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Профилактика на заболяванията

Профилактиката на заболяванията обикновено се отнася до интервенции 
(популационни или индивидуални), които имат за цел да сведат до минимум 
тежестта на заболяванията и свързаните с тях рискови фактори (СЗО, 2017). 

 първична - действия, насочени към избягване на проявата на заболяване

 вторична - с ранно откриване на заболяване за по-добра прогноза

 третична - с дейности, насърчаващи по-доброто качество на живот на хората, 
живеещи със заболяване. 

 четвъртична - избягване на прекомерната употреба на медикаменти и 
интервенции, предлагане на етични алтернативи (СЗО, 2015).

Добрата система за първична здравна помощ със система за рутинно събиране
на данни за заболяванията и свързаните с тях фактори улеснява оптималната
организация и предоставяне на достъпни програми за промоция и профилактика 
за заболяванията. 

Ефективните програми за промоция на здравето и профилактика на 
заболяванията са и икономически най-целесъобразни.



Промоцията на здравето 

 „Здравето се насърчава чрез осигуряване на 

достоен стандарт на живот, добри условия на труд, 

образование, физическа култура, средства за 

почивка и отдих“ и изисква координирани усилия на 

държавници, работещи, индустрия, преподаватели и 

лекари 

(Breslow 1999).

„Процес, позволяващ на хората да увеличат контрола и 

да подобрят своето здраве“. (Отаваската харта, 1986)



Отавската харта (СЗО, 2016 г.): 

Пет интегрирани области на действие за промоция на здравето:

 Създаване на обществена здравна политика 

 Създаване на подкрепяща среда 

 Укрепване на действията във общността

 Развиване на лични умения 

 Преориентиране на здравните услуги към конкретните

потребности на общността



Промоция на здравето и профилактика на захарен 

диабет – опит на МУ Варна



„ Многокомпонентен научно-обоснован 

подход с поведенчески модели за промоция 

на здравословен енергиен баланс и политика 

за превенция на затлъстяване в ранна детска 

възраст.” 

 Проект по 7-ма Рамкова програма към ЕК по приоритет Храни, 

Земеделие и Биотехнологии FP7-KBBE-2009-3; (2010 – 2014год.)

 6 европейски страни: Белгия, България, Германия, Гърция, Испания и 

Полша с включване на 7544 деца на възраст 4-6 години

 Варна – с 22 детски градини (интервенционни и контроли)

 Награда на ЕК – „Успешен проект на Европейската комисия“ 2017 г.

 Въведена методиката ТойБокс в Европа (Шотландия, Белгия, Франция, 

Германия и др.),  Нова Зеландия, Канада и др.

 НЦОЗА, 2019 г. Проучване на затлъстяването сред децата на 6-9 години 

– Варна с по-ниски от средните показатели за страната



Цели на ToyBox

1. За утоляване на жаждата децата 

да пият вода.

2. Децата да консумират здраво-

словни закуски между основните

хранения.

3. Децата да са физически активни.

4. Децата да прекъсват дългите 

периоди на седене с активни паузи.



Приложение на Питейната 

станция

Напомняне на децата да пият 

вода

Дейности в клас

Промени  в средата на детската градина



Кенгурски истории

Четене на кенгурски истории:

1. Докато децата седят удобно в класната стая

2. Чрез живописно четене, за да се ентусиазират децата

3. Увлекателно, като се изисква участие и 

предложения от децата

Историите съдържат предложения за 

дискусии и движения

Оставяме марионетката-кенгурче да 
направи въведението и да задава въпроси



Междинните закуски – внос на много 

излишни калории, без да се забелязва! 

Проблем на съвремието!



Наръчник за дейности в градината 

Физическа активност

• Част 1: Промени  в средата 

на детската градина

• Част 2: Детето извършва 

конкретното поведение

• Част 3: Дейности в класната 

стая

Листовки, жокери, постери за оцветяване



Наръчник за дейности в градината 

Заседяло поведение

• Част 1: Промени  в средата 

на детската градина

• Част 2: Детето извършва 

конкретното поведение

• Част 3: Дейности в класната 

стая

Листовки, жокери, постери за оцветяване



Feel For Diabetes (F4D) –

в партньорство с 

училищата



Feel For Diabetes (F4D) –
в партньорство с училищата

 Проект на ЕК „Хоризонт 2020“ за превенция на ЗД тип 2 , с 
участието на 7 страни

 Програмата е училищно-базирана интервенция с участие на 
семействата за насърчаване и подкрепа възприемането на 
активен начин на живот, здравословни навици за хранене на 
децата чрез включване на цялото семейство  (напр.чрез листовки 
и по-късно текстови съобщения) да участват активно.

