тясна колаборация
между медицинските специалисти. Един от ключовите елементи за успешен мениджмънт
на ГЗД е обучението на бременните жени. Обучението доказано повишава качеството на
живот, допринася за подобряване на комплайънса, води до редуциране на усложненията и
намаляване на разходите за здравеопазване.
Наличните данни и тенденции в разпространението на ГЗД насочиха интереса ни
към проучване и оценка на някои медико-социални аспекти на лечението, контрола и
профилактиката на ГЗД. Необходимо е да се проучат навиците и познанията за
здравословен начин на живот, както и наличните пропуски при жените с ГЗД. Интерес
представляват и източниците на подкрепа и допълнителна информация, които могат да
допринесат за постигането на успешна бременност и раждане на здрав плод.
Фармацевтите са един недостатъчно използван ресурс, който притежава
компетентни знания за лекарствата и който може да подобри превенцията и грижите при
диабетно болните. Фармацевтите безспорно са се доказали като най-достъпните
медицински специалисти. Бременните жени често имат въпроси, свързани с употребата на
лекарствени продукти, и често заявяват, че фармацевтът е надежден източник на
информация. Освен традиционната си роля да отпускат предписаните лекарствени
продукти и да консултират пациента, фармацевтите са доставчици на фармацевтични грижи
и съветници по отношение на безопасната и рационална лекарствена употреба.
Именно поради тази причина една от задачите на дисертационния труд е да се
проучат познанията на фармацевтите за мениджмънта на ГЗД, както и нагласите и
бариерите при оказването на фармацевтични грижи при бременни жени.
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II.

НАУЧНА ХИПОТЕЗА, ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПРОУЧВАНИЯТА
1. НАУЧНА ХИПОТЕЗА

Нарастващата заболеваемост от ГЗД изисква увеличаване на усилията на
медицинските специалисти, включително фармацевтите, с цел повишаване осведомеността
на бременните жени за това често срещано усложнение. Съществува потребност от
предприемането на образователни и разяснителни мерки, които да повишат здравната
грамотност на бременните жени и информираността им за ГЗД. Необходимо е да се проучи
потенциалът на българските фармацевти като доставчици на фармацевтични грижи за
жените с ГЗД.
2. ЦЕЛ
Целта на настоящия дисертационен труд е да се проучат някои медико-социални
аспекти на лечението, контрола и профилактиката на ГЗД и да се оценят знанията и ролята
на фармацевта в мениджмънта на ГЗД.
3. ЗАДАЧИ
За реализирането на така формулираната цел си поставихме следните задачи:
3.1. Да се разработи и валидира въпросник за бременни жени с диабет за оценка на
управлението на заболяването и навиците за здравословен начин на живот.
3.2. Да се проведе анкетно проучване след бременни жени с ГЗД и предшестващ
бременността диабет (ЗДТ1 и ЗДТ2) и да се оцени и сравни нивото на
информираност и отношението им към заболяването.
3.3. Да се разработят и тестват обучителни материали за бременни жени с цел
повишаване информираността им за ГЗД.
3.4. Да се оценят познанията на фармацевтите относно лечението и контрола на ГЗД и
да се проучат нагласите и бариерите за оказване на фармацевтични грижи при
бременни жени в България.
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III.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИКА НА ПРОУЧВАНИЯТА

1.

Материали и методи при разработването и валидирането на въпросник за
бременни жени с диабет

1.1. Анализ на съдържанието (content-analysis)
Извършен е анализ на съдържанието на различните европейски и световни
ръководства за лечение и контрол на ЗД с фокус върху бременността. Проведен е
систематичен преглед на информацията включена в Препоръките за добра клинична
практика при захарен диабет (2016 г.) на Българското дружество по ендокринология,
касаеща диабета по време на бременност, и е сравнена с тази включена в препоръките на
IDF (2017 г.), ADA (2017 г.) и NICE (2015 г.).
1.2. Систематичен преглед на научната литература по ключови думи, свързани с целта
на проучването
Преди разработването на въпросника за бременни жени с диабет беше направен
систематичен преглед на научната литература с цел да се идентифицират релевантни
публикации. Бяха анализирани следните бази данни: PubMed, Scopus, Google Scholar,
Embase, Cochrane library и Интернет. Като ключови думи и изрази бяха използвани: “diabetes
in pregnancy”, “gestational diabetes and lifestyle intervention”, “diabetes knowedge”, “healthy
lifestyle during pregnancy”, самостоятелно и в комбинация. Бяха анализирани и обобщени
резултатите само от проучванията, които директно изследват информираността и
познанията на бременните жени за диабета, навиците за здравословен начин на живот, и
прилагат анкетния метод в своите изследвания.
1.3. Социологически метод – анкета
За целите на проучването е използван методът на пряка индивидуална анонимна
анкета. Този метод има редица предимства и позволява събирането на достатъчно данни
от респондентите. Разработен е оригинален въпросник, който е предварително валидиран
чрез тест фаза. Анкетната карта започва с общи въпроси, свързани с демографския профил
на участниците и преминава към специфични въпроси по тематиката на проучването,
разделени в няколко панела.
2. Материали и методи при провеждане на анкетно проучване за оценка на
мениджмънта на диабета и навиците за здравословен начин на живот при бременни
жени
2.1. Обект на изследването - бременни жени, диагностицирани с ГЗД и предшестващ
бременността ЗДТ1 и ЗДТ2.
2.2. Предмет на проучването - техните познания, минал и настоящ опит с лечението и
контрола на диабета, хранителни навици, двигателна култура, психическо и
емоционално състояние по време на бременността.
2.3. Критерии за включване в проучването - бременни жени с ГЗД и предшестващ
бременността ЗДТ1 и ЗДТ2, грамотни лица на възраст над 18 години.
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2.4. Критерии за изключване от проучването – лица, неотговарящи на критериите за
включване.
2.5. Логическа единица на наблюдението – всяко лице отговарящо на критериите за
включване в проучването.
2.6. Признаци на наблюдение в анкетното проучване са:
• Демографски характеристики - възраст, образование, семейно положение,
професия;
• Здравен статус на анкетираните – съпътстващи заболявания, усложнения при
предишна бременност;
• Минал и настоящ опит при лечението и контрола на диабета;
• Хранителни навици и двигателна култура;
• Психическо и емоционално състояние по време на бременността;
• Източници на информация за лечението и контрола на диабета по време на
бременност;
• Нужда от допълнителна информация;
2.7. Място на провеждане на проучването – проучването обхваща три лечебни
заведения на територията на гр. Пловдив и гр. София: Клиника по Акушерство и
гинекология към УМБАЛ „Свети Георги” гр. Пловдив, СБАЛАГ „Д-р Щерев”, гр. София
и СБАЛАГ „Майчин дом”, гр. София.
Проучването е одобрено от Комисията по научна етика на Медицински университет
– Пловдив (№Р-2543/03-10.2017г.)
2.8. Продължителност на проучването – анкетните карти са събирани в продължение на
8 (осем) месеца.
2.9. Време на проучването – периодът, през който се осъществи проучването е януари
2017 г. – август 2017 г.
2.10. Вид на проучването – проучването е срезово (cross-sectional).
2.11. Използван инструментариум - Изследването се основава на специално създадена за
постигането на целите на проучването анкетна карта. Във въпросника са включени
следните видове въпроси – отворени, полуотворени и затворени.
2.12. Статистически методи
За обработка и анализ на събраните анкетни карти бяха използвани следните
статистически методи:
2.12.1. Дескриптивен анализ:
• Вариационен анализ – за описание на количествени променливи. Чрез този анализ
се намират средна аритметична величина (Mean), медиана (Median), стандартно
отклонение (SD).
• Честотен анализ на качествени променливи (номинални и рангови) – включва
абсолютни и относителни честоти (%). Резултатите са представени във вид на
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честотни таблици:
o Едномерни таблици:
§ Абсолютни честоти – определяне на броя на единиците в отделно взета група.
§ Относителни честоти – определяне на структура чрез относителни дялове и
на разновидността на признаците, характеризиращи различните параметри.
o Двумерни таблици - за честотно разпределение между категорийните
величини. Тези таблици се наричат кростаблици (свързани редове).
2.12.2. Методи за проверка на хипотези:
• Критерий хи-квадрат (Chi-square) или точния критерий на Фишер – за търсене на
връзка между две качествени променливи.
• t-критерий на Student - при тестване на хипотези за наличие на значимо различие
между две независими извадки.
За ниво на значимост на нулевата хипотеза бе прието P<0,05, при интервал на
доверителност 95%.
2.12.3. Графичен и табличен анализ - за онагледяване на получените резултати.
Качествените и дискретните количествени променливи са представени чрез
стълбовидна/лентова диаграма (Bar chart/column chart) и кръгова секторна
диаграма (pai chart).
Обработката и анализът на данните се извършиха със статистическия програмен
продукт SPSS v.17. За графичното представяне на резултатите беше използван MS Excel 2016
for Windows 10.
3. Методология за израбоване и оценка на обучителни материали за бременни жени с
цел повишаване информираността им за ГЗД.
Целта на това проучване е адаптиране и изготвяне на обучителни материали за жени
с ГЗД, както и последваща оценка на създадените материали. Проучването премина през
няколко фази, които са схематично представени на фиг. 1.

• Анализ на база-данни
• Преглед на литературата
за:
- налични обучителни
материали за пациенти и
изисквания към тях
- специфични
образователни материали
за жени с ГЗД

Провеждане
• Практическа работа разработване на обучително
ръководство
• Структура и съдържание
• Избор на дизайн и фон на
корицата и страниците
• Избор на размер на шрифт

• Дизайн и провеждане на
обучителен процес – в
реална среда;
• Селекция на участници
във фокус групата
• Оценка на изготвеното
обучително ръководство
• Оценка на резултата и
изводи за практиката

Последващи
действия

Подготовка

Фиг. 1 Основни стъпки при адаптиране и изработване на обучителни материали за жени с ГЗД
9

За реализиране на основните стъпки на проучването бяха използвани следните
методи:
o Общи - анализ на бази данни и преглед на научната литература.
o Специфични – пряка индивидуална анонимна анкета за събиране на обратна
информация за оценка на полезността и удовлетвореността на бременните жени от
предоставено им обучително ръководство.
o Статистически – графичен и табличен метод, статистическа обработка на събраните
анкетни карти.
4. Материали и методи, използвани при оценка на познанията на фармацевтите за
лечението и контрола на ГЗД и проучване на нагласите за оказване на
фармацевтични грижи при бременни жени.
4.1. Анкетен метод
За целите на това проучване беше приложена анкетна карта. Въпросникът включва
две групи данни – класификационни (демографски) и данни по проблема на проучването.
Не са включени идентификационни и контактни данни с цел да се гарантира анонимността
на респондентите, защита на личните им данни и стимулиране участието им в проучването.
Анкетната карта е изградена от три панела:
• Демографска и професионална информация – възраст, пол, населено място и
професионален опит на респондентите.
• Познавателен панел – за набиране на информация относно познанията на маг.
фармацевтите за лечението и контрола на ГЗД. В този панел е използван
стандартният въпросник Diabetes Knowedge Test (DKT), разработен от Michigan
Diabetes Research Training Center (Fitzgerald JT et al., 2016). След превод на български
език, въпросите са адаптирани спрямо естеството на ГЗД и окончателният вариант на
въпросника се състои от 20 въпроса от затворен тип. За всеки въпрос от този панел е
възможен само един верен отговор.
Оригиналната версия на въпросника е достъпна на сайта на Michigan Diabetes
Research Training Center (MDRC):
http://diabetesresearch.med.umich.edu/peripherals/profs/documents/svi/DKT2_no_ans
wers.pdf.
• Панел за проучване на нагласите и бариерите на маг. фармацевтите по отношение
на оказването на фармацевтични грижи при бременни жени. Този панел съдържа
твърдения, на които анкетираните трябва да отговорят според пет-точковата скала
на Likert, варираща от 1 – „напълно несъгласен” до 5 - „напълно съгласен”. При този
вид въпроси респондентите изразяват степен на съгласие или несъгласие с
определено твърдение.
Проучването премина през няколко етапа:
• Преглед на литературни данни по темата на проучването;
• Адаптиране, превод и валидиране на стандартния въпросник Diabetes Knowedge Test
(DKT), който е част от познавателния панел на анкетната карта;
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•

