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СПИСЪК  НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ И СИМВОЛИ 
 
 

На кирилица 
 
 
БАХ- Българска  
асоциация по 
хемофилия 
НПО-Национална 
пациентска 
oрганизация 

 
МЗ-Министерство на 
здравеопазването 
НЗОК- Национална  
здравноосигурителна 
каса  
 

 
МУ-Медицински 
Университет  
ФДМ- Факултет по 
дентална медицина  
ТМС-темпоро-
мандибуларна става 

 
На латиница 

 
FVII-  фактор на 
кръвосъсирване седем  
FVIII- фактор на 
кръвосъсирване осем  
FIX- фактор на 
кръвосъсирване девет  
EACA- епсилон-
аминокапронова кисел
ина  
DDAVP- D-амино D-
аргинин вазопресин, Д
есмопресин  
DMFT- индекс за 
кариозност за 

кариозни, липсващи, 
обтурирани зъби 
DMFS- индекс за 
кариозност за 
кариозни, липсващи, 
обтурирани зъбни 
повърхности 
NUTS- (от френски: 
Nomenclaturedes unités 
territoriales statistiques) 
райони, обособени с 
основна цел 
статистическо 
отчитане на 

териториалните 
единици 
WFH - 
Световна федерация 
по хемофилия   
EUHANET- 
Европейска мрежа по 
хемофилия 
PRGF- плазма, богата 
на растежни фактори  
HFG- хепатоцитен 
растежен фактор

 
Статистически обозначения 

 
n -брой изследвани 
единици 
S-сума 
Me-медиана 
R-размах 
 
 
 

SE-стандартна грешка 
95%CI- интервал на 
доверителност с 
гаранционна 
вероятност 95% 
 
 
 

p-ниво на значимост 
Z-стойност на 
критерия на Wilcoxon
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УВОД 
 

Хемофилията е най-често срещаната наследствена коагулопатия. Протича 

с кръвоизливи, поради нарушение на плазмената фаза на 

кръвосъсирването. Боледуват основно мъжете,  а жените са хетерозиготни 

носители на рецесивния ген. Хемофилията има честота близо едно на всеки 10 000 

раждания, която е еднаква във всички етнически групи и раси. При Хемофилия А 

е едно на 5000 раждания, а при Хемофилия В едно на 30 000 раждания, като 

първата представлява 80-85% от общия дял на всички хемофилици. Хемофилията 

се дължи на настъпили мутации в гена на FVIII или FIX, част от които се предават 

по наследство. Около една трета от всички случаи са резултат от спонтанна 

мутация, при която няма предишна фамилна анамнеза.  Ранното откриване и 

поставяне на диагнозата хемофилия е от съществено значение, за да бъде 

предприето навреме подходящо лечение.  

Влошеното орално здраве и произтичащите от това последствия са проблем 

с висока социална значимост за децата с хемофилия. Нарушената дъвкателна и 

говорна функция често са резултат от ограничен достъп до дентални грижи. 

Компрометираният орален статус оказва негативно влияние върху качеството на 

живот. Малко са проучванията, които доказват дали съществува връзка между 

качеството на живот на хората с хемофилията и оралното им състояние. Доказано 

е, че се наблюдава ограничена социална активност в случаи на коморбидност, в 

случаи на компрометирано орално здраве при пациенти с придружаващи 

заболявания, като нарушения на кръвосъсирването.  

Оценка на информираността и навиците, свързани с оралното здраве на 

деца с хемофилия, насочена едновременно към деца и родители, дава възможност 

да се определи, дали лечението, предоставено на всеки пациент е подходящото за 

него. (11) Посока на усилията трябва да бъде насочена към оценка на 

промотивните и превантивни дейности, които са приоритет, когато целевата група 

са деца. За осигуряване на оптимална орална хигиена и оптимално дентално 

здраве при деца с хемофилия ключова роля би могла да има 

мултидисциплинарният подход, при който специалисти от различни сфери да 

подобрят информираността на деца и възрастни с хемофилия.  
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 За пръв път в България е проведено детайлно проучване на 

информираността относно денталните грижи на деца с хемофилия и техните 

родители, както и оценка готовността на денталните лекари за предоставяне  

дентални грижи на тази рискова група.  

 
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ  

 Цел 

Целта на настоящия научен труд е да проучи информираността и навиците, 

свързани с оралното здраве, при деца с хемофилия и да се създадат препоръки за 

подобряване на денталните грижи при тях. 

Задачи 

Настоящата цел може да бъде постигната чрез решаването на следните 

задачи: 

1. Да се изследва информираността и навиците на деца с хемофилия, родители на 

деца с хемофилия и деца без хемофилия, свързани с оралното здраве  

2. Да се изследва информираността на лекарите по дентална медицина за 

влиянието на хемофилията върху оралното здраве 

3. Да се изработят препоръки за промоция на оралното здраве и превенция на 

денталните заболявания при деца и възрастни с хемофилия, насочени към 

лекарите по дентална медицина 

4. Да се изработи модел на здравно-промотивна политика, насочен към 

подобряване на денталните грижи при деца с хемофилия  
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ИЗЛОЖЕНИЕ 
 

1.МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

 

1.1. Период на проучването: януари 2017 – юни 2020 г. 

1.2. Място на проучването:  

§ Национален лагер за семейства на деца с хемофилия до 7 г., гр. Стрелча; 

§ Летен рехабилитационен лагер за деца от 7-14г. гр. Кранево; 

§ Амбулатории за индивидуална и групова практика по дентална медицина и 

дентални центрове в цялата страна. 

1.3.Материали и методи по задача 1. Да се изследва информираността и 

навиците на деца с хемофилия, родители на деца с хемофилия и деца без 

хемофилия, свързани с оралното здраве  

Обект на наблюдение- навиците и информираността, свързана с денталното 

здраве при деца с хемофилия, родители на деца с хемофилия и деца без хемофилия 

Единици на наблюдение:  

§ 1 група- 31 деца на възраст от 7-18г. с хемофилия 

§ 2 група- 33 родители на деца с хемофилия 

§ 3 група- 108 деца без хемофилия 

Методика 

Използван е социологичен метод Първичната социологична информация за 

деца с хемофилия е събрана чрез пряка индивидуална анкета. Използваната 

анкетната карта (Приложение №2) е собствена, разработена от  

д-р В. Мандова, базирана на OHIP-14. Този въпросник е приложен върху 31 деца 

с хемофилия в България. Приложението на анкетната карта и използването й дава 

информация за демографската характеристика на контингента, за техните 

познания и навици за орална хигиена, както и за хранителните им навици. 

Въпроси, свързани със самооценка на оралния им статус дават информация за 

качеството на живот, свързано с денталното здраве на респондентите. Някои от 

въпросите съдържат възможност за повече от един отговор.  
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Първичната социологична информация за родители на деца с хемофилия е 

събрана чрез собствена пряка индивидуална анкета, разработена за проучването. 

Използваната анкетната карта (Приложение №2) е оригинална и използването й 

дава информация за социо-демографската характеристика на родителите, за 

техните познания и навици за орална хигиена, самооценка на денталното здраве, 

грижи за оралното здраве на децата и др.  

Първичната социологична информация за деца без хемофилия е събрана 

чрез пряка индивидуална анкета, сходна с анкетата за деца с хемофилия, 

използвана в Задача 1. Използваната анкетната карта (Приложение №2) е 

собствена, базирана на OHIP-14. Този въпросник е приложен върху контролна 

група от 108 деца, посетили амбулатории за дентална помощ в България. 

Приложението на анкетната карта дава информация за демографската 

характеристика на контингента, за техните познания и навици за орална хигиена, 

самооценка за оралния им статус и възможност за сравнение с децата с 

хемофилия.  

Включващи и изключващи критерии по задача 1 

Включващи критерии: 

Деца с хемофилия 

§ Лица от възрастова група 0-18 г.; 

§ Лица от всички райони в България по класификация NUTS-2; 

§ Лица от мъжки пол; 

§ Лица с мутации в гена на FVIII или FIX. 

Контролна група 

§ Лица от възрастова група 0-18 г.; 

§ Лица от всички райони в България по класификация NUTS-2; 

§ Лица от мъжки пол; 

§ Лица без налични мутации в гена на FVIII или FIX до момента на 

изследването (или друго различно нарушение на кръвосъсирването). 

Изключващи критерии: 

§ Лица над 18 г.; 
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§ Лица от женски пол. 

1.4. Материали и методи по задача 2. Да се изследва информираността 

на лекарите по дентална медицина за влиянието на хемофилията върху 

оралното здраве 

Обект на наблюдение- информираността на лекари по дентална 

медицина за влиянието на хемофилията върху оралното здраве  

Единици на наблюдение- 104 лекари по дентална медицина 

Методика 

 Използван е социологичен метод. Първичната социологична информация 

за лекари по дентална медицина е събрана чрез собствена, разработена пряка 

индивидуална анкета. Използваната анкетната карта (Приложение №4) се състои 

от открити, закрити и смесени въпроси. Въпросите са свързани с трудовия стаж и 

квалификацията на лекаря по дентална медицина, информираността му и 

готовността за лечение на пациент с хемофилия. В картата присъства въпрос за 

участие на респондентите в специализиран екип за оказване на дентални грижи за 

хора с хемофилия в България по региони. Някои от въпросите дават възможност 

за избор на повече от един отговор.  