Подбор на представителна извадка от фармацевти – за формиране на извадката е
използван националния регистър на Български фармацевтичен съюз и онлайн
платформата www.mapteka.bg - Карта на аптеките и дрогериите в Република
България. Обект на наблюдение са маг. фармацевти, работещи в аптеки за
обслужване на гражданите;
• Провеждане на тест-фаза на проучването;
• Провеждане на същинска фаза на проучването – проучването се проведе в периода
юли-октомври 2018 г. в аптеки за обслужване на гражданите на територията на
административна област Пловдив;
• Статистическа обработка и визуално онагледяване на резултатите;
4.2.
Статистически методи
4.2.1. Дескриптивна статистика – за описание на демографските характеристики на
респондентите, техните познания за ГЗД и нагласите им за оказване на
фармацевтични грижи. Количествените данни са представени като средна
аритметична (mean) и стандартно отклонение (SD), а категорийните – като
абсолютни и относителни честоти.
4.2.2. Методи за проверка на хипотези
• Параметрични
o T-тест за две независими извадки (Independent Samples T-Test) – проверка за
равенство на две средни.
• Непараметрични методи
o Метод хи-квадрат (Chi-square test) или точен тест на Фишер (Fisher’s exact test)
– търсене на връзка между две качествени променливи.
o Метод на Ман-Уитни (Mann-Witney) – сравняване на разпределенията
(опростено
медианите)
на
количествена
променлива,
когато
разпределението не е нормално, в две групи на една качествена
променлива.
o Тест на Крускал-Уолис (Kruskal-Wallis Test) - сравняване на разпределенията
(опростено
медианите)
на
количествена
променлива,
когато
разпределението не е нормално, в повече от две групи на една качествена
променлива.
o Методи на Колмогоров-Смирнов (Kolmogorov-Smirnov) и Шапиро-Уилк
(Shapiro-Wilk) – проверка за нормалност на разпределението на количествена
променлива.
Обработката и анализът на данните се извършиха със статистическия програмен
продукт SPSS v.17. За графичното представяне на резултатите беше използван MS Excel 2016
for Windows 10.
За ниво на значимост на нулевата хипотеза бе прието P<0,05, при интервал на
доверителност 95%.
4.2.3. Анализи за надеждност на скалата - коефициент алфа на Кронбах (Cronbach’s
coefficient alpha).
4.2.4. Графичен и табличен анализ – за онагледяване на получените резултати.
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IV. СОБСТВЕНИ ПРОУЧВАНИЯ – РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ
1.

Разработване на въпросник за бременни жени с диабет

Целта на това проучване е да се разработи и тества въпросник за бременни жени с
диабет (ГЗД и предшестващ бременността диабет – ЗДТ1 и ЗДТ2) за оценка и сравнение на
управлението на диабета, навиците за здравословен начин на живот и нивото на
информираност и отношение към заболяването.
Предварителната подготовка и същинската фаза на проучването преминаха в
последователността, представена на фиг. 2.
Определяне на целевата група
След като беше дефинирана целта на проучването се определи и целeвата група,
която да участва, а именно:
• Бременни жени на възраст над 18 г., диагностицирани със ЗД, в това число ГЗД и
предшестващ бременността ЗДТ1 или ЗДТ2;
• Изискване за участие в проучването беше всички респонденти да са грамотни;
Избор на метод за събиране на данни
Като инструмент за събиране на данни беше избрана пряка индивидуална анонимна
анкета като един от най-широко използваните методи в медико-социалните проучвания.
Решихме въпросникът да се разпространява на хартиен носител или в електронен вариант.
Беше разработена версия на уеб-платформата Google Формуляри (Google Forms), с цел да
се улесни попълването на анкетната карта, тъй като този начин позволява на респондените
да използват своя мобилен телефон, таблет или преносим компютър.
Създаване на въпросник за пациенти
Анкетната карта беше структурирана по начин и с въпроси, които да осигурят
събиране на информацията, необходима за постигане на целта на проучването.
Въпросникът съдържа ясни указания за попълване:
• Кратко обяснение за целта на проучването;
• Ясно е упоменато, че при събирането на данни се спазва изискването за
конфиденциалност;
В съдържателно отношение въпросите са структурирани по начин, който дава
възможност на анкетирания да разбере и да може да отговори на въпроса. За целта при
формулирането на въпросите се спазиха следните изисквания:
• Използване на кратки и ясни въпроси;
• Да съответстват на познавателните възможности на анкетираните и поставената цел;
• Да са еднозначни (без възможност за двусмислено тълкуване и подвеждане на
респондента);
• Да следват логическа последователност;
• Да спазват етичните норми и да не накърняват личността и културата на
респондента;
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Дефиниране на
целите на
проучването
Да се разработи и
тества въпросник
за бременни жени
с диабет

Определяне на
целевата група

Бременни жени на
възраст над 18 г.,
диагностицирани
със ЗДТ1, ЗДТ2,
ГЗД;
Грамотност на
респондентите

Избор на
подходяща
методология
Пряка
индивидуална
анонимна анкета
на хартиен
носител или уеббазирана
платформа
Google Forms

Създаване на
въпросник
Формулиране на
въпросите;
Вид и подредба на
въпросите;
Определяне на
термините;
Техническо
оформление;
Преглед от
ендокринолог;

Апробиране на
въпросника
Пилотно проучване
с цел проверка на
адекватността на
въпросите
Изработване на
финална версия на
въпросника

Провеждане
на
изследването
Лечебни заведения
на територията на
гр. Пловдив и гр.
София;
Информирано
съгласие за
участие;
Попълване и
събиране на
анкетните карти;

Фиг. 2 Основни етапи при разработването на въпросник за бременни жени с диабет
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Анализ на
събраните
данни
Статистическа
обработка на
данните
Графично и
таблично
представяне
Анализ на
резултатите

При спазване на горепосочените изисквания и след преглед на литературата по
ключови думи, свързани с тематиката на проучването, беше разработена пилотна версия на
въпросника, състояща се от 45 въпросa.
От гледна точка на дадената възможност за отговор, въпросите включени в анкетата
са от затворен, отворен и полуотворен тип. Преобладават въпросите от затворен и
полуотворен тип. Отворените въпроси позволяват събиране на богата информация, но са
по-трудни за обработка.
Пилотната версия на въпросника се прегледа от слециалист-ендокринолог, с цел да
се провери правилността на използваната терминология и при необходимост въпросът или
терминът да се преформулират за по-ясно и лесно разбиране от респондентите.
Апробиране на въпросника
Проведохме пилотно проучване сред тест-група от 20 бременни жени с поставена
диагноза ЗД (ЗДT1, ЗДT2 и ГЗД) с цел апробиране на първичния вариант на анкетната карта.
По-голямата част от респондентите (64%) бяха жени с ГЗД на възраст 23-39 г.
Помолихме респондентите от тест групата да прочетат внимателно въпросите и да
попълнят пилотната версия на анкетата в присъствието на изследовател. Според наличните
трудности при разбирането им, коригирахме текста на някои от въпросите. В процеса на
попълване на анкетните карти беше проведена дискусия с цел да се идентифицират
допълнителни проблеми, свързани със структурата, съдържанието, формата и
адекватността на въпросите.
Събраната информация от пилотното проучване беше анализирана и благодарение
на обратната връзка от тест-групата бяха идентифицирани и коригирани някои неточности.
Изработване на финална версия на въпросника
След проведеното пилотно проучване и направените корекции, беше изработен
окончателният вариант на въпросника. Той се състои от 43 въпроса, разделени в 5 панела
(Приложение 1 от дисертационния труд):
• Панел А - Обща информация
• Панел Б - Информация относно бременността
• Панел В - Информация относно диабета
• Панел Г - Хранителен режим и двигателна активност
• Панел Д – Източници на подкрепа и информация
Заключителна дискусия
Анкетният метод е един от най-широко прилаганите инструменти за събиране на
данни, който има редица положителни страни. За нашето проучване избрахме пряката
индивидуална анкета, поради предимствата които предоставя, а именно: достига до всяко
лице, включено в изследваната група, позволява събирането на достатъчно информация от
респондентите, които отговарят в удобно за тях време и място и не изисква допълнителни
организационно-технически усилия (зали и т.н.).
Изработеният въпросник съдържа разнообразни затворени, отворени и
полуотворени въпроси. Отворените въпроси предоставят възможност на анкетирания
свободно да формулира и запише отговора си в посоченото място в анкетната карта. Всяка
14

анкета се нуждае от съответните инструкции и пояснения в помощ на анкетирания. Затова
и създаденият въпросник започва с въведение, което обяснява на кратко целта на
проучването, как ще се попълва анкетната карта и че участието е анонимно и доброволно.
Тъй като проучването обхваща уязвима група от населението – бременни жени, самият
въпросник се придружава от информация за пациента и формуляр за информирано
съгласие за участие в проучването. Предварителното тестване на въпросника с малък брой
респонденти позволи да се идентифицират някои неточности в текста, които бяха
коригирани във финалната версия.
2. Резултати от проведеното анкетно проучване сред бременни жени с диабет
Целта на това проучване е да се оценят и сравнят навиците за здравословен начин
на живот и пропуските в самоконтрола на ЗД в периода на бременността.
Изследването се основава на специално създадената за постигането на целите на
проучването анкетна карта, която беше предварително валидирана.
Панел А – Обща информация
Общо 99 бременни жени, които отговаряха на критериите за включване, приеха да
участват в проучването, като 56,6% (n=56) от тях бяха с ГЗД и 43,4% (n=43) с предшестващ
бременността диабет (ЗДТ1 и ЗДТ2). Социално-демографските характеристики на
респондентите са представени на табл. 1.
Табл. 1 Социално-демографски характеристики на анкетираните бременни жени
ГЗД
(n=56)

Предшестващ
бременността
диабет (ЗДТ1 и
ЗДТ2)
(n=43)

Общо
(n=99)

Брой (%)

Брой (%)

Брой (%)

Характеристика

Възраст (Mean±SD)

31,70±4,56 г.

30,98±4,85 г.

31,38±4,68 г.

Основно
Средно
Висше
Омъжена
Живее на семейни начала
Необвързана
Разведена

0 (0,0%)
10 (17,9%)
46 (82,1%)

2 (4,7%)
12 (27,9%)
29 (67,4%)

2 (2,0%)
22 (22,2%)
75 (75,8%)

35 (62,5%)
19 (33,9%)
1 (1,8%)
1 (1,8%)

30 (69,8%)
11 (25,6%)
2 (4,7%)
0 (0,0%)

65 (65,75)
30 (30,3%)
3 (3,0%)
1 (1,0%)

Професионален
статус

Работеща
Домакиня
Безработна
Студентка

49 (87,5%)
2 (3,6%)
3 (5,4%)
2 (3,6%)

28 (65,1%)
1 (2,3%)
14 (32,6%)
0 (0,0%)

77 (77,8%)
3 (3,0%)
17 (17,2%)
2 (2,0%)

Съпътстващи
заболявания

Да
Не

30 (53,6%)
26 (46,4%)

43 (100%)
0 (0,0%)

73 (73,7%)
26 (26,3%)

Образование

Семейно
положение

Средната възраст на анкетираните жени е 31,38±4,68 години, като за тези с ГЗД е
31,70±4,56 г., а за групата с предшестващ диабет (ЗДТ1 и ЗДТ2) – 30,98±4,85 г. (табл. 1). Не
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Брой анкетирани

се установи статистически значима разлика във възрастта на анкетираните по отношение на
типа диабет (p=0,552).
Две пети (39,4%) от бременните жени попадат във възрастовата категория 26 – 30
години. Най- нисък е процентът във възрастовата група 18-25 г. - 7,1% (n=7), а малко под
една четвърт (23,2%) са бременните над 35-годишна възраст. Най-младата анкетирана е на
19 години, а най-възрастната на 41 години. Разпределението на респондентите по
възрастови категории е представено на фиг. 3.
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

39
30
23

7

18-25 г.

26-30 г.

31-35 г.

> 35 г.

Възрастови групи

Фиг. 3 Разпределение на анкетираните жени по възрастови групи (абсолютен дял)

По отношение на здравословното състояние, съпътстващи заболявания (извън
диабета) са докладвани при 73,7% от анкетираните (табл. 1). Всички 43 жени с предшестващ
бременността диабет (ЗДТ1 и ЗДТ2) са отбелязали, че имат съпътстващи заболявания.
Панел Б – Информация относно бременността
Най-висок е процентът на жените, намиращи се в III триместър на бременността по
време на анкетирането. От групата на жените с ГЗД 66,1% са в III триместър, последвани от
тези във II триместър – 26,8% и най-малък процент са в I триместър – 7.1%. Причината за
това е, че скринингът за ГЗД се провежда най-често в периода между 24 и 28 г.с. (фиг. 4).

ГЗД 7.1%

27%

66%

23%

ЗДТ1 и ЗДТ2

33%

14%

Общо

0%

44%

29%
20%

I триместър

57%
40%

60%

II триместър

80%

III триместър

100%

Фиг. 4 Процентно разпределение на анкетираните лица, в зависимост от отговорите на
въпроса: „В кой месец сте бременна?”
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Отговорите на въпроса: „Коя по ред е тази бременност?” са представени на фиг. 5,
от която е видно, че разпределението между групите е почти равномерно.

ГЗД

52%

48%

ЗДТ1 и ЗДТ2

49%

51%

Общо

51%

50%

0%

20%
1-ва бременност

40%

60%

80%

100%

2-ра бременност или повече

Фиг. 5 Процентно разпределение на анкетираните лица, според отговорите на въпроса: „Коя
по ред е тази бременност?”

За 65,3% от анкетираните жени, предишната бременност е протекла безпроблемно,
докато 34,7% споделят, че са били налице усложнения. Едни от най- честите усложнения, с
които са се сблъсквали жените при предишна бременност са ГЗД и високото артериално
налягане. Сборът на процентите представени на фигурата надхвърля 100, тъй като
участниците са давали повече от един отговор (фиг. 6)

ГЗД

52.9%

Високо кръвно налягане

47.1%

Преждевременно раждане

29.4%

Спонтанен аборт

17.6%

Друго
0.0%

11.8%
10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Фиг. 6 Процентно разпределение на анкетираните лица, според вида на усложненията при
предишна бременност

Средното тегло на новороденото при предишно раждане е било 3640 g (табл. 2). В
групата на жените с ГЗД, процентът на новородените с тегло над 4000 g е бил 40%.
Макрозомията на плода при предишна бременност е един от рисковите фактори за
развитие на ГЗД.
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Табл. 2 Обобщаващи статистически характеристики на количествената променлива „тегло
на новороденото“ при различните групи анкетирани жени
Групи

Mean

N

SD

Median

Min

Max

ГЗД

3649,40

25

713,609

3800,00

2200

4500

Предшестващ бременността диабет

3621,92

13

556,812

3575,00

2630

4500

Общо

3640,00

38

656,540

3775,00

2200

4500

Панел В – Информация относно диабета

В нашето проучване най-голям е процентът на жените с ГЗД (56,6%), последван от
жените със ЗДТ1 (35,4%) и ЗДТ2 – 8,1% (фиг. 7). Тези данни съответстват на статистиката на
IDF за разпространението на диабета по време на бременност. От честотното
разпределение на типа диабет се вижда, че има много малък брой анкетирани със ЗДТ2 –
само 8,1% (n=8), а това пречи да се търсят зависимости между диабета и другите
променливи. Поради тази причина жените с предшестващ бременността диабет - ЗДТ1 и
ЗДТ2, са обединени в една група.

35%

57%

8%
ЗДТ1

ЗДТ2

ГЗД

Фиг. 7 Разпределение на анкетираните лица, в зависимост от типа диабет

На интензифицирана инсулинова терапия посредством инсулинови писалки са почти
всички жени с предшестващ диабет (ЗДТ1 и ЗДТ2) – 90,7% (n=39), като 69,2% (n=27) от тях
прилагат лечение с инсулиновите аналози aspart и detemir, а останалите 30,8% (n=12) са на
конвенционален човешки инсулин. Само 4,7% (n=2) от жените с предшестващ бременността
диабет са на лечение с продължителна подкожна инфузия на инсулин, прилагана чрез
инсулинова помпа. И двете жени са със ЗДТ1. Същият процент (4,7%) прилагат хранително двигателен режим, като това са бременни жени с диагностициран ЗДТ2 (табл. 3).
Голяма част от жените с ГЗД (85,7%) постигат успешен контрол само чрез хранителнодвигателен режим. При 14,3% от жените с ГЗД се е наложило включването и на инсулиново
лечение. Нашите резултати потвърждават тези от литературните данни.
Статистически значими разлики се установиха между двете групи по отношение на
вида лечение (p<0,001). Това е напълно логично, имайки предвид че единственото лечение
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на ЗДТ1 до момента остава инсулиновата терапия, като тя е предпочитана и при лечението
на ЗДТ2 в периода на бременността, поради установената безопасност и ефикасност.
Табл. 3 Разпределение на анкетираните жени според вида лечение, което прилагат
(абсолютен и относителен дял)

ГЗД
Брой (%)
Инсулин
(писалка)
Вид
лечение

Инсулин
(помпа)
Хранителнодвигателен
режим

Групи
Предшестващ
бременността диабет
Брой (%)

Общо
Брой (%)

8 (14,3%)

39 (90,7%)

47 (47,5%)

0 (0,0%)

2 (4,7%)

2 (2,0%)

48 (85,7%)

2 (4,7%)

50 (50,5%)

p-value

p<0,001

Почти всички жени (97,7%) с предшестващ бременността диабет (ЗДТ1 и ЗДТ2) са
посочили, че притежават глюкомер и само 2,3% са дали отрицателен отговор. В сравнение
с тях, половината от анкетираните с ГЗД (51,8%) нямат глюкомер (фиг. 8). Установиха се
статистически значими разлики по отношение на притежанието на глюкомер при двете
групи (χ2=28,173, p<0,001).
120%

2.3%

100%
80%

30.3%

51.8%

60%
40%

97.7%
69.7%

48.2%

20%
0%
Общо

ЗДТ1 и ЗДТ2
Да

ГЗД

Не

Фиг. 8 Процентно разпределение на анкетираните лица според това дали притежават или
не глюкомер

Статистически значими разлики се установиха и по отношение на честотата на
измерване на кръвната захар между двете групи (табл. 4). Сигнификантно по-ниска е
честотата на ежедневен самоконтрол при жените с ГЗД в сравнение с тези с предшестващ
бременността диабет (ЗДТ1 и ЗДТ2). Малко над една четвърт (26,8%) от анкетираните с ГЗД
се придържат към редовен самоконтрол на кръвната захар и измерват стойностите си
всеки ден, в сравнение с 83,7% при жените с предшестващ бременността диабет (p<0,001).
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Табл. 4 Разпределение на анкетираните лица според отговорите на въпроса „Колко често
измервате стойностите на кръвната си захар?”

ГЗД
Брой (%)
всеки ден
Честота на
измерване на
кръвната захар

2-4 пъти в
седмицата
1 път
седмично
няколко
пъти в
месеца

Групи
Предшестващ
бременността
диабет
Брой (%)

Общо
Брой (%)

15
(26,8%)

36 (83,7%)

51 (51,5%)

8 (14,3%)

6 (14,0%)

14 (14,1%)

4 (7,1%)

1 (2,3%)

5 (5,1%)

29
(51,8%)

0 (0,0%)

29 (29,3%)

p-value

P<0,001

Средните стойности на кръвната захар на гладно при групата с предшестващ диабет
са 5,68±1,13 mmol/L, а при жените с ГЗД са 5.84±0.99 mmol/L (табл. 5). Тестът на Ман-Уитни
показва, че двете групи не се различават статистически значимо по отношение стойностите
на кръвната захар на гладно (p=0,320).
Средните стойности на гликирания хемоглобин (HbA1c) при двете групи
анкетирани са представени на табл. 5. Тези стойности са близки до препоръчителните нива
на HbA1c ≤6,5% при бременни жени. Тестът на Ман-Уитни показва, че двете групи се
различават статистически значимо по отношение на гликирания хемоглобин – (p<0,001).
Нивото на HbAc1 на жените от групата с предшестващ бременността диабет е по-високо – в
извадката медианата е 6,90, докато в другата група е 5,52.
Табл.5 Гликемичен контрол на диабета при двете групи бременни жени
Тип захарен диабет
ГЗД
Предшестващ
бременността диабет

Препрандиална глюкоза
(mmol/L)
5,84±0,99

p-value

p-value

5,74±0,83
p=0,320

5,68±1,13

HbA1c (%)

6,91±0,97

p<0,001

На фиг. 9 и 10 е представено наличието на фамилна обремененост за ЗД при
анкетираните лица, както и разпределението им според степента на родство. Смята се, че
един от рисковите фактори за развитие на ГЗД е именно фамилната анамнеза за ЗДТ2.
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48.21%

ГЗД

51.79%
37.50%

ЗДТ2

62.50%
60.00%

ЗДТ1

40.00%
0%

10%

20%

30%

40%

не

50%

60%

70%

да

Фиг. 9 Наличие на фамилна обремененост за захарен диабет сред анкетираните жени
80%

71%

70%

60%

60%

52%

48%

50%

40%

40%

29%

30%
20%
10%
0%

ЗДТ1

ЗДТ2

ГЗД

да: родител, брат, сестра, собствено дете
да: баба, дядо, чичо, леля, първи братовчед