1.5. Материали и методи по задача 3 и задача 4. Да се изработят 

препоръки за промоция на оралното здраве и превенция на денталните 

заболявания на деца и възрастни с хемофилия, насочени към лекарите по 

дентална медицина и да се изработят насоки за подобряване здравната 

политика за деца с хемофилия. 

На база на литературните източници, оригинално научно проучване,  опит 

с лечение на деца с хемофилия и родители на деца с хемофилия, и с помощта на 

статистически анализи са разработени алгоритми за промоция на денталното 

здраве и превенция на оралните заболявания, насочени към лекарите по дентална 

медицина. Разработен е модел на здравно-промотивна политика, който да бъде 

внедрен в системата за здравеопазване, както и модел на интердисциплинарен 

екип за цялостно лечение на пациенти с хемофилия. 

1.6. Признаци на наблюдение 
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1.6.1. Факториални признаци: пол; възраст; професия; трудов стаж; образование; 

специалност; продължителност на оралната хигиена; насоки за извършване на 

орална хигиена; видове продукти за орална хигиена; информираност за 

патологията на хемофилията и др. 

1.6.2. Резултативни признаци:  проблеми с оралното здраве; честота на посещения 

при дентален лекар; дискомфорт, поради дентални проблеми; продължителност 

на кръвоизлива; увереност за работа при риск от кръвоизлив и др. 

1.7. Органи на проучването  

Проучването е проведено с личното участие и контрол на докторанта, под 

ръководството на научния ръководител. Органи на наблюдението са лекарите, 

присъстващи на родителските и детски лагери, които са запознати с целта и 

задачите на това изследване, както и специфичните условия за неговото правилно 

провеждане. Органи на наблюдението са също лекарите по дентална медицина, 

които са запознати с целта и задачите на това изследване, както и специфичните 

условия за неговото правилно провеждане.  

1.8.Статистически методи 

Систематизирането, обработката и анализа на първичните данни под 

формата на количествени и качествени променливи от затворените и 

полуотворени въпроси бе реализирано със статистическия пакет на софтуера за 

социални науки IBM SPSS Statistics v. 25. За всички тестове бе възприето ниво на 

значимост р<0.05. Групирането, кодирането и анализа на отворените и полето 

„друго, моля пояснете“  на полуотворените въпроси бе постигнато със Microsoft 

Office Excel 2013. Бяха приложени следните методи: 

1.8.1.Дескриптивен анализ за описание на структурата на 

изследваните променливи: 

• Дескриптивна статистика на количествени променливи –количествено 

описание на основните свойства и характеристики на множеството от данни, 

обобщаване и оценка на основните статистически параметри; нормалността на 

разпределението на количествените променливи се тества с непараметричния 

метод за проверка на съгласуваност между емпирично и теоретично 
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разпределение Колмогоров – Смирнов, тест на Шапиро-Уилк и Д’Агостино – 

Пирсън. Нормално разпределените данни са представени като средна стойност 

(x̄) ± стандартно отклонение (Sx), докато при липса на нормално 

разпределение данните са представени с помощта на позиционни средни 

величини – медиана (Me) и отстояние между квартилите (IQR) – разлика 

между 25-ия и 75-ия. 

• честотен анализ на качествени променливи – абсолютни и относителни 

честоти.  

1.8.2. Проверка на статистически хипотези 

§ параметричен анализ- за доказване разлика между две 

зависими променливи Т-тест (Paired-Samples T Test) 

§ непараметричен анализ 

a) U-критерий – за сравняване на относителните дялове на два алтернативни 

признака при независими извадки; 

b) Z-тест – за сравняване на относителни дялове, с корекция на Бонферони за 

всички двойки сравнения; 

c) Критерий на Кръскал-Уолис – за сравняване на три и повече количествени 

признаци, които нямат нормално разпределение при независими извадки; 

d) Точен тест на Фишер (Fisher’s exact test) при четирикратни таблици – за 

проверката на статистически хипотези за несъществено (случайно) влияние на 

даден фактор; 

e) Хи-квадрат (c2) Критерий на Пирсън – за изследване на асоциации и 

зависимости при изучаване на неметрирани /качествени/ признаци; 

f) Хи-квадрат (c2) Критерий на МакНемар - за изследване на асоциации при 

изучаване на дихотомни зависими променливи;  

g) Тест на Уилкоксън (Wilcoxon signed-rank test) – за проверка на хипотези за 

различие между две зависими извадки; T-критерий на Уилкоксън – 

непараметричен тест за сравняване на разпределението на променливи на 

ординална скала при зависими извадки и др. 
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1.9.Становище на Комисия по Научна етика 

 
Научното изследване е одобрено от Комисията по Научна етика към 

Медицински университет – Пловдив, България с Протокол № 6/07.10.2021 г. 

Представените за одобрение документи включват формуляр за кандидатстване за 

разглеждане на етична експертна оценка на научни изследвания и проекти, 

включващи изследвания върху хора; анкетни карти за групите деца с и без 

хемофилия, родители на деца с хемофилия и дентални лекари; формуляр за 

информирано съгласие за участие в проучване от родители относно техните деца; 

декларация за съгласие за спазване на Декларацията от Хелзинки и нейните 

етични принципи за медицински изследвания, включващи хора; дизайн на 

проучването и обобщение на научните изследвания. 

Становище на Комисията по Научна етика към Медицински университет – 

Пловдив заключава, че научното изследване отговаря на стандартите и 

критериите за научност, етичност и е съобразено с изискванията на: Декларацията 

от Хелзинки за етичност в науката; Принципите на Добрата клинична практика; 

Българските закони и наредби за извършване на клинични и научни изследвания 

с участието на хора от 08.10.2021 г. 
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2.РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
 

2.1. Характеристика и анализ на проучения  контингент 
Контингентът на участващите в проучване денталните грижи при деца 

с хемофилия се състои от 31 деца с хемофилия, 33 родители на деца с 

хемофилия, контролна група 108 деца без хемофилия и 104 лекари по 

дентална медицина. Респондентите са от всички географски райони в 

България с разнородно ниво на образование. Анкетираните дентални лекари 

се чувстват сигурни да лекуват хора с нарушения на кръвосъсирването в 

практиките си. Делът на зъболекарите, които са лекували пациенти с 

хемофилия, нараства с увеличаване на годините трудов стаж и придобиване 

на специалност в денталната медицина. 

 

2.1.1.Деца с хемофилия 

Анкетираните деца с хемофилия са 31 на възраст между 7 и 18 г. (x̄=11,55; 

Sx=0,58; Mo=14,00; Me=12,00), като поради спецификата на заболяването те са 

само момчета. От тях 96,77% са с хемофилия А, (n=30) и 3,23% са с хемофилия В 

(n=1). Възрастта се асоциира със способностите на индивида за реализиране на 

самостоятелни орално-хигиенни процедури. За изследване образованието на 

наблюдавания контингент се приема използване на следната класификация от 3 

групи: начално (I-IV клас), основно (V-VII клас) и средно (VIII – XII клас). Най-

голям сред анкетираните е относителният дял на момчетата, които са с начално 

образование (n=13; 41,9±2,95%), което се определя и от локациите на провеждане 

на анкетното проучване- детски летен лагер .  Лагерът е предназначен основно за 

възрастова група от 7-14 г., но присъстват, както по-големи, така и по-малки деца 

с хемофилия и техни роднини и приятели. Основен включващ критерии за 

изследваната група е регистриран до момента на проучването дефицит на FVIII 

или FIX. При подбора на децата се имат предвид изключващите критерии за лица 

от женски пол и възраст над 18 години. 
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Фигура 1. Разпределение на деца с хемофилия по ниво на образование  

 

Разпределението сред децата с хемофилия в България е групирано по 

статистически териториални райони (NUTS 2). По данни на използваната 

класификация в страната се разделят шест района: Югозападен район, Южен 

централен район, Югоизточен район, Североизточен район, Северен централен 

район и Северозападен район.  Не се наблюдава статистически значима разлика 

между нивото на образование и местоживеенето по райони сред децата с 

хемофилия (p>0,05) (Фигура 1 и Фигура 2).  Най-големи са относителните дялове 

на децата, анкетирани от градовете София (n=12; 38,71±8,75%), Пловдив (n=5; 

16,13±6,61%) и Плевен (n=2; 6,45±4,41%). 

  
Фигура 2.Разпределение на деца с хемофилия по райони 
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2.1.2. Родители на деца с хемофилия 

 Сред най-важните фактори, оказващи влияние върху формирането на 

навиците, свързани с оралното здраве, са семейното възпитание и здравна 

култура, произхождаща от родителите. Поведението на децата до голяма степен  

е огледален образ на това на по-възрастните в тяхното семейство. Направена е 

характеристика на семейната среда на децата с хемофилия като ключов фактор за 

изграждане на автономност по отношение навиците за орална хигиена в 

семейството. Извадката на родители на деца с хемофилия включва 33 майки и 

бащи на деца с нарушения в коагулацията на FVIII, FIX (жени n=22, 66,67±8,21% 

и мъже n=11, 33,33±8,21%), разпределени в шестте групи по статистически 

териториални райони (NUTS 2) в България. 