Фиг. 10 Разпределение на респондентите с наличие на фамилна обремененост, в зависимост
от степента на родство

Панел Г – Хранителен режим и двигателна активност

На база на съобщените от анкетираните ръст и тегло преди бременността беше
изчислен индексът на телесна маса (ИТМ). Средните стойности (Mean) на ИТМ преди
бременността, стандартните им отклонения (SD), медианите (Median), както и минималната
(Min) и максималната (Max) стойност при двете групи са представени на табл. 6.
Табл. 6 Обобщаващи статистически характеристики на количествената променлива „ИТМ
преди бременността“ при различните групи анкетирани жени
Тип захарен диабет

ИТМ преди бременността (kg/m2)
Mean

SD

Median

Min

Max

ГЗД

25,56

6,16

24,33

17,30

46,61

Предшестващ бременността
диабет (ЗДТ1 и ЗДТ2)

25,40

5,90

23,53

17,12

41,51

Общо

25,49

6,02

24,22

17,12

46,61
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Въз основа на изчисления ИТМ преди бременността разпределихме бременните
от двете групи в съответната категория според критериите на СЗО – поднормено тегло
(ИТМ<18,5 kg/m2), нормално тегло (ИТМ=18,5 – 24,99 kg/m2), наднормено тегло (ИТМ 25 –
29,99 kg/m2) и затлъстяване (³ 30 kg/m2). (табл. 7)
Не се установиха статистически значими разлики между групите по отношение на
ИТМ преди бременността (p=0,778).
Табл. 7 Разпределение на анкетираните лица по групи, според ИТМ преди бременността
ГЗД (брой, %)

Предшестващ
бременността диабет –
ЗДТ1 и ЗДТ2 (брой, %)

Общо (брой, %)

3 (5,36%)
33 (58,93%)
8 (14,28%)
12 (21,43%)

2 (4,65%)
24 (55,81%)
8 (18,60%)
9 (20,93%)

5 (5,05%)
57 (57,56%)
16 (16,16%)
21 (21,21%)

Поднормено тегло
Нормално тегло
Наднормено тегло
Затлъстяване

Затлъстяването преди бременността (ИТМ>30 kg/m2), както и прекомерното
наддаване на килограми в хода на бременността са важни рискови фактори за развитието
на ГЗД, като могат да бъдат причина и за появата на различни усложнения при бременни с
предшестващ диабет (ЗДТ1 и ЗДТ2). По време на бременността жените с диабет трябва да
бъдат съветвани как да постигнат здравословно покачване на килограми чрез балансиран
хранителен режим и умерена и редовна физическа активност.
По време на бременността, особено когато тя е съчетана и с диабет трябва да се
обърне внимание на достатъчния прием на фолиева киселина, желязо, калций, цинк,
магнезий, вит. C и Е. Препоръчва се жените да си набавят тези микронутриенти и витамини
от естествени хранителни източници, но когато приемът им е недостатъчен в повечето
случаи се налага допълнителен прием на хранителни добавки.
Почти всички бременни жени (91%) са отговорили, че приемат хранителни добавки
и витамини. На фиг. 11 са представени най-употребяваните хранителни добавки и витамини
от жените в нашето проучване. Сборът на процентите надхвърля 100, тъй като участниците
са давали повече от един отговор (фиг. 11).
90%
80%

80%
69%

70%
60%
50%
40%
30%
20%

22%

24%

желязо

друго

11%

10%
0%
пренатални
витамини

фолиева
киселина

калций

Фиг. 11 Хранителни добавки и витамини, употребявани от анкетираните по време на
бременността
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Независимо от типа диабет, бременните жени трябва да бъдат съветвани относно
подходящ хранителен режим, оптимално покачване на килограми и умерена физическа
активност. Препоръчително е бременните жени с диабет да се консултират с диетолог за
изготвяне на подходящ хранителен план. Респондентите бяха помолени да отговорят дали
са посетили диетолог за изготвяне на хранителен режим, съобразен с изискванията на
диабета и бременността.
От фиг. 12 се вижда, че много малък процент от анкетираните са се консултирали с
диетолог. Не се наблюдават статистически значими разлики между отделните групи.
100%
81.4%

78.6%

80%

79.8%

60%
40%
21.4%

20%

18.6%

20.2%

0%
ГЗД

ЗДТ1 и ЗДТ2
Да Не

Общо

Фиг. 12 Консултация с диетолог - процентно разпределение според отговорите на
анкетираните

От всички жени взели участие в проучването 78,8% са отговорили, че прилагат
специален хранителин режим, за да поддържат оптимален гликемичен контрол по време
на бременността, като 21,2% от анкетираните не са променили хранителните си навици.
Установи се статистически значимa разликa между групите (χ2=11,640, p=0,001).
Преобладаващата част от жените с ГЗД (91,1%, n=51) прилагат специален хранителен
режим. Това е и основният подход в лечението на ГЗД, с който се цели постигането на
успешен гликемичен контрол. Почти две пети (37,2%) от жените с предшестващ
бременността диабет (ЗДТ1 и ЗДТ2) не се придържат към специален хранителен режим.
(табл. 8)
Табл. 8 Разпределение на анкетираните лица, според това дали прилагат специален
хранителен режим по време на бременността
Групи

Специален
хранителен
режим

Отговор

ГЗД
Брой (%)

Предшестващ
бременността диабет
Брой (%)

Общо

да

51 (91,1%)

27 (62,8%)

78 (78,8%)

не

5 (8,9%)

16 (37,2%)

21 (21,2%)

p-value

p=0,001

Респондентите, които са дали положителен отговор на въпроса „Прилагате ли
специален хранителен режим в момента?”, бяха помолени да опишат в свободен текст
какво включва тяхната диета. Най-честите отговори включват - „нисковъглехидратна
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диета”, „ограничаване на захарта”, „броене на хлебни единици”, „високо-мазнинна и
нисковъглехидратна диета”, а някои от жените са посочили какво включва дневното им
меню.
При бременните жени, участващи в нашето проучване преобладава
четирикратното (48,5%) и петкратното хранене (31,3%), което отговаря на съвременните
изисквания за правилен хранителен режим на бременната жена (фиг. 13). Тъй като всички
участници в анкетното проучване са диагностицирани с диабет е необходимо да спазват
препоръките за хранене при диабет – три основни хранения и две или три междинни
закуски. Не се установиха статистически значими разлики по отношение на броя хранения
при различните групи.
По-голямата част от анкетираните (66%) дават отговор, че не пропускат хранения, а
малко над една четвърт (27%) са отбелязали, че се случва понякога да пропуснат хранене
(фиг. 14). Установи се статистически значима разлика между двете анализирани групи
(p=0,043), като нито една от анкетираните с предшестващ диабет не е дала положителен
отговор относно пропуска на хранене, докато процентът при жените с ГЗД е 12,7%.
Отговорите на въпросите относно броя на ежедневните хранения, както и пропуска
на хранения са обобщени за двете групи и са представени на фиг. 13 и фиг. 14.
60%
48.5%

50%
40%

31.3%

30%
20%
10%

13.1%
7.1%

0%
3

4

5

повече от 5

Фиг. 13 Процентно разпределение на отговорите на въпроса: „Колко пъти на ден се
храните?”
7%
27%

66%

да

не

понякога

Фиг. 14 Процентно разпределение на отговорите на въпроса: „Пропускате ли хранения?"

Храненето на жената още преди забременяване и в хода на бременността играе
важна роля в програмирането на метаболизма на плода и неговото бъдещо здраве.
24

Ежедневната употреба на зеленчуци, особено тъмнолистни, които са богат източник
витамин А, C, K и Е, е задължителна за бременните жени с диабет. За ежедневна консумация
на зеленчуци съобщават 72% от анкетираните, а 24% от жените споделят за прием на
зеленчуци няколко пъти седмично (фиг. 15). Не се наблюдават статистически значими
различия между групите.
4%
24%

72%
всеки ден

няколко пъти в седмицата

рядко

Фиг. 15 Консумация на зеленчуци в периода на бременността

Участниците в проучването бяха помолени да отговорят дали приготвят сами храната
си и колко често вечерят навън. Преобладаващата част от жените (78%) дават отговор, че
предпочитат да приготвят храната си в домашни условия (фиг.16). Приблизително еднакъв
процент от жените не вечерят навън (36,4%) или правят това веднъж седмично (34,3%) (фиг.
17).
3%
19%

78%

да

понякога

не

Фиг. 16 Разпределение на анкетираните лица според отговорите на въпроса: „Сама ли
приготвяте храната си?" (относителен дял, закръглен до цяло число)
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29.3%

36.4%

34.3%
не вечерям навън

1 път седмично

2-4 пъти седмично

повече от 4 пъти

Фиг. 17 Процентно разпределение на отговорите на въпроса: „Колко пъти седмично вечеряте
навън?"

В анкетата бяха включени въпроси и относно вредните навици като
тютюнопушенe и прием на алкохолни напитки по време на бременност. По-голямата част
от анкетираните (70,4%) отговарят, че никога не са пушили, 22,45% - че са отказали цигарите,
поради настъпване на бременност и само 4,1% споделят, че пушат по време на
бременността. (фиг. 18) Относно приема на алкохолни напитки само 2% от всички
анкетирани са дали положителен отговор.

4%

не, никога не съм пушила

22%
пушех, но отказах
цигарите преди повече от
година
пушех, но отказах
цигарите поради
настъпване на бременност

3%

пуша

70%

Фиг. 18 Процентно разпределение на отговорите на въпроса: „Пушите ли?"

Успешният контрол на диабета по време на бременността изисква балансирано
хранене и прием на храни от всички хранителни групи, като се препоръчва да се намали
консумацията на въглехидрати с висок гликемичен индекс като захар, тестени изделия,
картофи, ориз и др. Бременната жена трябва да ограничи и приема на храни съдържащи
трансмазнини (бисквити, маргарин, вафли и др.). Поради тази причина на анкетираните
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бяха зададени въпросите: „Четете ли съдържанието на хранителни вещества върху
опаковките на храните?” и „Използвате ли изкуствени подсладители?”. Отговорите на тези
въпроси са илюстрирани на фиг. 19 и фиг. 20.
Наблюдават се статистически значими разлики по отношение на употребата на
изкуствени подсладители, като повече от половината жени с предшестващ бременността
диабет (53,5%) са дали положителен отговор в сравнение с 23,2% при групата с ГЗД
(p=0,002).
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29%

59%
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понякога

рядко
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Фиг. 19 Процентно разпределение на анкетираните лица според отговорите на въпроса:
„Четете ли съдържанието на хранителни вещества върху етикетите на опаковките?"

37%

59%

4%

да

понякога
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Фиг. 20 Разпределение на анкетираните според употребата на изкуствени подсладители
(относителен дял)

Умерената физическа активност по време на бременността има много предимства:
спомага за регулиране на нивата на кръвната захар и за здравословното покачване на
килограми, повишава настроението и подобрява качеството на съня. Ако не съществуват
изрични медицински противопоказания, жените с диабет трябва да могат да извършват
умерена физическа активност. На въпроса „Извършвате ли физическа активност?”,
половината (54,5%) от нашите анкетирани са дали отговор „да”, 23,2% - „понякога” и 22,2%
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- „не” (табл. 9). Не се наблюдават статистически значими разлики между отделните групи
(p=0,330).
Табл. 9 Разпределение на анкетираните лица в зависимост от това дали извършват
физическа активност (абсолютен и относителен дял)
Групи

Физическа активност

Отговор

ГЗД
Брой (%)

Предшестващ бременността диабет
ЗДТ1 и ЗДТ2
Брой (%)

Общо

да

33 (58,9%)

21 (48,8%)

54 (54,5%)

не

10 (17,9%)

12 (27,9%)

22 (22,2%)

понякога

13 (23,2%)

10 (23,3%)

23 (23,2%)

Независимо дали са диагностицирани със ЗД или не за всички бременни се
препоръчва да извършват лека до умерена физическа активност като напр. ходене 5 пъти
седмично с продължителност поне 30 мин. На нашите анкетирани им е трудно да извършват
ежедневна физическа активност. Една четвърт (25,3%) са активни 3-4 пъти седмично, също
толкова (24,2%) - 1-2 пъти седмично, 22,2% - не извършват никаква активност, само 18,2% са
физически активни всеки ден и съответно 10,1% - 5-6 пъти седмично (фиг. 21). Няма
статистически значима разлика между двете групи.
30%
25%

22.2%

24.2%

25.3%
18.2%

20%
15%
10.1%

10%
5%
0%
0 пъти

1-2 пъти

3-4 пъти

5-6 пъти

всеки ден

Фиг. 21 Отговори на въпроса: "Колко пъти седмично извършвате физическа активност?"

Извършваната физическа активност при по-голямата част (46,5%) от анкетираните
жени е с продължителност повече от 30 мин. Една четвърт (25,3%) са отговорили, че са
физически активни 16-20 мин., 5% - 11-15 мин. и 1% - от 1 до 10 мин. (фиг. 22).
Продължителността на извършваната физическа активност е добра, но много малък
процент от жените са активни всеки ден. По отношение на продължителността на
извършваната физическа активност също не се установиха статистически разлики между
отделните групи.
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5%

1%
0 мин.

1-10 мин.

11-15 мин.

16-20 мин.

повече от 30
мин.

Фиг. 22 Разпределение на анкетираните лица, според продължителността на извършваната
физическа активност

Бременните жени предпочитат леката и умерена физическа активност като
разходка, йога и плуване. Нито една бременна не практикува джогинг. Сборът на
процентите надхвърля 100, тъй като участниците са давали повече от един отговор (фиг. 23).
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Фиг. 23 Разпределение на анкетираните лица, според вида на извършваната физическата
активност

Панел Г – Източници на подкрепа и информация

Най-често (95%) анкетираните се обръщат към семейството си, за да получат
необходимата подкрепа по време на бременността, 46% намират подкрепа при
медицински специалисти и 43% я получават от приятелите си. Процентното разпределение
между двете групи анкетирани жени е представено на фиг. 24.
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37%

Медицински специалист
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Предшестващ диабет (ЗДТ1 и ЗДТ2)

100%

120%

ГЗД

Фиг. 24 Източници на подкрепа за бременните жени

Повечето жени (75%) определят нивото си на стрес по време на бременността като
средно, 13% като високо и 12% - ниско (фиг. 25). Може би високите нива на стрес са свързани
с усложнения, породени от диабета или бременността или просто от по-високите
хормонални нива.
12%

13%

75%
ниско

средно

високо

Фиг. 25 Разпределение на анкетираните лица, според нивото на стрес по време на
бременността

По отношение на важността от осъществяване на промени, свързани със
здравословния начин на живот и целящи постигането на успешен контрол на диабета в
условията на бременността, анкетираните жени направиха своята оценка с помощта на 5точковата скала на Ликерт (1 – „не е важно“; 5 – „много важно“). Жените с ГЗД са наймотивирани да направят необходимите промени, свързани с начина на живот, за да
постигнат успешен контрол. Резултатите показват, че 100% от жените с ГЗД са дали отговор
„важно“ и „много важно“. Разпределението на анкетираните според техните отговори е
представено в табл. 10.
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Табл. 10 Разпределение на анкетираните лица според отговорите на въпроса: „Колко важно
за Вас е да направите необходимите промени, свързани с начина на живот, за да
контролирате успешно Вашата бременност и диабет?
Изобщо
не е
важно
1
Предшестващ
бременността
диабет
(ЗДТ1 и ЗДТ2)
n=43
Брой (%)
ГЗД
n=56
Брой (%)

2

Не мога
да
преценя
3

0 (0%)

1 (2,3%)

2 (4,7%)

5 (11,6%)

35 (81,4%)

4,78

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

9 (16,1%)

47 (83,9%)

4,84

Не е важно

Важно

Много
важно

4

5

Средна
оценка

Анкетираните жени бяха помолени да опишат с една дума какво е за тях диабетът.
По-голямата част (69%) го определят като „предизвикателство”, за 15% от анкетираните
диабетът е „проблем”, за 11 % - „възможност” и за 5% от жените той е „тежест” (фиг. 26).
5%
15%

11%
69%

предизвикателство

възможност

проблем

тежест

Фиг. 26 Описание на диабета, според анкетираните лица

Оказва се, че анкетираните получават информация за заболяването от различни
източници - ендокринолог, акушер-гинеколог, ОПЛ, фармацевт, специализирана
литература и интернет. Най-голяма помощ за овладяването на заболяването са получили от
ендокринолога си (96%). От акушер-гинеколога си са се информирали 80% от бременните
жени, а от ОПЛ – 42%. Фармацевтът е бил полезен за 27% от анкетираните, същият процент
са се обърнали към специализирана литература. Интернет също е един от най-често
използваните източници, от който бременните жени са почерпили информация (81%).
Сборът на процентите надхвърля 100, тъй като участниците са давали повече от един
отговор. Разпределението на изследваните лица според източниците на информация е
представено на фиг. 27.
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Фиг. 27 Източници на информация за диабета

На въпроса дали имат нужда от допълнителна информация и дали биха им били
полезни обучителните материали и брошури по-голямата част от анкетираните жени (88%)
отговарят с положителен отговор (фиг. 28).
12%

88%

да

не

Фиг. 28 Необходимост от обучителни материали

Заключителна дискусия
Въз основа на получените резултати от анкетното проучване можем да обобщим,
че не се установиха съществени различия в самоконтрола на заболяването и навиците за
здравословен начин на живот при жените с ГЗД и тези с предшестващ бременността диабет
(ЗДT1 и ЗДT2).
При жените с ГЗД се наблюдават пропуски по отношение на редовния мониторинг
на кръвната захар. Стриктни в това отношение са жените с ГЗД, които прилагат
инсулинолечение. Основните бариери за осъществяване на редовен самоконтрол на
кръвната захар при жените с ГЗД, прилагащи диетолечение може би са свързани с
разходите за глюкомери и тест ленти, които не се реимбурсират от НЗОК, по-нисък
социално-икономически статус, болка и неудобство при измерване, фобия от игли. Ето защо
е важно първата стъпка към успешния самоконтрол при жените с ГЗД да бъде насочена към
обучение и разбиране на важността от самостоятелното измерване на кръвната захар за
намаляване на усложненията по време на бременност. Жените с предшестващ
бременността диабет осъществяват редовен самоконтрол на кръвната си захар и най-
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вероятно причината за това е по-дългата давност на заболяването и по-добрите познания
за възможните усложнения.
По отношение на хранителните навици се установи, че много малък процент от
жените са посетили специалист по хранене и диететика. Здравословното хранене е основен
елемент в лечението и профилактиката на диабета при бременни. Един от начините за
управление на ГЗД е правилното хранене. Консултирането относно хранителния режим,
базиран на данните от ИТМ, теглото по време на бременността и физическата активност
може да спомогне за постигането на добър гликемичен контрол и да намали риска от
усложнения за майката и плода. От получените резултати се вижда, че голяма част от
жените с ГЗД прилагат специален хранителен режим по време на бременността. По-нисък
е процентът при жените с предшестващ бременността диабет, което най-вероятно се
свързва с фактът че лечението при тях се осъществява основно с инсулин и те разчитат
главно на лекартсвения продукт, за осигуряване на добър гликемичен контрол.
По отношение на двигателната активност по време на бременността също се
наблюдават пропуски и при двете групи жени. Общо 22% от всички анкетирани не са
физически активни. Бременността предизвиква значителен стрес и тревожност за жените и
добавянето на диагнозата ГЗД прави емоционалното и физическо натоварване още поголямо. Редовните упражнения обаче са една от стратегиите, които могат да помогнат на
жените с висок риск да предотвратят появата на ГЗД и да помогнат на жените с вече
диагностициран ГЗД да управляват по-добре заболяването си. Освен това редовната
физическа активност може да помогне на всички жени с висок риск да предотвратят появата
на ЗДТ2 по-късно в живота. От анкетното проучване е видно, че жените с ГЗД са физически
активни по-често и извършваната активност е с по-дълга продължителност спрямо тази при
жените с предшестващ бременността диабет. Причината за това се крие най-вероятно в
личните притеснения на жените с предшестващ бременността диабет относно риска от
хипогликемия.
Най-голямото предизвикателство, пред което са изправени здравните
специалисти, участващи в грижата за бременните жени с диабет, е да осигурят подходящи
обучение, информация и подкрепа. Диагнозата ГЗД може да бъде плашеща за бременните
жени и обикновено е необходимо време за адаптация. Съществуват сериозни
доказателства, които сочат, че емоционалната подкрепа от страна на партньора /съпруга/ и
семейството на жената подобрява придържането към режимите за самоуправление на ГЗД
и в този смисъл семейният подход може да доведе до по-добри резултати. Това се
потвъждава и от нашите резултати - 95% от анкетираните жени, независимо от типа диабет
са потърсили подкрепа от семейството си.
По отношение на източниците на информация за бременните жени се наблюдава
слабо участие от страна на фармацевтите. Редица проучвания са доказали, че участието на
фармацевта в лечебния процес води до подобряване на кoмплайънса и има редица
клинични и финансови ползи за пациентите с диабет, включително бременни жени.
Друг тревожен факт е, че бременните жени се обръщат главно към интернет като
основен източник на информация, чиято достоверност може да бъде подложена на
съмнение. Най-добрият начин да се уверят дали дадената информация, която са прочели е
вярна, обективна и полезна е като потърсят потвърждение от медицински специалист.
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3.