Възрастта на родителите оказва влияние върху формирането на 

семейството и изграждането на здравно поведение у децата. При мъжете средната 

възраст е 40,18 г. ± 1,33 г. (размах 33-50 г.), докато при жените е по-малка – 36,55 

г. ± 1,15 г. (размах 24-44 г.). 

При сравнение относителните дялове на родители на деца с хемофилия се 

наблюдава високо ниво на образование. Над половината от анкетираните са с 

висше образование. (Фигура 3) 

 
Фигура 3. Разпределение на родители на деца с хемофилия според 

образователното им ниво 
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Разпределението на анкетираните деца и родители по райони също е 

сходно, като не се наблюдава статистически значима разлика между двете групи. 

(Фигура 4)Това се дължи и на факта, че на местата, на които е проведено 

проучването контингентът е от едни същи семейства. Тенденция е по време на 

летни родителски лагери родителите, които посещават информационното и 

социално събитие да бъдат придружени от децата си или да ги мотивират да бъдат 

част от идентични социални мероприятия напр. детски рехабилитационен летен 

лагер. Лагерите, организирани от НПО за родители от 0-3 г. и семейства на деца с 

хемофилия до 7 г. са предимно със медико-социална и информационна цел. 

(Фигура 4) 

 
Фигура 4. Разпределение на анкетираните деца и родители по райони NUTS2 

Не се наблюдава статистически значима разлика в относителните дялове на 

родителите в зависимост от тяхното образование по райони (p>0,05). 

Преобладаващи са относителните дялове на хората с висше образование в 
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Югозападния район (n=9; 47,37±11,45%), където се намира столицата и в Южен 

Централен район (n=5; 26,32±10,10%) с втория по големина град. Там е 

съсредоточена икономически активната част на населението на страната и има 

най-голям относителен дял на общообразователни и висши учебни заведения.  

2.1.3. Деца без хемофилия 

В извадката деца без хемофилия са включени 108 деца като контролна 

група. Важна особеност е децата да нямат регистриран до момента на 

изследването дефект на  FVIII или FVIX. Включените в контролната група са само 

момчета, поради факта, че заболяването има изявена проява само при лица от 

мъжки пол. Относителните дялове на децата без хемофилия по райони са от 

всички региони на България, с преимущество в големите градове. Това явление е 

следствие от активните процеси на урбанизация, когато голяма част от 

семействата, живеещи в по-малките населени места ги напускат и се преселват в 

по-големите градове в търсене на икономическа стабилност и по-добро качество 

на живот. 

2.1.4. Лекари по дентална медицина 

В изследване мнението на лекарите по дентална медицина за влияние на 

заболяването хемофилия върху оралното здраве участват 104 зъболекари с трудов 

стаж, разпределен в три групи от 1-5г. (n=49; 47,10±4,89%),  6-15г. (n=42; 

40,40±4,81%) и над 15г. (n=13; 12,50±3,24%), работещи в практики в шестте 

статистически териториални района (NUTS 2) в България. Относителният дял на 

лекарите от женски пол (n=60; 57,69±4,84%) е по-голям спрямо колегите им от 

мъжки (n=44; 42,31±4,84%), което напълно отговаря на тенденцията за 

преобладаване на жените в денталната професия.  

Наблюдава се статистически значима разлика между придобитата 

специалност и трудов стаж на лекаря по дентална медицина (χ2=40,755; p<0,001) 

(Фигура 5). Минимален е делът на лекарите със стаж до 5 г., които имат 

специалност (n=3; 6,12±6,27%), но този относителен дял нараства убедително с 

времето. Специалност притежават само една четвърт от анкетираните, чието 

разпределение е посочено на Фигура 5. 
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Фигура 5. Трудов стаж и придобита специалност на лекарите по дентална 

медицина 

Сред участвалите в проучването лекари по дентална медицина най-голям е 

относителният дял н а притежаващите специалност обща дентална медицина, 

последван от протетична дентална медицина (Фигура 6). В литературата няма 

достатъчно данни за опита и успеха при пренасочване на деца и възрастни с 

хемофилия за дентална консултация и лечение с или без направление при 

дентален лекар.  

Фигура 6. Разпределение по специалности сред лекарите по 

дентална медицина 
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Относителният дял на лекарите, които съобщават, че не познават 

заболяването хемофилия е сравнително малък (n=12; 11,54±3,13%). Само една 

трета от зъболекарите съобщават, че са лекували пациент с хемофилия в 

практиката си (n=36; 34,62 ±4,67%). Повече от половината (n=56; 53,85±4,89%) не 

са лекували пациент с хемофилия и посочват като причина, че не са имали такъв 

случай в практиката си. Изненадващ е делът на денталните лекари (n=12; 

11,54±3,13%), които признават, че не са подготвени в практиката си за работа с 

хора с коагулопатии. До голяма степен това се дължи на дела анкетирани, които 

са със стаж 1-5 г. и не познават заболяването (n=9; 75,00±12,50%). Лекарите, 

посочили, че не са подготвени за работа с пациенти с хемофилия са предимно от 

групите с трудов стаж до 15 г. Всички техни колеги с опит над 15 г. са имали 

такива пациенти или се чувстват подготвени за работа с тях. 

  
Фигура 7. Трудов стаж сред лекарите по дентална медицина в зависимост 

дали са лекували пациент с хемофилия 

Лекарите с по-голям трудов стаж съобщават, че са лекували повече 

пациенти с хемофилия в денталните си практики, което предполага, че 

възрастните дентални медици са по-предпочитани в случаи на пациенти, 

принадлежащи към рискови групи. (Фигура 7) Наблюдава се статистически 

значима разлика между двата признака трудов стаж и лечение на пациенти с 

хемофилия (χ2=13,693; p<0,008).  
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2.РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

Общ брой единици на наблюдение: 276 

Те са разпределени по следния начин: 

• 31 деца с хемофилия 

• 33 родители на деца с хемофилия 

• 108 деца без хемофилия 

• 104 лекари по дентална медицина 

2.2.Информираност и навици на деца с хемофилия, свързани 

с оралното здраве и сравнение с родители на деца с 

хемофилия и контролна група 
2.2.1. Орално-хигиенни навици  

Поведението на децата, свързано с орално-хигиенните им и хранителни 

навици,  може да повлияе не само на денталното, но и на цялостното им здраве.  

Ако не се лекуват, денталните заболявания могат да прогресират и водят до 

необходимост от усложнени процедури, като екстракции под обща анестезия, 

които причиняват допълнителен дистрес за децата с хемофилия и техните 

семейства.  Установяването на правилни навици за хигиена на устната кухина и 

хранене още на ранен етап в живота на детето е важно за постигане на добро 

дентално здраве и предпазва от зъбен кариес на ранното детство. Денталната 

профилактика е от решаващо значение предвид съществуващата връзка между 

кариес в ранна детска възраст и здравния статус, установен при юноши и 

възрастни. 

При деца с хемофилия се наблюдава повишена ангажираност по отношение 

дейностите за профилактика на оралните заболявания. Най-голям е относителният 

дял деца, които посочват като причина за последно дентално посещение преглед, 

който е водещо средство за дентална превенция. (Фигура 8) Доказано е, че 

посещенията на дентален лекар допринасят за подобряване на оралното здраве, 

като при деца обикновено те са по-чести, отколкото при възрастни. По-честите 
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посещения могат да спомогнат за преодоляване на бариерите у децата, водещи до 

неспазване на оралната хигиена.  

 
Фигура 8. Причина за последното посещение при дентален лекар сред деца с 

и без хемофилия  и родители  

По отношение на минали посещения при зъболекар, пропорциите на деца с 

и без хемофилия са различни (p <0,05). Групата деца с хемофилия е посещавала 

дентален лекар повече от 2 пъти през последната година, което се различава 

значимо от контролната група. (Фигура 9) При нея се наблюдават по-малко 

посещения при зъболекар (χ2 =5,29, p=0,02). Наблюдава се статистически значима 

разлика между причините за последното посещение между групите деца (χ2=5,18, 

p=0,02). Децата без хемофилия са посещавали зъболекар главно при нужда от 

първоначално лечение или последващо лечение. 