Изработване и оценка на обучителни материали с цел повишаване информираността
на бременните жени за ГЗД

През този етап на нашето проучване заложихме като задача разработването на
„обучително ръководство” за жени с ГЗД, както и за всички бъдещи майки, които искат да
получат повече информация за това усложнение на бременността.
Целта на предвидените печатни образователни материали е да повишат здравната
грамотност на бременните жени, обединявайки основните препоръки за успешен контрол
на диабета през периода на бременността, както и предоставяйки примери за
допълнителни източници на информация и подкрепа.
Подготвителен етап
Преди да пристъпим към същинската работа по създаването на обучителното
ръководство направихме систематичен преглед на литературата, както и документален
анализ на ръководствата на различни диабетни асоциации и дружества за налични
информационни брошури и други образователни материали за ГЗД.
Същински етап
След направения преглед на литературата, започна същинският етап на практическа
работа – разработването на обучително ръководство, което да предостави допълнителна
здравна информация за ГЗД.
Първата ни задача през този етап беше да определим каква информация трябва да
съдържа предвиденото обучително ръководство. Въз основа на резултатите от
литературния преглед, проведеното анкетно проучване и не на последно място като се има
в предвид, че жените с ГЗД за първи път се сблъскват с това заболяване решихме да се спрем
на следните теми:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Информация за това какво представлява ГЗД, какви са рисковите фактори за появата
му, как се поставя диагнозата и защо е важно да се лекува;
Какви са възможностите за лечение и успешен контрол на ГЗД;
Съвети за здравословно и балансирано хранене по време на бременността и
препоръки за умерена двигателна активност;
Самоконтрол на кръвната захар при ГЗД – значение и важност, стъпки при
осъществяването му, прицелни стойности за успешен контрол;
Състоянията хипо- и хипергликимия – симптоми, възможности за предотвратяване и
начини за овладяване;
Лечение с инсулин - значение на инсулина за човешкия организъм, видове
инсулинови продукти, съхранение, устройство и начин на работа с инсулинова
писалка;
Раждане при бременност с ГЗД – възможни рискове и усложнения;
Бъдеща превенция на ЗДT2 след ГЗД;
Източници на допълнителна информация и подкрепа – здравни специалисти,
интернет и мобилни приложения;
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Обучителното ръководство беше разработено в съответствие с основните
изисквания за ефективност на образователните материали, отнасящи се до съдържанието,
структурата, езика, оформлението и илюстрациите.
Информацията, която е включена в ръководството е от общ характер, написана е
на лесно разбираем език, придружена е с необходимите таблици, схеми и изображения за
по-добро визуализиране и няма за цел да замени консултацията с лекар и/или фармацевт.
При написването на ръководството са използвани достоверни, публично достъпни
и надеждни литературни източници.
Препоръките, отправени към бременните жени в ръководството са в съответствие
с тези на българските, европейските и световните диабетни ръководства.
В процеса на разработка на обучителното ръководство участваха двама
ендокринолози с богат опит в лечението на ГЗД, които помогнаха при формулиране на
някои от темите с препоръки от реалната практика.
Окончателната версия на ръководството е с размери 148 x 210 мм (формат А5),
шрифт Calibri 14 pt и се състои от 53 цветни и 3 черно-бели страници. Включени са 9 фигури
и 6 таблици, допълнително са използвани и илюстрации. Информацията е представена в 18
раздела, първият от които е въведение, а последният – библиография.
Заключителен етап
За да оценим дали създаденото обучително ръководство е полезно за пациентите,
проведохме анкетно проучване сред фокус-група от 20 бременни жени, които са част от
целевата аудитория, за която е предназначено ръководството. На всяка една от бременните
жени беше предоставенo обучителното ръководство за периода от един месец, през който
да се запознаят с информацията включена в него. След това всяка една от жените попълни
формуляр за обратна връзка относно удовлетвореността и полезността от предоставеното
обучително ръководство (Приложение 4 от дисертационния труд).
Анкетната карта се състои от седем въпроса. Първите два въпроса са свързани със
социално-демографските характеристики на респондентите. При следващите два въпроса
като измервателен инструмент бе използвана пет-точкова скала от Ликертов тип. Скалата
варира от 1 – „напълно неудовлетворена” до 5 – „напълно удовлетворена” за оценка на
твърденията, включени във въпрос 3 и от 1 – „напълно несъгласна” до 5 – „напълно
съгласна”, при въпрос 4. Въпрос 5 и 6 са от закрит тип с възможност за избор само на един
отговор. Последният въпрос от оценъчната форма е от отворен тип и предполага свободен
отговор, чрез който респондентите да изразят своите писмени коментари и препоръки за
предоставеното им обучително ръководство.
На табл. 11 са обобщени резултатите от социално-демографските данни на
респондентите. Възрастта на участниците варира от 18 до 38 години (средната възраст е
28,65±4,9г.). Преобладаващата част от анкетираните във фокус групата са с висше
образование (55%), последвани от тези със средно образование (40%) и една жена (5%) с
основно образование. Тези данни напълно корелират с целевата група жени, за които е
предназначено обучителното ръководство – пълнолетни грамотни жени в репродуктивна
възраст.
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Табл. 11 Обща характеристика на анкетираните лица
Характеристика
Брой (n)
%
Общ брой участници в анкетното 20
100
проучване
Средна възраст (mean ±SD)
28,65±4,9 г.
Образование
Основно
Средно
Висше

1
8
11

5
40
55

На следващите две таблици (табл. 12 и табл. 13) са представени резултатите,
свързани с оценката на удовлетвореността и полезността от предоставеното на
анкетираните жени обучително ръководство.
Постигната е много висока степен на удовлетвореност сред жените, запознали се с
информацията, включена в обучителните материали. При директното оценяване на петте
съставни конструкта – съдържание, разбираемост, дизайн, илюстрации, четимост на текста
няма дадени отговори „напълно неудовлетворена” (1) и „по-скоро неудовлетворена” (2).
Същата тенденция в отговорите се наблюдава и по отношение на оценката на полезността,
представена в табл. 13.
Табл. 12 Оценка на удовлетвореността от предоставеното обучително ръководство
Твърдение
Структура и съдържание на обучителното
ръководство
Разбираемост и достъпност на представената в
ръководството информация
Дизайн и фон на корицата и страниците
Илюстрации, фигури и таблици
Четимост на текста/размер на шрифта, контраст на
цветовете и др./

Отчасти удовлетворена/
Напълно удовлетворена (%)

Средна
оценка

95%

4,95

85%

4,25

95%
90%

4,75
4,50

90%

4,45

Табл. 13 Оценка на полезността от предоставеното обучително ръководство
Средна
Твърдение
Съгласна/Напълно съгласна (%)
оценка
Информацията, представена в ръководството ми
95%
4,75
беше полезна
Информацията, представена в ръководството е
добре онагледена с подходящи илюстрации,
90%
4,30
фигури и таблици
Получих нова информация и практически познания
95%
4,75
Открих ясни и точни отговори на моите въпроси
85%
4,05

Респондентите са категорични по отношение на въпроса за обема и съдържанието
на обучителното ръководство и всички единодушно посочват като отговор – „достатъчно“.
Цялостната оценка на анкетираните за предоставените им обучителни материали
е изключително висока – 65% дават отлична оценка, а 30% - много добра (фиг. 29).
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5%
30%

65%
Слаба

Задоволителна

Добра

Много добра

Отлична

Фиг. 29 Обща оценка за предоставеното обучително ръководство

Дванадесет от респондентите са споделили обратна връзка като препоръки и
впечатления за предоставените им обучителни материали. По отношение на впечатленията
си анкетираните жени споделят, че ръководството е било полезно за тях с достъпния си
език, интересните факти, свързани с диабета, полезната информация за хранителния режим
и различните храни. Някои от жените смятат, че ръководството е „ценен помощник” по
време на бременността, както за тях така и за цялото им семейство. Препоръките, които са
отправени са във връзка с необходимостта повече бременни жени да получават достъп до
информация относно ГЗД.
Заключителна дискусия
Вербалната комуникация е от съществено значение за процеса на обучение, но сама
по себе си не е достатъчна. Предоставянето на печатни обучителни материали в
допълнение към консултацията на здравните специалисти, прави обучението на пациентите
по-ефективно.
През последните години голяма част от бременните жени се обръщат към интернет
като леснодостъпен източник на здравна и лекарствена информация. Използването само на
интернет като основен ресурс на информация за бременността крие своите рискове и
трудности. Интернет може да бъде и полезен инструмент в помощ на пациента, но само
когато здравната информация в сайтовете отговаря на определени изисквания за качество,
точност, актуалност и четимост. Въпреки усилията насочени към контрол и качество на
онлайн здравната информация, голяма част от нея остава нерегулирана.
Създаването на печатни обучителни материали значително може да подобри
знанията за диабета, хранителните навици, физическата култура, СККЗ и превенцията на
бъдещи усложнения.
Създаденото обучително ръководство - „Гестационен захарен диабет – наръчник за
здравословна бременност“, има за цел да осигури информация в лесна за разбиране
форма, така че бременните жени да получат необходимите знания, които да прилагат в
ежедневието и да им помогнат да се справят с предизвикателствата на ГЗД. Получените
резултати от анкетното проучване показват, че бременните жени оценяват изключително
високо изработените обучителни материали. Доказа се необходимостта от предоставянето
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на допълнителна информация, която може да бъде от полза както за самите бременни
жени, така и за техните близки.
Дори и в съвременната ера на интернет технологиите, печатната здравна информация
може да има жизненоважно значение за укрепване на връзката между здравни
специалисти и пациенти. Предоставянето на обучителни материали може да повиши
здравната грамотност на пациентите, както и личната им отговорност, мотивация и
отношение към собственото здраве.
4.

Анкетно проучване сред фармацевти за оценка на познанията относно лечението
и контрола на ГЗД и нагласите и бариерите за оказване на фармацевтични грижи
при бременни жени.

Целта на изследването е да се оценят познанията на фармацевтите за контрола и
лечението на ГЗД, както и да се установят нагласите и бариерите при оказване на
фармацевтични грижи при бременни жени. Получените резултати ще помогнат да се
идентифицират пропуски и възможности за подобряване на фармацевтичното
обслужване при тази уязвима група пациенти.
Целевата група на проучването са маг. фармацевти, които работят в аптеки за
обслужване на гражданите. За да определим обема на представителната извадка
използвахме специализираното софтуерно приложение Statcalc на програмата Epi Info.
За основа бе взет броят на маг. фармацевтите – членове на регионална фармацевтична
колегия (РФК) Пловдив на Български фармацевтичен съюз (БФС). Националният
електронен регистър на членовете на БФС е публично достъпен на официалната интернет
страница на БФС (www.bphu.bg). По данни на регистъра на БФС към момента на
проучването в РФК Пловдив членуват 770 маг. фармацевти. От тях 716 работят в аптеки
за обслужване на гражданите.
Обемът на извадката е оценен на 195 фармацевти при зададен доверителен
интервал 95%, максимално допустима грешка ±6% и показател с форма на относителен
дял 50%.
В настоящото проучване участват 252 респондента, като след валидиране на
анкетите 8 от тях са отстранени, поради пропуски в отговорите. Анализирани са
отговорите на останалите 244 фармацевти (97%). Минималният обем на извадката е
надхвърлен, което позволява предполагането на статистическа достоверност на
резултатите.
С цел подобряване точността на извадката тя е разпределена между различни
градове и села на територията на област Пловдив. Участниците в анкетното проучване са
набирани сред аптеки за обслужване на гражданите. За избора на аптеки беше
използвана онлайн платформата www.mapteka.bg - Карта на аптеките и дрогериите в
Република България. Тази платформа предоставя автоматизирана обобщена
информация от регистрите на Министерство на здравеопазването (МЗ), Изпълнителна
агенция по лекарствата (ИАЛ) и НЗОК за обектите, които извършват търговия на дребно с
лекарствени продукти. Чрез телефонен разговор до управителите на селектираните
аптеки е отправена покана за участие в проучването. Телефонните номера на аптеките са
публично достъпни на интернет сайта www.mapteka.bg. След получаване на съгласие за
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участие, анкетната карта е изпратена до респондентите на електронен или хартиен
носител. На фармацевтите, избрали да попълнят анкетата онлайн беше изпратен линк по
електронната поща, а на останалите анкетната карта беше предоставена лично на
хартиен носител.
Анкетните карти са попълнени и върнати от участниците в проучването на
изследователите, при стриктно спазване на изискванията за анонимност и
конфиденциалност.
Алгоритъмът на провеждане на проучването е представен на фиг. 30.