 
Фигура 9. Честота на посещение на дентален лекар при деца с хемофилия 

през последните 12 месеца  
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Истинските мотиви  за денталните посещения могат да бъдат анализирани 

по-добре по време на интервю с всяко дете, което е препоръка за бъдещи 

проучвания. Независимо от възрастта здравите контроли  спрямо децата с 

хемофилия са с 2,86 пъти по-голям шанс за посещение при дентален лекар за 

лечение, отколкото профилактичен преглед.(z=2,50; p=0,012). Сред анкетираните 

се наблюдава статистически значима разлика в честотата на зъбоола, който е 

много по-рядко срещан сред хемофилиците (р<0,01). Времетраенето на оралната 

хигиена е от особено значение за поддържане на здрави зъбни структури, като се 

препоръчва почистване на зъбите с четка и паста с продължителност от 3 минути 

или повече. (Фигура 10) 

 

 
Фигура 10. Продължителност на почистване на зъбите при деца с 

хемофилия 

При децата с хемофилия се наблюдава най-често 1 минута 

продължителност на навика (n=5; 16,13±6,61%) или 2 минути (n=13; 

41,94±8,86%), което се приема за недостатъчно за осъществяване на 

задоволителна орална хигиена. Децата, посочващи 3 минути или повече са по-

малкият относителен дял. От своя страна, почистване на зъбите би могло да се 

асоциира с включването и на други орално-хигиенни навици към цялостния 

процес на грижа за зъбите. Най-често децата съобщават за почистване на зъбите 

сутрин и вечер (n=20; 74,07±8,43%) и по-рядко след всяко хранене (n=4; 

12,90±6,02%).   

по-малко от 
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Повече от 3/4 от анкетираните деца с хемофилия съобщават, че извършват 

орално-хигиенни процедури по два или повече пъти на ден. (Фигура 11) Не се 

наблюдава статистически значима разлика между респондентите в сравнение с 

родителите им. Най-висок е относителният дял на родителите, които почистват 

зъбите си препоръчителния брой пъти на ден. Независимо от възрастта децата с 

хемофилия имат 2,47 пъти по-голям шанс по-често да почистват зъбите си спрямо 

здравите им контроли .  

 
Фигура 11. Относителен дял на деца с и без хемофилия и родители, в 

зависимост от дневна честота на извършване на орално-хигиенни навици 

Още при пробива на първите временни зъби на децата родителите трябва 

да съблюдават за правилен избор на средства за орална хигиена в зависимост от 

съдържанието на флуор и възраст на подрастващите. Около една трета е 

относителният дял на децата с хемофилия, които съобщават, че използват 

флуорни добавки за зъбите си (n=11; 35,48±8,59%).  

Децата, които използват флуорни добавки, от своя страна, мият зъбите си 

по-продължително (Таблица 1), между които два навика се наблюдава 

статистически значима асоциация (χ2=6,63; p=0,01). 
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Таблица 1. Връзка между продължителност на навика почистване на зъбите 

и използване на продукти с флуор при орална хигиена 

  продължителност на почистване на зъбите  

използване 

на 

продукти с 

флуор за 

орална 

хигиена 

  по-малко от 3 минути 3 минути или повече 

 
n % Sp n % Sp 

да 5 16,67 9,68 8 61,54 13,49 

не 15 83,33 9,68 5 38,46 13,49 

общо 20 100 
 

11 100 
 

        

Освен дентална мотивация за орална хигиена в клинична среда, която се 

предоставя периодично, мотивацията за подобряване на хигиената на устната 

кухина може да бъде свързана със семейното обучение. На практика е трудно 

семействата с хемофилия напълно да изпълняват  препоръките на денталните 

специалисти у дома. Фокусът трябва да бъде към контрол върху децата, които 

изпълняват рутинна дентална продецура за орална хигиена, за да станат 

автономни. Освен периодична ремотивация от дентален лекар, повече от 

половината деца с хемофилия получават и подкрепа от родителите си (n=18; 

58,06±8,86%) по отношение на правилно извършване на оралната хигиена, или 

напомняне за честотата на орално-хигиенните навици. 

 
Фигура 12. Получен съвет от родители по отношение на оралната хигиена  
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Средства за орална хигиена при деца с хемофилия 

Сред анкетираните деца с хемофилия всички респонденти отговарят, че 

използват четка и паста за зъби при извършване на процедурите за поддържане на 

орална хигиена. Децата познават по-голяма част от допълнителните средства за 

орална хигиена и са запознати с правилната методика за извършване на 

почистване на зъбите, но делът на използващите ги е различен. На Фигура 13 са 

посочени всички средства за орална хигиена и относителните дялове на 

използващите ги деца и родители. 

 
Фигура 13. Средства за орална хигиена, които деца с хемофилия, родители и 

деца без хемофилия използват. 

Аспект на оралната хигиена, който може да бъде подобрен според всички 

автори, изследващи оралното здраве при хемофилия е използването на конци за 

зъби. Сред анкетираните деца между 19,35-36,36% използват конец за зъби в 

България. Трудностите, с които се срещат децата с хемофилия в България 

ежедневно по отношение на поддържане на добро орално здраве (материални, 

физически, психически), са анализирани с помощта на индивидуално и 
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колективно интервю с всеки респондент, поканен да сподели опита си по време 

на Детски летен лагер за рехабилитация на деца с хемофилия.  

2.2.2. Хранителни навици при деца с хемофилия 

Много са факторите, които влияят върху формирането на здраво постоянно 

съзъбие сред популацията, като основна роля имат хранителните навици. Сред 

децата с хемофилия се забелязва ниска консумация на въглехидратни храни, която 

се смята за основен фактор, за превенция на оралните заболявания. Хранителен 

режим с ниско съдържание на въглехидратни напитки от своя страна води до 

предотвратяване натрупването на плака и образуване на зъбен камък, поява на 

зъбен кариес, както и намалява необходимостта от чести посещения на дентален 

лекар.  

Повече от половината деца с хемофилия съобщават, че консумират 

въглехидратни напитки, но рядко (61,29±8,75%), като едва 2 деца съобщават, че 

консумират много често и такива храни (6,45±4,41%). Ефектът от хранителния 

режим предопределя това каква самооценка на оралното здраве си поставят 

самите индивиди, като се наблюдава статистически значима разлика между 

групите с различна честота на прием на въглехидратни храни. Децата, които рядко 

приемат подсладени напитки (n=22; 70,97±8,15%) определят оралното си здраве 

като отлично (n=11; 57,89±11,33%), но с увеличаване честотата на прием, то се 

влошава значително (χ2=14,86; p=0,02). 

 
Фигура 14. Честота на консумация на въглехидратни напитки сред деца с 

хемофилия 
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Приемът на по-малко подсладени напитки се асоциира и с увеличен прием на 

флуор (χ2=10,31; p=0,01). Резултатите от нашето проучване са сходни с резултати 

от подобно изследване, проведено във Финландия. Източник на флуорид е 

предимно пастата за зъби (99% от присъстващите на пазара са с флуор), като рядко 

деца и техните родители съобщават за други хранителни добавки за превенция на 

кариеса. Флуорните добавки се препоръчват предимно при деца с висок риск от 

кариес. В много населени места в България се наблюдава наднормено съдържание 

на флуор в питейната вода, както и в близо 50% от всички бутилирани български 

минерални води, които са с по-високо съдържание, отколкото се препоръчва за 

деца. По данни на Европейската Комисия България е на водещи места в ЕС по 

консумация на води с флуорид, особено в региони с доказано по-високи стойности 

от 1,5 мг/л. флуорид, където се наблюдава и флуороза. (Таблица 2) Тя се дължи 

предимно на неправилна консумация на минерална вода и информираност сред 

родителите. 

Таблица 2. Връзка между прием на флуор и консумация на подсладени 

напитки при деца с хемофилия 

 

Открива се асоциация между приема на междинни хранения, които 

нарастват с приема на основни хранения (χ2=11,06; p=0,03). Най-често срещаният 

вариант за избор на хранителен режим е на 3 основни и 3 междинни хранения на 

ден (n=10; 32,25%), както и на 3 основни и 2 междинни приема дневно (n=7; 

22,58%). (Фигура 15) Освен прием на подсладени напитки, анкетираните деца с 

  Прием на продукти с флуор 

 Да Не 

 n % Sp n % Sp 

Честота на 

консумация 

на 

подсладени 

напитки 

Рядко 9 81,82% 11,63% 10 50% 11,18% 

Често 0 0% 0% 10 50% 11,18% 

Много 

често 
2 18,18% 11,63% 0 0% 0% 

  Общо 11 100% 
 

20 100% 
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хемофилия потвърждават и за прием на въглехидратни храни, които също влияят 

на кариозната активност. Едва малка част от всички анкетирани не консумират 

продукти с такова съдържание. При анализ честотата на консумация на подобни 

храни се наблюдава статистически значима разлика (χ2= 34,37; p=0,000) между 

относителните дялове на децата от контролната група (n=40; 37,04 ±4,65%), в 

сравнение с децата с хемофилия, които от своя страна се хранят със сладки храни 

много по-рядко (n=30; 96,77 ±3,17%). 

 
Фигура 15. Прием на въглехидратни храни от деца с и без хемофилия 

2.2.3. Самооценка на денталното здраве при деца с хемофилия, родители 

на деца с хемофилия и деца без хемофилия  

Публикувани са много изследвания за общото качество на живот, свързано със 

здравословното състояние на деца с хемофилия. Съществуват, обаче, малко 

литературни данни, които проучват качеството на живот, свързано със здравето 

на устната кухина и денталните грижи при хемофилиците. Настоящото проучване 

има за цел да изследва самооценка на денталното здраве при деца с хемофилия, 

която те сами си поставят. Проведено е сравнително проучване, изследващо дали 

хемофилиците имат по-лоша или по-добра самооценка на денталния статус  в 

сравнение с генералната популация-здрави контроли, както и родителите им. 