Избор на аптека за
обслужване на
гражданите

Установяване на
контакт с
управителя на
аптеката

Несъгласие за
участие

Друг респондент

Съгласие за
участие

Провеждане на
проучването

До набиране на
обема на извадката

Преглед на
събраните данни
за пропуски

Анализ на
резултатите

Фиг. 30 Алгоритъм на провеждане на анкетното проучване
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Демографска и професионална информация

По отношение на пола преобладаващата част от взелите участие в анкетното
проучване са жени – 77%, а останалите 23% - мъже (фиг. 31). Това разпределение е
очаквано, имайки предвид нарастващата тенденция за феминизиране на професията в
България и ЕС.
23%

77%

Мъж

Жена

Фиг. 31 Разпределение на анкетираните по пол (относителен дял)

Средната възраст на анкетираните е 30,8±7,1 г. като най-ниската е 24 г., а найвисоката – 59 г. По-голямата част от респондентите са на възраст до 30 г. (60,7%).
Относителните дялове по възрастови групи са представени на фиг. 32.

39%

61%

< 30 г.

≧ 30 г.

Фиг. 32 Възрастово разпределение на участниците в анкетата (относителен дял)

Разпределението на респондентите по трудов стаж по специалността е
представено на фиг. 33. Средният стаж по специалността е 6,2 г. Най-голям е процентът
на анкетираните с трудов стаж 0-2 г. (41%), последван от тези с 3 до 5-годишен опит (27%).

40

45%

41%

40%
35%
27%

30%
25%

18%

20%

13.9%

15%
10%
5%
0%
0 - 2 г.

3 - 5 г.

6 - 10 г.

> 10 г.

Фиг. 33 Разпределение на респондентите по трудов стаж

От 244 анкетирани само 12,3% са посочили, че имат придобита специалност за
следдипломно обучение (фиг. 34).

12.3%
87.7%

Да

Не

Фиг. 34 Относителен дял на лицата отбелязали, че имат придобита специалност за
следдипломно обучение

Четирима анкетирани са посочили като специалност „магистър-фармацевт”, с
което предполагаме че не са разбрали въпроса. Двама респондентите са дали отговор
„обществено здраве и здравен мениджмънт“, което е магистърска програма, а други
двама са посочили – „клинична хомеопатия“, която представлява продължаваща
квалификация. Осем от фармацевтите са посочили, че имат придобита специалност по
„Организация и икономика на дистрибуторската и аптечна практика” (ОИДАП).
Разпределението на участниците според вида на придобитата специалност е
представено на фиг. 35.
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ОИДАП

8

Положителен отговор без уточнение

3

Технология на лекарствата с биофармация

2

Лечебни растения и фитофармацевтични
продукти

1

Клинична фармация

1

Анализ на лекарствените продукти

1

0

1

2

3

4
5
Брой

6

7

8

9

Фиг. 35 Разпределение на респондентите според вида на придобитата специалност
(абсолютен дял)

Според населеното място над две трети от анкетираните (70,5%) дават отговор, че
работят в гр. Пловдив, 23,1% - в общински център или малък град, а 6,7% - в село (фиг. 36).
6.7%
23.1%

70.5%

гр. Пловдив

Общински център/малък град

Село

Фиг. 36 Териториално разпределение на анкетираните фармацевти (относителен дял)

Повече от половината респонденти (54,9%) споделят, че аптеката, в която работят
се намира в жилищен квартал, една четвърт (25,4%) работят в аптеки, разположени на
голяма пешеходна зона или площад, 10,7% в аптеки на територията на лечебно
заведение за извънболнична помощ, а 8% в аптеки, намиращи се в супермаркет или
хипермаркет (фиг. 37).
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В супермаркет или
хипермаркет

9.0%

В лечебно заведение

10.7%

На голяма пешеходна зона
или площад

25.4%

В жилищен квартал

54.9%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Фиг. 37 Процентно разпределение на анкетираните според местоположението на
аптеката, в която работят

Според заетостта в аптеката над половината от фармацевтите (55,7%) са
служители във верига аптеки, 23% са служители в независима/единична аптека, а всеки
пети (21,3%) е собственик/управител на аптека (фиг. 38).

23%

21.3%
Собственик/управител
Служител във верига
аптеки
Служител в
независима/единична
аптека
55.7%

Фиг. 38 Разпределение на анкетираните според отговорите на въпроса: „Как определяте
Вашата заетост в аптеката?" (относителен дял)

Анкетираните фармацевти бяха помолени да отговорят дали аптеката, в която
работят има сключен договор с НЗОК. Преобладаващата част (90%) от тях дават
положителен отговор (фиг. 39).
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9.8%

Да

Не

90.2%

Фиг. 39 Процентно разпределение на анкетираните според това дали аптеката, в която
работят има сключен договор с НЗОК

Познавателен панел
Въпросите в този панел целят да оценят познанията на фармацевтите относно
лечението и контрола на ГЗД. За всеки правилен отговор беше давана 1 точка. Крайният
резултат е равен на сбора от точките на всеки верен отговор. Максималният брой точки
е 20. На база на публикувани в литературата проучвания, използващи Diabetes Knowedge
Test и въз основа на получения брой точки, класифицирахме знанията на фармацевтите
в три категории:
o „Добри познания“ – 17-20 точки
o „Средни познания“ – 13-16 точки
o „Слаби познания“ – 0-12 точки
Средният резултат от познавателния панел е 15,11 точки. Малко над половината от
респондентите (55%) имат резултат от 13 до 16 точки, което съответства на категорията
„средни познания“. Въз основа на броя верни отговори 34% от фармацевтите попадат в
категорията „добри познания“. Двадесет и осем (11%) анкетирани имат ниско ниво на
познания за ГЗД, т. е. те са получили общ резултат от 0 до 12 точки (табл. 14).
Табл. 14 Разпределение на фармацевтите според категорията познания (абсолютен и
относителен дял)
Категория познания
Брой
Процент, %
Слаби познания (0-12 точки)

28

11%

Средни познания (13-16 точки)

134

55%

Добри познания (17-20 точки)

82

34%

Панел за проучване на нагласите на маг. фармацевтите по отношение на оказването
на фармацевтични грижи на бременни жени
Твърденията включени в този панел имат за цел да установят отношението на
фармацевтите към предоставянето на фармацевтични грижи при бременни жени.
На следващите две таблици (табл. 15 и табл. 16) са представени резултатите, свързани
с нагласите и бариерите при оказването на фармацевтични грижи при бременни жени.
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Всички анкетирани са съгласни/напълно съгласни с твърдението, че оказването на
фармацевтични грижи ще подобри здравето и информираността на бременните жени
(табл. 15). Най-висока обща оценка (4,61±0,54) фармацевтите са дали на твърдението, което
гласи че оказването на фармацевтични грижи носи професионална удовлетвореност. Голям
процент от участниците (79,5%) са съгласни/напълно съгласни, че откриването и
решаването на проблеми, свързани със здравето и лекарствената терапия на бременните
жени е важна отговорност на фармацевта.
От друга страна 72,9% от анкетираните смятат, че в България не се оказват ефективни
фармацевтични грижи за бременните жени. Всеки пети фармацевт (20,5%) е на мнение, че
предоставянето на фармацевтични грижи не би имало полза за бременните жени, докато
75% не са на това мнение. Половината от респондентите (50,8%) изпитват притеснение да
поемат риск и отговорност относно резултатите от лечението при уязвима група пациенти
каквито са бременните жени. Същият процент са на мнение, че фармацевтите в България
нямат достатъчно познания за оказване на ефективни фармацевтични грижи. Над 90% от
анкетираните заявяват, че са им необходими допълнителни курсове и специализации, за да
бъдат ефективни здравни консултанти за бременните жени.
Една от основните бариери за оказването на фармацевтични грижи според нашите
анкетирани е липсата на достатъчно време. Именно това твърдение е получило най-висока
средна оценка (4,10±0,85). Липсата на допълнително обучение и отсъствието на база данни
и електронно пациентско досие на бременната жена са други важни бариери. За 73,7% от
участниците в проучването липсата на финансиране на услугата „фармацевтични грижи“ е
основна пречка за предоставянето ѝ на пациентите. По-малко от половината анкетирани
(45,9%) са на мнение, че липсата на специализиран софтуер или други технически ресурси
би повлияло негативно на оказването на фармацевтични грижи, докато 24,6% от
анкетираните не могат да дадат категоричен отговор. Над половината от фармацевтите са
съгласни, че липсата на ефективна комуникация, както и нежеланието от страна на
бременната жена да приеме фармацевтичната грижа могат да бъдат бариери.
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Табл. 15 Нагласи на фармацевтите за оказване на фармацевтични грижи при бременни жени

Твърдение

Мисля, че основен приоритет и отговорност на фармацевта е
да оказва фармацевтични грижи, когато става въпрос за
бременни жени.
Мисля, че оказването на фармацевтични грижи ще подобри
здравето и информираността на бременните жени.
Мисля, че оказването на фармацевтични грижи ще повиши
доверието и оценката на бременните жени към фармацевта.
Оказването на фармацевтични грижи ми носи професионална
удовлетвореност.
Мисля, че в България не се оказват ефективни фармацевтични
грижи за бременните жени.
Мисля, че предотвратяването, откриването и решаването на
проблеми, свързани със здравето и лекарствената терапия на
бременните жени е важна отговорност на фармацевта.
Мисля, че оказването на фармацевтични грижи не би имало
значителна полза за бременните жени
Мисля, че настоящите знания и умения на фармацевтите не са
достатъчни за оказване на ефективни фармацевтични грижи.
Изпитвам притеснение да поема риск и отговорност относно
резултатите от лечението при уязвима група пациенти, каквито
са бременните жени.
Мисля, че за да се прилагат ефективни фармацевтични грижи
за бременните жени са необходими по-задълбочени
познания, които могат да се придобият чрез посещение на
допълните курсове и/или специализации.

Несъгласен
(%)

Нито
съгласен,
нито
несъгласен
(%)

Съгласен
(%)

Напълно
съгласен
(%)

1

2

3

4

5

0,8%

3,3%

6,6%

37,7%

51,6%

4,36±0,81

0,0%

0,0%

0,0%

41,8%

58,2%

4,58±0,50

0,0%

0,8%

9%

32,8%

57,4%

4,47±0,69

0,0%

0,0%

2,5%

33,6%

63,9%

4,61±0,54

2,5%

9%

15,6%

43,4%

29,5%

3,89±1,01

1,6%

6,6%

12,3%

42,6%

36,9%

4,07±0,95

31,1%

39,3%

9%

9,8%

10,7%

2,30±1,30

5,7%

21,3%

23%

32%

18%

3,35±1,17

3,3%

24,6%

21,3%

33,6%

17,2%

3,37±1,13

0,0%

3,3%

4,9%

43,4%

48,4%

4,37±0,73

Напълно
несъгасен
(%)
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Средна
оценка ± SD

Табл. 16 Бариери за оказване на фармацевтични грижи при бременни жени

Несъгласен
(%)

Нито
съгласен,
нито
несъгласен
(%)

Съгласен
(%)

Напълно
съгласен
(%)

1

2

3

4

5

Липса на достатъчно време.