Качеството на живот се дефинира най-добре като възприемане на  

съответствие между реалността, която човек има и концепцията за това, което 

този човек иска, има нужда или очаква, като самооценка. Ако тази дефиниция се 

оцени  от дентален аспект, възниква ново понятие с името на качеството на живот, 

свързано със здравето на устната кухина. (9,10,67) В настоящето проучване не е 

16.13%

83.87%

12.96%

87.04%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

не да

деца с хемофилия деца без хемофилия



 29 

направена пълна оценка на този показател, а е изследвано личното възприятие на 

респондентите по отношение на оралното им здраве. 

От анкетираните деца с хемофилия повече от половината (n=16; 51,61±8,98%) 

определят оралното си здраве като ,,отлично“, една трета като ,,средно“ (n=9; 

29,03±8,15%), а малка част от децата са дефинирали денталното си здраве като 

,,лошо“ (n=2; 6,45±4,41%). (Фигура 16)

Фигура 16. Самооценка на денталното здраве при деца с и без хемофилия и 

родители. 

Делът на деца с хемофилия, които имат конкретни орални проблеми не е 

голям. Сред децата, които имат специфичен проблем в устната кухина, 

преобладава делът деца, които са обезпокоени от „начина, по който изглеждат 

зъбите им“ (n=6; 19,35±7,10%), т.е. естетически аспект на усмивката. В детска 

възраст този аспект би могъл да се коригира с консервативно или ранно, или късно 

ортодонстко лечение, в зависимост от състоянието на съзъбието и факта,  дали е 

временно или постоянно.  

Изчислена е алфа на Кронбах (α=0,299 при деца с хемофилия и α=0,313 при 

деца без хемофилия), която показва добра надеждност и съгласуваност на 

отделните твърдения, оценяващи самооценката на участниците в проучването, 

свързана с тяхното дентално здраве. Корелационният коефициент на 

Кронбах,  доказва, че различните елементи, са „съгласувани“ помежду си, но 

трябва да се има предвид, че подходът, използван за оценка е значително кратък. 
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Сам по себе си, коефициентът не би могъл по абсолютен начин да се интерпретира  

за качеството на извършеното проучване, нито за данните, върху които се работи. 

Като основна слабост при оценка възприятието на респондентите при използване 

на този анализ е краткият инструмент за оценка, което рефлектира в относително 

по-ниска стойност на показателя. 

2.3. Информираност на лекарите по дентална медицина за 

влиянието на хемофилията върху оралното здраве 
Освен свързана със семейното обучение, мотивацията за подобряване на 

оралната хигиена, основно е професионална, реализирана в клинична обстановка, 

която се предоставя периодично. Информираността и създаването на трайни 

навици у децата зависи не само от самосъзнанието на самите тях и семейното 

възпитание, произхождащо от родителите им, но и от здравните специалисти. 

Продължителността на орално-хигиенните навици при деца с хемофилия е 

свързана със съветите, получени от зъболекар (χ2=6,85; p=0,01). Децата, които са 

получили съвети за подобряване хигиената на устната кухина или периодичен 

контрол на правилната методика от зъболекар, почистват зъбите си значително 

по-дълго (n=9, 69,23±12,80%) от тези, които не са били обучавани. Доказано е, че 

мотивационните методи имат значително предимство. (Фигура 17) Те дават 

резултати, когато денталните специалисти  полагат допълнителни усилия, за да 

мотивират децата да поддържат добра устна хигиена още от първото посещение, 

което да продължава през целия им живот. (86)  

 
Фигура 17. Получен съвет сред деца с и без хемофилия от дентален лекар по 

отношение на оралната хигиена  
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 В настоящето проучване се анализираха резултатите според годините 

трудов стаж, специалност и локация на практиката сред лекарите по дентална 

медицина. Относителният дял на отговорите, застъпващи най-често срещаните 

прояви в устната кухина при пациенти с хемофилия е висок в полза на добрата 

информираност сред зъболекарите. Респондентите са запознати с патологията, 

която се среща в устната кухина при пациенти с хемофилия, изобразена на Фигура 

18. 

 
Фигура 18. Информираност на денталните лекари за патологията в устната 

кухина при пациенти с хемофилия 

В учебната програма на дисциплината Дентална орална лицево-челюстна 

хирургия на бъдещите дентални лекари се преподават насоките за лечение в 

хирургичната практика на пациенти с придружаващи заболявания, включително 

хемофилия. Лечението на пациенти с хемофилия е изключително подробно 

застъпено тематично в семестриалното обучение на студентите по дентална 

медицина, но, липсват протоколи за лечение, които да служат като гайдлайни. Те 

биха били ръководсвто за лекарите като стъпки за лечение на пациенти с 

хемофилия при необходимост от такова. 

Голям е делът на денталните лекари (n=88; 84,62±3,54%), които биха били 

по-уверени да лекуват пациент с хемофилия в практиките си, в случай че работят 

в екип с лекуващия център по хемофилия, специалист по клинична хематология, 

детска онкохематология или друг. (Фигура 19) 
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Фигура 19. Специалисти, с които лекарите по дентална медицина биха се 

консултирали за лечение на пациент с коагулопатия 

В препоръките за дентално лечение според някои автори оптималният 

вариант е, ако лекуващия център за нарушения в кръвосъсирването предостави на 

денталния лекар информация за преминало факторно лечение до момента. В 

условия на съвместно лечение с мултидисциплинарен екип, успехът на 

процедурата и сигурността за пациента нарастват експоненциално в дългосрочен 

план. Сред анкетираните в проведеното проучване сред дентални лекари в 

България се съобщава, че по-голямата част от тях биха посетили курс по СДО, 

както за лечение на пациенти с придружаващи заболявания в т.ч. редки болести 

(85,58%), така и с насоченост към лечението на пациенти с хемофилия (83,65%). 

(Фигура 20) 

Фигура 20. Интерес на денталните лекари към курс по СДО за лечение на 

пациенти с хемофилия или придружаващи болести  
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Все по-явно е диференцирането на различните специалности в денталната 

медицина и възможността на всеки зъболекар да избира дали да работи като 

общопрактикуващ или да фокусира вниманието си в по-тясна специалност. Все 

повече се наблюдава интересът към денталните и медико-дентални центрове, в 

които пациентите да бъдат лекувани от мултидисциплинарен екип.(Фигура 21) 

 
Фигура 21. Относителен дял на денталните лекари, гласуващи за 

сформиране на екип за лечение на пациенти с хемофилия 

В случаите, при които процедурата не е високорискова, поради риск от 

кръвоизлив, а е високоспециализирана, като пародонтална терапия или 

ортодонтско лечение, решението се взема на база лична увереност и 

квалификация на лекаря в предоставяне на денталните услуги. Липсва 

еднозначна, базирана на доказателства литература, проучваща пародонталния 

статус на възрастни или деца с хемофилия и практиките им за поддържане на 

орална хигиена.  На Фигура 22 са класифицирани групите дентални лекари според 

тяхната  готовност да предоставят ортодонтско лечение на пациент с хемофилия 

с различен вид техника.  

  
Фигура 22. Сигурност при предоставяне на ортодонтско лечение на пациент 

с хемофилия 
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При деца с хемофилия се използват множество средства и техники за 

хемостаза преди и след хирургично лечение, за да се намали количеството 

факторна терапия за профилактика на кръвоизлив. Липсват базирани на 

доказателства проучвания, които да представят сравнителна характеристика, от 

една страна, между различните локални хемостатици и, от друга страна, при 

пациенти с и без хемофилия.  

Медикаментозни средства за хемостаза, използвани в денталната практика: 

1. Gelfoam, Hemospon, Gelaspon, Gelatamp, Hypro-Sorb R, Surgispon, Unispon, 

Prima (Pfizer, Markham, Ont.) Абсорбираща желатинова гъба  

2. Bleed-X (QAS, Orlando, Fla.) Микропорести полизахаридни хемисфери  

3. Surgicel (Ethicon, Markham, Ont.) Оксидизирана целулоза 

4. Floseal, Tisseel (Baxter, Mississauga, Ont.) Фибриново лепило/фибринови 

силанти 

5. Thrombostat (Pfizer) Топикален тромбин 

6. Medocapron, Cyklokapron (Pfizer) Транексамова киселина 

7. Amicar (Wyeth, Markham, Ont.) Epsilon-aminocaproic acid 

Сред лекарите по дентална медицина в България често употребяван 

продукт е хемостатичната желатинова гъба. От тях 88,46% съобщават, че 

разполагат с нея в денталните си практикии тя е най-често избираното средство за 

хемостаза. Друга патентована технолия е Bleed-X, който продукт съдържа 

микропорести полизахаридни хемосфери в комбинация с микро-влакна от 

оксидизирана целулоза. Продуктът успешно купира хирургически локални 

кръвоизливи. Сред най-често използваните хемостатични средства е Surgicel. 