0,8%

4,9%

11,5%

49,2%

33,6%

4,10±0,85

Липса на специално обособено място в аптеката, където да се
предоставят фармацевтични грижи.

3,3%

11,5%

18%

45,1%

22,1%

3,71±1,04

Липса на допълнително обучение за оказване на
фармацевтични грижи при бременни жени.

0,8%

5,7%

9,8%

50,8%

32,8%

4,09±0,85

Липса на ефективна комуникация между фармацевт, лекар и
бременна жена.

4,1%

27%

27%

41,8%

16,4%

3,56±1,02

Нежелание от страна на бременната жена да приеме
фармацевтичната грижа.

2,5%

19,7%

19,7%

37,7%

18,9%

3,49±1,10

Липса на достатъчно познания от страна на фармацевта за
лекарствената употреба по време на бременност.

4,1%

27%

22,1%

28,7%

18%

3,30±1,17

Липса на специфичен софтуер и/или други технически
ресурси.

5,7%

23,8%

24,6%

28,7%

17,2%

3,28±1,17

Липса на достъп до база данни за бременната жена.

2,5%

8,2%

20,5%

41%

27,9%

3,84±1,01

Липса на финансиране на услугата “фармацевтични грижи” в
аптеката.

2,5%

9,8%

13,9%

43,4%

30,3%

3,89±1,03

Твърдение

Напълно
несъгасен
(%)
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Средна
оценка ± SD

Зависимости между демографските и професионални характеристики на
анкетираните лица и познанията им за ГЗД
• Разлики по пол
Средният брой точки, който мъжете са получили от познавателния панел е
14,82, докато при жените той е 15,20. Не се наблюдават статистически значими
разлики по пол (p=0,326).
• Възраст
Според възрастта си по-младите анкетирани имат по-ниска оценка – средно
14,89 точки в сравнение с тези на 30 или повече години (средно 15,46 точки).
• Населено място
Спрямо населеното място, работещите в гр. Пловдив са показали по-добри
познания (средно 15,28 точки) в сравнение с фармацевтите от селата (средно 13,38
точки). Установиха се статистически значими разлики по отношение на населеното
място (p=0,030).
• Местоположение на аптеката
В зависимост от местоположението с най-добри познания за ГЗД се отличават
фармацевтите работещи в аптеки, разположени в жилищен квартал (средно 15,61
точки). Най-ниска средна оценка (14,16) са получили работещите на голяма
пешеходна зона или площад. Разликите са статистически значими (p=0,042).
• Заетост в аптеката
По отношение на заетостта в аптеката не се наблюдават статистически
значими разлики в познанията на фармацевтите за ГЗД.
• Трудов стаж
Установиха се статистически значими разлики по отношение на трудовия
стаж и познанията на фармацевтите, като тези с по-малък професионален опит са
получили по-ниски резултати (среден брой точки 13,46) в сравнение с тези със стаж
6-10 г. (p=0,029).
• Придобита специалност
Наличието на придобита специалност за следдипломно обучение не оказва
статистически значимо влияние върху познанията на фармацевтите.
• Договор с НЗОК
По-голям брой точки са получили фармацевтите, работещи в аптеки със
сключен договор с НЗОК (среден брой точки – 15,17 спрямо 14,58), но разликите не
са статистически значими.
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Табл. 17 Зависимости между демографските и професионални характеристики на
фармацевтите и познанията им за ГЗД
Средна оценка
(точки)

Променлива
Пол
Възраст
Населено място

Местоположение на
аптеката

Заетост в аптеката

Мъж
Жена
<30 г.
≧ 30 г.
гр. Пловдив
Малък град
Село
В жилищен квартал
На голяма пешеходна зона или площад
В лечебно заведение
В супермаркет или хипермаркет

14,82
15,20
14,89
15,46
15,28
14,82
13,38
15,61
14,16
15,15
14,73

Собственик/управител
Служител във верига аптеки
Служител в независима/единична аптека

15,38
14,96
15,25

0 – 2 г.
3 – 5 г.
Трудов стаж
6 – 10 г.
> 10 г.
Да
Договор с НЗОК
Не
Да
Придобита специалност
Не
*статистически значими разлики

13,46
15,70
15,71
15,27
15,17
14,58
15,45
14,69

p-value
p=0,326
p=0,215
p=0,030*

p=0,042*

p=0,397

p=0,029*

p=0,215
p=0,140

Заключителна дискусия
Резултатите от нашето проучване показаха, че над половината (55%) от
анкетираните имат „средни познания“ за мениджмънта на ГЗД, 34% са попаднали в
категорията „добри познания“ и само 11% имат „слаби познания“. Тези данни ни дават
основание да считаме, че българските фармацевти могат да бъдат ефективни здравни
консултанти по отношение на лекарствената терапия и самоконтрола на кръвната захар при
жени с ГЗД.
Една добра възможност за осъвременяване и повишаване на знанията и
компетенциите на фармацевтите в областта на ЗД и популяризирането на здравословен
начин на живот е продължаващото обучение провеждано от БФС. Провеждането на
модули, в които да се постави фокус върху бременността, включително безопасната и
рационална лекарствена употреба, както и превенцията на ЗДТ2, биха спомогнали за
придобиване на обективна и актуална информация, която да повиши професионалната
компетентност на фармацевтите. Въвеждането на допълнителни услуги в аптеката като
например измерване на кръвната захар също биха имали положителен ефект по отношение
на превенцията на ЗД, включително ГЗД.
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На база на получените от проучването резултати може да обобщим също, че
фармацевтите като цяло имат положителни нагласи към оказването на фармацевтични
грижи при бременни жени. Създаването на рамка за разработване на стандарти за
фармацевтични грижи в България е една от основните цели на Правилата за Добра
фармацевтична практика на БФС. Поради липсата на точна дефиниция в българското
законодателство, както и неефективно сътрудничество между фармацевти, лекари и други
медицински специалисти, реализирането на концепцията в практиката е затруднено.
Въпреки това опитът е показал, че в аптеките в България се прилагат част от
компонентите на концепцията „фармацевтични грижи“, като положителните страни са
демонстрирани в редица проучвания, включително и при жени с ГЗД.
Основните бариери, които възпрепятстват прилагането на фармацевтични грижи
при бременни жени според нашите анкетирани са липсата на достатъчно време, липсата на
база данни и липсата на допълнително обучение и финансиране на услугата. Пример за
прилагане на ефективни и качествени фармацевтични грижи е Нидерландия, където
фармацевтът получава фиксирана сума за оказване на услугата.
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V. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОВЕДЕНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ
Като основни ограничения на проведените проучвания могат да бъдат посочени:
•

Обемът на извадката при анкетното проучване сред бременни жени с диабет и
провеждането му само в двата най-големи града в България – София и Пловдив.

•

Личните притеснения на анкетираните жени и искреността на отговорите им.

•

Краткото време за запознаване и тестване на изработените обучителни материали.

•

Включването само на бременни жени с поставена диагноза ГЗД при проучването за
оценка на полезността и удовлетвореността от обучителните материали. Участието и на
здрави бременни, както и на жени в репродуктивна възраст, които плануват
бременност, би показало по-обективни резултати по отношение на оценката на
полезността от изработените обучителни материали.

•

Обемът на извадката при анкетното проучване сред маг. фармацевти, работещи в
аптеки за обслужване на гражданите и провеждането му само на територията на област
Пловдив. Въпреки че РФК Пловдив е втората по численост редколегия в България,
резултатите трябва да се интерпретират внимателно, тъй като не могат да се
генерализират за цялата страна.

•

Субективност по отношение на честността и искреността на отговорите на анкетираните
фармацевти и въпросът дали те отговарят на действителните им познания и мнения.
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VI. ИЗВОДИ
1.

Проведеното анкетно проучване показа, че жените с ГЗД имат някои пропуски в
навиците за здравословен начин на живот и самоконтрола на кръвната захар, но
въпреки това приемат диабета като предизвикателство и са силно мотивирани да
постигнат успешни резултати.

2.

Бременните жени имат нужда от подходящо обучение и допълнителна информация
за лечението и контрола на ГЗД, както и за превенцията на ЗДT2 след раждането.

3.

Съществува необходимост от по-тясно сътрудничество между лекари и фармацевти, за
да се осигури най-добрата грижа за бременните жени с диабет.

4.

Анкетното проучване сред българските фармацевти показа, че те имат средни
познания за мениджмънта на ГЗД, което ни дава основание да твърдим че могат да
бъдат ефективни здравни консултанти по отношение на лекарствената терапия и
самоконтрола на кръвната захар при жените с ГЗД.

5.

Потенциалът на фармацевтите в България като консултанти за бременните жени не е
достатъчно разгърнат. Въпреки положителните им нагласи, съществуват определени
бариери за оказването на фармацевтични грижи. Необходимо е предприемането на
мерки за промотиране на фармацевтичната грижа като важен елемент на
терапевтичния процес.
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VII. ПРИНОСИ
1.

Научно – теоретични

• За първи път е проведено изследване, сравняващо навиците за здравословен
начин на живот и пропуските в самоконтрола на ЗД в периода на бременността при
жени с ГЗД и предшестващ бременността ЗДТ1 и ЗДТ2.
• Обобщени са основните фактори, които оказват влияние за пропуските в
мениджмънта на ГЗД, както и възможностите за повишаване на осведомеността на
бременните жени.
• За първи път са оценени познанията на българските фармацевти за лечението и
контрола на ГЗД и са анализирани нагласите и бариерите за оказване на
фармацевтични грижи при бременни жени.
2.

Научно-приложни

• Създаденото обучително ръководство „Гестационен захарен диабет – наръчник за
здравословна бременност” ще послужи като писмена инструкция на медицинския
специалист (лекар или фармацевт) към жените с ГЗД, както и към всички бъдещи
майки, които искат да получат допълнителна здравна информация за това
заболяване. Предварителното тестване и апробиране сред целева група, доказва
качеството и целесъобразността на обучителното ръководство.
3.

Приноси с потвърдителен характер

• Потвърдени са литературните данни, че жените с ГЗД имат пропуски в навиците за
здравословен начин на живот и самоконтрола на заболяването, което определя
нуждата от допълнителна информация и обучение.
• Индиректно са потвърдени данните, че печатните обучителни материали
повишават здравната грамотност и осведоменост на бременните жени.
• Проучването сред фармацевтите потвърди положителната нагласа за оказване на
фармацевтични грижи, но и наличието на някои бариери, което корелира с
резултатите от други подобни проучвания провеждани в чужбина.
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VIII. СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ И УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ФОРУМИ ВЪВ ВРЪЗКА С
ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
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1. Стайнова Р., Георгиев Ст., Петкова Е., Маджаров В., Иванова Ст., Иванов К. Роля на
фармацевта в мениджмънта на диабета при бременни. Научни трудове на Съюза
на учените в България – Пловдив, Серия Г. Медицина, фармация и дентална
медицина. 2017; 21:215-219.
2. Staynova R, Gueorguiev S, Petkova E, Madzharov V, Ivanova S, Ivanov K. Importance of
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