Представлява гъба, абсорбируем хемостатичен материал от семейството на 

оксидизираната регенерирана целулоза. По литературни данни тя се е доказала в 

годините като кръвоспиращо средство особено при минимално инвазивни 

процедури, каквито са повечето процедури в денталната практика и 

микрохирургия.  

Модерно средство за хемостаза в изминалите десетилетия са фибриновите 

силанти, които са биологичен адхезив. Те стимулират преминаването на 

фибриногена във фибрин при коагулация. По литературни данни на Cocero N. 
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плазмата, богата на растежни фактори е толкова ефективна, колкото и 

фибриновите силанти за топикално приложение в хирургичната практика. 

Локално фибриново лепило е ефективно като допълнителна терапия при хора с 

хемофилия при хирургични манипулации. При инвазивни процедури дозата на 

факторните концентрати може да бъде по-ниска, което спестява значителни 

терапии и разходи.  

В контролирани проучвания употребата на разреден 4,8% воден разтвор на 

транексамова киселина (Medocapron) значително намалява постоперативните 

епизоди на кървене при пациенти на антикоагулантна терапия. Промивките на 

устната кухина с транексамовата киселина (5% воден разтвор) спомагат за 

образуване на терапевтични концентрации слюнка, което също ускорява 

заздравяването на раната. Въпреки че, транексамовата киселина не е типичен 

хемостатичен медикамент, използван в денталната практика, 11,54% от 

респондентите в нашето проучване разполагат с нея и я използват в практиката 

си. (Фигура 23) 

Фигура 23. Хемостатични продукти, налични в денталните практики 
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2.4. Препоръки за промоция на оралното здраве и превенция 

на денталните заболявания на деца и възрастни с хемофилия, 

насочени към лекарите по дентална медицина 
 

План на лечение: Снемане на анамнеза 

Преди започване на дентално лечение е необходима подробна дентална и 

медицинска оценка на състоянието на пациент с коагулопатия, особено ако 

предстои инвазивно дентално лечение. Оценка на състоянието и анамнеза на 

пациентите трябва да се реализира  на база на стандартизирани медицински 

въпросници. Пациентите се разпитват за всички предишни епизоди на кървене, 

спонтанно или при натъртване и нараняване, по време на и след предишни 

инвазивни процедури. При снемане на анамнеза и обмисляне плана на лечение 

клинично значими са епизоди на кървене, които: продължават 12 часа и повече; 

принуждават пациента да се консултира или да посети дентален лекар за оказване 

на спешна дентална помощ; водят до развитие на хематоми или екхимози в меките 

тъкани; изискват посещение на център за лечение нарушения в кръвосъсирването.  

Профилактични прегледи  

Всички пациенти с хемофилия и други вродени коагулопатии трябва да 

бъдат регистрирани в националните регистри за пациенти с редки болести, както 

и към съответните регионални центрове за лечение на нарушения в 

кръвосъсирването. При деца с хемофилия се препоръчва посещение на дентален 

лекар на всеки шест месеца, докато при възрастни пациенти, които имат 

изработени протезни конструкции, профилактичните прегледи могат да бъдат и 

по-редки между една и две години. Препоръчва се  пациентите с хемофилия да 

бъдат преглеждани редовно в дентален кабинет, част от центъра за лечение на 

основното заболяване, което да се осъществява паралелно с непрекъснатото им 

медицинско наблюдение. Това не е необходимо да се извършва в 

специализираната среда на центъра за лечение на хемофилия за всички пациенти. 

С приоритет за лечение, предоставено от специалист, са пациентите, които са с: 

умерена и средно тежка степен на хемофилия или когато се касае за 
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високорискови процедури. Всички останали пациенти могат да получат по-

голямата част от лечението си от всеки общопрактикуващ дентален лекар, 

работещ в първична или специализирана дентална амбулатория, който поддържа 

връзка с местния център за лечение на хемофилия.  

Превантивни грижи 

 Преди инвазивно дентално лечение трябва да се провери за приета терапия 

с концентрати фактори на кръвосъсирването, поради което профилактиката за 

тези пациенти е от най-голямо значение. Най-често срещаните заболявания, към 

които превантивните грижи са насочени са пародонтални заболявания, зъбен 

кариес и зъбна абразия.  

Дентални възстановявания  

Дентални възстановявания, включително поставяне на коронки и 

мостове,може да се проведат безопасно, при условие, че се спазват насоките за  

поставяне на анестезия.  

Ендодонтско лечение 

Ендодонтското лечение не се определя като рискова процедура, въпреки че 

понякога индуцира кървене в зоната около апекса на зъба при 

прекъсване/прерязване на съдово-нервния сноп. Това може да доведе до 

продължително кървене и да причини болка или дискомфорт за пациента. 

Използването на натриев хипохлорит за промиване на кореновия канал и калциев 

хидроксид под форма на паста като медикация се препоръчва за превенция и 

лечение на подобни локални кръвоизливи. При поставяне на изолационни 

средства (Кофердам/Рубердам) трябва да се работи с повишено внимание, за да не 

се травмират допълнително меките тъкани и да се индуцира кръвоизлив. 

Хирургично лечение 

Повечето хирургични процедури се насочват към специализирана дентална 

практика или към клиника по лицево-челюстна хирургия, където средата 

позволява администриране на факторна терапия и незабавна следоперативна 

помощ при нужда. Състоянието на пациент с хемофилия и потребността от 

лечение в болнична обстановка се потвърждава от лекуващите центрове по 

хемофилия.  



 38 

Ортодонтско лечение 

Препоръчва се първото посещение при специалист ортодонт да се извърши 

на 7-годишна възраст. При ортодонтско лечение на хора с нарушения в 

коагулацията може да се препоръча  мобилна или фиксирана техника за 

ортодонтско лечение, като превенция и лечение на зъбно-челюстните 

деформации.  

Поставяне на анестезия и необходимост от факторна профилактика: 

Изискването за задължителна факторна профилактика може да се промени 

в зависимост от необходимото дентално лечение и локална терапия. От особено 

значение е винаги да се използва аспирационна техника.  

Техники за локална анестезия -Не е необходима факторна профилактика 

Техники за проводна анестезия- Задължителна факторна терапия пред  

 

2.5. Модел на здравно-промотивна политика, насочена 

към подобряване на оралното здраве на деца с хемофилия  
 

2.5.1. Дефиниция на здравни потребности на деца с хемофилия 

 

През изминалите няколко години, в световен мащаб настъпват особени гео-

политически, икономически и социални здравни промени създаващи 

необходимостта от колаборативни действия на международно ниво. Във времена 

на пандемия и военни действия, процесите на глобализация и интеграция в 

Европейския съюз, макар и компрометирани, придобиват изключително значение 

при създаването на международните политически стратегии и програми, 

приложени към специфичните локални социално-културни характеристики на 

държавите. При изработването на местни политики, ориентирани към деца с 

хемофилия, от особено значение е заимстване и прилагане на европейските и 

глобални такива, което е тенденция за бъдещи действия. С приоритет се включват 

процесите на разпространение на нови информационни технологии, реализиране 

на единна общност, с гарантиран достъп до здравословен начин на живот и 
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насърчаване на благосъстоянието на всички деца с редки болести, във всяка 

възраст и статус.  

2.5.2. Необходими ресурси 

2.5.2.1.Инфраструктура-Експертен център 

В системата за здравеопазване интегриран подход към цялостното обслужване 

на деца с хемофилия, може да бъде предоставен единствено в експертен център 

за комплексно лечение на пациенти с хемофилия, необходим за реализиране 

политиката за „подобряване на оралното здраве“ - политика за информиран избор 

на дентален специалист за профилактика, за консултация или при необходимост 

от дентално лечение. Липсата на организирана система води до 

неудовлетворяване на груповата потребност на децата с хемофилия от най-ранна 

възраст от промотивни, профилактични и превантивни дейности по опазване на 

денталното здраве. В оптимален вариант реализацията на интегриран социално-

медицински и психологически подход към тези въпроси би могла да се постигне 

с развитие на нов промотивно-профилактичен метод за подобряване на 

денталното здраве при семейства с хемофилия. Подобен проект трябва да бъде 

достъпен, както в големите градове в България, така и в малките населени места. 

2.5.2.2.Човешки ресурси 

-Мултидисциплинарен екип за лечение на дете с хемофилия 

Потребностите на децата с хемофилия и техните семейства могат да бъдат 

удовлетворени най-добре от екип от медицински специалисти с опит в областта 

на хемофилията, координиран в съответствие с приетите протоколи и практики на 

световните и национални стандарти за грижи, където такива са налични. Екипът 

за лечение на хемофилия, в оптималния вариант би могъл да бъде намерен в 

експертен център за лечение на хемофилия, се състои от ръководител на екипа, 

медицинска сестра, физиотерапевт, рехабилитатор, педиатър, дентален лекар, 

хирург, психолог, социален работник; всички от които трябва да бъдат специално 

обучени в тази област. Екипът за цялостна грижа трябва също да включва или да 

има достъп до дентален лекар с опит при лечението на хора с хемофилия и други 

специалисти, ако е необходимо. (Фигура 24) В някой случай дете с хемофилия 

може да бъде насочено с направление към детски дентален лекар, ортодонт или 
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орален хирург, за консултация и лечение на конкретни медицински и дентални 

проблеми, с които пациентите с хемофилия и носители могат да се сблъскат. 

 

Фигура 24. Модел на мултидисциплинарен екип за комплексно лечение на 

дете с хемофилия 

-Следдипломно обучение 

От медицинските университети в страната и отделите по СДО се изисква да 

разработват и внасят предложения до Висшия медицински съвет и МЗ за 

акредитиране на отделни здравни заведения и техни структури като бази за 

специализация и обучение на здравни специалисти, квалифицирани за работа с 

хора с коагулопатии.   

2.5.3.Обществена подкрепа 

През последните десетилетия нарастват изискванията на обществото и 

институциите към системата на здравеопазване. Все повече фокусът на 

обществото е насочен към пропуските и слабите места в здравната система, а не 

към градивно функциониране и подкрепа на работещите в нея и към  

управленските екипи. Изисква се подкрепа и от средствата за масова информация 

да организират, споделят, подкрепят дейностите на заинтересованите страни. Да 

проявяват ангажираност, обективност и прозрачност при оценка на заплащане с 

публични средства.  

Пациент с 
хемофилия

Дентален 
лекар

Хематолог

Хирург

Педиатър

Социален 
работник

Ортопед

Физио-
терапевт

Рехабили-
татор
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2.5.3.1.Работа с  НПО 

Развитие на нов промотивно-профилактичен метод за подобряване на 

денталното здраве при семейства с хемофилия трябва да бъде достъпен, както в 

големите градове в България, така и в малките населени места. През последните 

години се наблюдава тенденцията НПО да проявяват активност не само при 

обсъждането на конкретни предложения, но и при формулирането на здравни 

приоритети и политики за подобряване здравето на таргетни групи, каквито са 

децата с хемофилия. Заедно с това НПО (БАХ) инициират проекти за подобряване 

здравната политика и защитаване правата на деца с редки болести на регионално 

и международно ниво.  

2.5.3.2.Обучение на пациенти и техни роднини 

2.5.3.2.1. Лекция-игра за промоция на денталното здраве при деца с 

хемофилия (апробирана на Летен рехабилитационен лагер за деца с 

хемофилия на БАХ през2019 г.) 

Денталните лекари, организатори на лекцията се запознават с децата с 

хемофилия. Децата се представят поименно последователно, подредени в кръг. 

Децата се запознават с различни специалности/специалисти в денталната 

медицина. Използват се интерактивни и комбинирани методи за промоция на 

денталното здраве, представящи грижата за зъбите интересна за децата във 

възрастова група 7-14 г. (в случай, че присъстват и по-големи деца 14-18г., те се 

подканват да споделят своите знания, които да служат като пример за по-малките 

деца). 

1. Обучаване на децата с хемофилия на принципите на орална хигиена  

Опция А. Представяне на демонстрационен модел надуваема играчка акула с 

нагледно изобразени зъби. (Фигура 25) 

Смисъл на играчката в детското възприятие:  

• Играчката дава възможност на децата с хемофилия да се запознаят визуално 

с дейности за подобряване на тяхното дентално здраве, с които няма как да 

осъществят пряк контакт по друг начин; 
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• Чрез играчка акула се осъществява задоволяване на потребности на децата, 

свързани с движение, разнообразие, лесно се стимулират да бъдат единни и 

се организират;  

• Играчката акула допринася за задоволяване на най-висшата потребност на 

всяко дете и възрастен- радостни моменти; 

• Играчка акула спомага за по-лесно възприятие и подобряване на физическия, 

психическия аспект, тълкуване, говор, споделяне на проблем, който при 

други обстоятелства не биха засегнали (дентален). 

Фигура 25. Апробация на лекция-игра с демонстрационен модел 

надуваема играчка акула по време на Летен рехабилитационен лагер за деца 

с хемофилия в гр. Кранево, организиран от БАХ 

Опция Б. Предоставяне на здравна информация и демонстрация на грижи за 

устната кухина, представена от актьор в костюм на делфин  

Включване на актьор, облечен в костюм на делфин (вместо 

демонстрационен модел акула) би допринесло към Лекцията-игра словесна и 

пластична образност.  
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Актьор-делфин би могъл да даде стимул за активност  сред децата с 

хемофилия и подражание на действията му, като положителен герой. (Фигура 26) 

Вниманието на децата се насочва към играта на актьора. Водещият лекцията 

дентален лекар трябва да насочва децата с хемофилия задълбочено да наблюдават 

поведението и техниките на делфина, като междувременно вникват в ползата от 

орално-хигиенните навици.  

Фигура 26. Актьор, облечен в костюм на делфин, с материална база, 

декорирана за Хелоуин  

За запознаване на децата с принципите за поддържане на орална хигиена 

пред децата с хемофилия се представя реалистичен модел акула (интерактивна 

плажна играчка) или актьор делфин. Моделът се използва за нагледно представяне 

техниките за почистване на зъбите с демонстрация на правилните движения за 

почистване на зъбите-кръгови, хоризонтални, вертикални. В хода на лекцията 

децата се подканват да споделят своя опит при извършване на орално-хигиенните 
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си навици. При провеждане на дискусията винаги се отвръща с неосъдителна 

обратна връзка, като последващо се предоставят инструкции за правилните 

техники на почистване на зъбните повърхности с четка и паста за зъби.  

1.2. Демонстрация на децата с хемофилия на различни видове средства за 

орална хигиена (от дентален лекар или съвместно с актьор-делфин) 

На децата се предоставят различни видове средства за орална хигиена 

/демонстрационни материали и мостри/, групирани предварително според 

възрастта на детето. Понякога е възможно деца под 7 г. да изявят желание да 

получат четка за зъби за възрастни, при което се предоставя такава. Целта е децата 

да бъдат стимулирани да тренират техниката на правилно използване на 

средствата за орална хигиена.  Средства за орална хигиена, които се препоръчва 

да бъдат демонстрирани и предоставени по време на лекцията-игра: четка за зъби-

електрическа и ръчна; паста за зъби;  интердентални четки; конци за зъби на 

клечка; конци за зъби с държач (Фигура 27); клечки за зъби- дървени, 

пластмасови, с мек гумен връх; вода за уста; орален душ. 

Фигура 27 . Демонстрация на конци за зъби с държач с демонстрационен 

модел надуваема играчка акула по време на Летен рехабилитационен лагер 

за деца с хемофилия в гр. Кранево, организиран от БАХ 
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2. Обучаване на децата с хемофилия на принципи на хранителната 

профилактика.  

За запознаване на децата с хемофилия с правилата за здравословно и 

рационално хранене се използва надуваема плажна топка или две надуваеми 

различни топки. В условията на летен рехабилитационен лагер, подобен тип игри 

създават у децата възможност за развлечение. Изискване е на топката за игра да 

присъстват изобразени въглехидратни храни, напитки и/или плодове и др. Децата 

с хемофилия подават надуваемата топка помежду си, като всяко дете трябва да 

посочи и да разясни ефекта върху зъбите от някоя храна, изобразена на топката. 

След това детето се подканва да даде пример за храна антагонист на съответната. 

Чрез подобна игра се създава дискусия между децата за това кои храни са здра-

вословни и кои вредни за зъбите.   

3. Обучаване на децата с хемофилия на дентални грижи при 

ортодонтско лечение (с мобилна техника) или късно ортодонтско лечение (с 

фиксирана техника- брекети). Оралната хигиена се извършва със специфична 

техника, която се демонстрира. Особено внимание се обръща да се избягват 

заострени ръбове на апаратите, които могат да предизвикват кървене. В случай на 

продължително травмиращи елементи, веднага пациентите трябва да се свържат 

с лекуващ специалист ортодонт за моментално отстраняване. Оптималната орална 

хигиена изисква задълбочени и ясни професионални инструкции, подходящи 

средства и мотивация на пациента, които са основни фактори за постигане на 

добри резултати. 

2.5.3.2.2. Наръчник за Дентални грижи при хора с нарушения в коагулацията 

Предизвикателството деца и възрастни да бъдат обучени, не само да имат 

необходимите знания за протекция на денталното си здраве, но и да ги прилагат, 

би могло да бъде преодоляно с помощта на Наръчник за Дентални грижи за хора 

с нарушения в коагулацията. (Фигура 28) В него са документирани всички 

препоръки за профилактика на денталните заболявания за хора с хемофилия. Като 

част от промоцията на здраве чрез него се цели да бъдат преодолени бариерите 

при създаване на здравна култура у тази рядка популация. Планира се периодично 

преиздаване на Наръчника, който се предоставя на всички информационни 
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събития за подобряване оралното здраве при деца и възрастни с хемофилия.  

(Наличен в приложение 5) Предварително преди детския лагер е проведена лекция 

за обучение на родителите на деца с хемофилия на правилна техника за 

поддържане на правилна орална хигиена с демонстрационни техники. 

Превенцията на денталните заболявания води до позитивни промени в качеството 

на живот на децата с хемофилия. Посока на екипните усилия трябва да бъде 

насочена в триадата родители-деца-дентален лекар, особено с фокус към деца с 

висок риск от развитие на орални заболявания.  

 
 

Фигура 28 .Наръчник за Дентални грижи при хора с нарушения в 

коагулацията 

2.5.3.2.Обществена здравна информационна кампания 

Информационните  здравни кампании се използват за повишаване на 

осведомеността по важни здравни проблеми и стимулиране на групи или лица да 

търсят информация и услуги. Чрез всяко увеличаване на знанията хората могат с 

течение на времето да променят нагласите си и в дългосрочен план, особено 

когато се използват програми за интервенция, за промяна на поведението. 
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 Чрез повишаване информираността на обществото за редките патологии и 

напредъка на медицината в тази насока, все повече засегнати пациенти разполагат 

с възможност за ранна диагностика и лечение, което им помага да водят 

самостоятелен живот и да постигнат пълноценна реализация в обществото. 

Кампанията  „Като всички нас“ има за цел да информира  за редките болести, 

като предостави отговори на най-често задаваните въпроси и споделя личните 

истории на хора, засегнати от тях. Организатори и изпълнители на програмата са 

Института по редки болести, Националния алианс на хората с редки 

болести и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични 

производители в България (ARPharM).  

 

ИЗВОДИ 

1. Децата с хемофилия, които използват флуорни добавки, имат по-голяма 

продължителност на орално-хигиенните навици; 

2. Децата с хемофилия, които са получили насоки от зъболекар по отношение 

на това как да провеждат правилна орална хигиена, извършват по-

продължително процедурата по миене на зъбите; 

3. Честотата на орално-хигиенните навици два или повече пъти на ден се 

асоциира с високата образователна степен на родителите; 

4. Децата с хемофилия посещават дентален лекар основно за профилактика, в 

сравнение със здрави контроли, които посочват като водеща причина 

започнало или последващо лечение; 

5. Наблюдава се асоциация при между приемът на междинни хранения при 

деца с хемофилия, които нарастват с нарастване на основните хранения; 

6. Не се наблюдава статистически значима разлика между децата с и без 

хемофилия по отношение самооценка на денталното им здраве; 

7. Лекарите по дентална медицина познават заболяването хемофилия, но 

малка част от тях са оказвали лечение на пациент с хемофилия, като 

готовността им нараства с трудовия стаж. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С настоящото проучване се доказа хипотезата, че многокомпонентно 

подобряване на денталните грижи при деца с хемофилия би подобрило тяхното 

цялостно качество на живот. Бенефициент от практическото приложение на тази 

концепция се явява всяка една от заинтересованите страни: 

• медицински специалисти – улесняване извършването на навременна 

диагностика, профилактика и дентално лечение, рехабилитация и 

проследяване на пациенти с хемофилия, както и повишаване експертния 

опит и познания на лекуващите дентални лекари; 

• деца с хемофилия – повишаване качеството на живот, свързано с 

денталното здраве чрез подобряване на достъпа до дентални грижи 

• родители на деца с хемофилия- в оптимизиране изпълнението на 

възпитателна и рекреативна функция 

Предизвикателството деца и възрастни да бъдат обучени, не само да имат 

необходимите знания за протекция на денталното си здраве, но и да ги прилагат, 

би могло да бъде преодоляно с помощта на Наръчник за Дентални грижи за хора 

с нарушения в коагулацията. В него са описани подробно препоръки за 

профилактика на денталните заболявания за хора с хемофилия. Като част от 

промоцията на здраве чрез него се цели да бъдат преодолени бариерите при 

създаване на здравна култура у тази рядка популация. Планира се периодично 

преиздаване на Наръчника, който се предоставя на всички информационни 

събития за подобряване оралното здраве при деца и възрастни с хемофилия.  

Цел на всяка здравна система е да задоволи нуждите на приоритетните си 

групи. Както и да осигури достъп до ефективни медицински и дентални грижи. Да 

се определи дали държавата е осигурила и задоволила нуждите на гражданите е 

трудно, затова трябва да се имат предвид различията между целевите групи. 

Необходима е промяна в здравното законодателство и повишено обществено 

внимание, за да се уеднаквят националните и международни политики, свързани 

с денталното здраве на хората с хемофилия. С приоритет винаги ще бъде 

денталната профилактика, с цел избягване на усложнено дентално лечение, което 

би могло да доведе до висок риск от кръвоизлив при хора с коагулопатии. 
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ПРЕПОРЪКИ 

1. Към Министерство на здравеопазването, Национална 

здравноосигурителна каса  

Да се приложи на практика предложените препоръки за подобряване на 

денталните грижи към деца с хемофилия, в частност опускане на допълнителен 

брой дейности, при нужда.  Увеличаване на пакета дентални дейности и 

изследвания за деца с хемофилия и включването им в Националния рамков 

договор ще доведе до подобряване на денталните грижи за тази рискова група в 

българската популация и ще реши проблеми, свързани с бариерите в достъпа до 

дентално лечение.  
2. Към Национален алианс на хора с редки болести и 

организациите на пациенти с редки болести, в т.ч. БАХ 

Да сътрудничат с Медицинските университети и Факултети по дентална 

медицина по въпросите, свързани с дентална профилактика и лечение на деца с 

хемофилия. Да обучават и насърчават пациентите с хемофилия активно да 

участват при генериране, оценяване и използване на научните данни, свързани с 

дентални грижи  за деца и възрастни с хемофилия в българска популация. Да 

продължават да организират дейности за подобряване оралното здраве на хора с 

хемофилия, ориентирани към различни целеви групи: родители н деца с 

хемофилия, деца с хемофилия и др. 

3. Към медицинските професионални организации, медицинските 

научни дружества и лечебни заведения, в т.ч. БЗС 

Да подпомагат пациентите с хемофилия (деца с хемофилия) при 

необходимост от дентални грижи в българската популация. Да ориентират и 

насочват пациенти с хемофилия, при избор на медицински специалист и лечебно 

заведение, да спомагат за отпускане на количество фактор, при планови лечение 

и операции. Да провеждат научни изследвания в областта на редките заболявания 

и хемофилията и активно да публикуват тези данни. Да съдействат за повишаване 

професионалната подготовка на денталните специалисти по въпросите на редките 

болести, коагулопатии и хемофилия. 
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 4. Към медиите и гражданското общество 

Да изискват от средствата за масова информция да организират, споделят, 

подкрепят дейностите на заинтересованите страни. Да проявяват обективност и 

прозрачност при оценката на  за заплащане с публични средства. 

5. Към хора с нарушения в коагулацията  

 За подобряване на денталните грижи е създаден Наръчник за дентални грижи 

за хора с нарушения в коагулацията. (Фигура 28) В него са налични препоръки за 

профилактика на денталните заболявания за хора с хемофилия, разделени по 

специалности:  

Ø План на лечение 

Ø Консервативно зъболечение 

Ø Хирургично лечение 

Ø Протетично лечение 

Ø Ортодонтско лечение 

Ø Пародонтално лечение 

Включват се и насоки, при пациенти с ХИВ, хепатит и др. Като част от 

промоцията на здраве чрез него се цели да бъдат преодолени бариерите при 

създаване на здравна култура у хората с коагулопатии. Планира се периодично 

преиздаване на Наръчника, който се предоставя на всички информационни 

събития за подобряване оралното здраве при деца и възрастни с хемофилия. 

 

ПРИНОСИ 

Приноси с теоретичен характер 

1. За пръв път в България са изследвани и критично анализирани 

информираността и навиците, свързани с оралното здраве, на деца с 

хемофилия и родители на деца с хемофилия  

2. За пръв път в България се изследват и критично анализират 

информираността и навиците на деца с хемофилия в сравнение с техни 

здрави връстници 

3. За пръв път в България се проучват  и анализират информираността и 

нагласите на денталните лекари относно лечение на пациенти с хемофилия 
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4. Принос с теоретичен характер има литературният обзор върху оралното 

здраве на деца с хемофилия 

Приноси с практико-приложен характер 

1. Създаден е наръчник с препоръки за подобряване оралното здраве, насочен 

към хора с хемофилия 

2. Създадени са препоръки, насочени към лекарите по дентална медицина, за 

профилактика и лечение на деца с хемофилия, разделени по специалности 

3. Създаден е модел на мултидисциплинарен екип за лечение на хемофилия, 

част от който да бъде денталният лекар, за съвместно оказване на грижи за 

пациентите 

4. Създадена е информационна брошура за деца с нарушения в 

кръвосъсирването за подобряване на денталното здраве  

5. Създадена e и тествана план-програма за лекция-игра, свързана с оралното 

здраве на деца с нарушения в коагулацията в т.ч. и хемофилия, във 

възрастта 7-14г. 
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