 Използвани са всички налични ресурси (съоръжения и 
персонал) за осигураване на повече възможности за физическа 
активност и семейни дейности в извънучилищното време и през 
уикендите

 Допълнителна подкрепа бе оказана на семействата с повишен 
риск за тип 2 диабет чрез обучителни сесии, по време на които 
семействата получаваха съвети и знания за по-здравословни 
хранителни навици и по-активен начин на живот, съобразени с 
индивидуалните им особености



Цел на Програмата

да въведе здравословен 

начин на живот и да насърчи 

благосъстоянието на 

семейства от цяла Европа

Насърчаване на здравословен начин на живот в Европа

Възрастни

(родители, баби и 

дядовци)

Деца



Училищно-

базирана 
компонента

Насърчаване на здравословен начин на живот в Европа

Семейно-базирана 
компонента

Общините

налични условия & 

събития

OUR PROGRAMMEЦели да създаде по-здравословна 

среда в училище: здравословни 

хранителни и двигателни навици на 

децата



• Училищната възраст е най-доброто време 

за повлияване на здравното поведение и 

поставяне на началото на здравословен 

начин на живот с възрастта. 

• Не чрез преподаване, а чрез осигуряване 

на:

• Подкрепяща околна физическа среда

• Подкрепяща социална среда

• Чрез личен пример на родители и учители



Върху кои поведенчески навици 

се фокусира програмата?

1. Прием на вода (вместо 

подсладени напитки)

2. Консумация на 

здравословна  сутрешна и 

междинна закуска

3. Физическа активност

4. Намаляване/прекъсване 

на продължителното 

заседяло поведение



Фактори от начина на живот 

• Изоставане в растежа и развитието

• Увеличен риск от тип 2 ДМ и НТ/затл

• Злокачествени заболявания

Намалена физ.

активност

Нездравословно 

хранене

Продължително 

заседяване



Как са насърчавани тези поведения?

• Стъпка 1: Създаване на подкрепяща

среда в училище

• Стъпка 2: Извършване на конкретното

поведение от целия клас ежедневно

• Стъпка 3: Бъдете активен и ентусиазиран

ролеви модел

• Стъпка 4: Прилагане на активностите в

клас

• Стъпка 5: Въвлечане на родителите чрез

листовките



Стъпка 1: Създайте “водна 

станция”

Включете децата в 
изработването на водната 

станция!



Стъпка 2: Пийте вода всеки ден

Напомнете на децата:

• Да пият вода от “станцията” преди/след междучасието и урока по 

физическо, както и с всяко основно хранене/похапване.

• Прилагане на малки паузи по време на часа, за пиене на вода. 



Стъпка 3: Бъдете добър пример за 

подражание

• Учителите пият вода с учениците ежедневно.

• Изразяват своя ентусиазъм: “Обичам да пия вода!”, 

“Пиенето на вода е толкова освежаващо!”.



Стъпка 4: Активности в клас

Пример за проект на класа:
- Намерете информация от енциклопедии/списания/вестници за 

водния цикъл.

- Създайте рисунка, отразяваща водното съдържание на човешкото 

тяло.
- Нарисувайте чаша, отразяваща връзката между водния цикъл, водата за 

пиене и водното съдържание на човешкото тяло. 



Междусекторно иновативно решение, включващо

дигитални (DIGItal) инструменти, овластяване на

семействата и интегриране на грижи и услуги

(CARE) за превенция и управление на диабет тип 2 

и хипертония

Проект на ЕК „Хоризонт 2020“ (април 2021 – септември 2025 г.)

Дейности по проекта – интервенция в Албания и България, като страни с 
ниски доходи и в 2 държави с високи доходи (Гърция и Испания) за 
превенция на Т2ЗД и АХ чрез интегриране на наличните ресурси на 
здравната система и използване на дигитални приложения и софтуър.

Фокус върху социално-икономическия статус на участниците

Три фази на проучването:

1. Адаптиране на дигигиталното решение DigiCare4You към местните
нужди и потребности

2. Внедряване и оценка на дигиталното решение DigiCare4You.

3. Оценка на ефективността,  мащабируемостта и трансфера на 
дигиталното решение DigiCare4You и изграждане на капацитет за 
насърчаване на ориентирани към хората грижи в Европа. 



„Електронен регистър на инсулт, диабет 
и диабетна ретинопатия за изследване
на епидемиологията на заболяванията и 
ефективността на мениджмънта им“

(Проект към Фонд „Наука“  на  МУ-Варна, 2020-2022)



 Системен и регулярен процес (ежеседмично)на събиране на 
информация за нови случаи на инсулт в град Варна. До момента са 
въведени над 4500 съобщения за потенциални инсулти от следните 
източници: 

ЦСМП – гр. Варна

ЦСМП за получени повиквания, касаещи инсулт с кодове I 63, I 64, G 45;

МБАЛ „Св. Анна“ – гр. Варна; 

УМБАЛ „Св. Марина“ – гр. Варна,

МБАЛ – Варна, Военномедицинска академия

 Проследяване на пациентите след изписването им от болничните 
заведения – преживяемост

 Събрани са данните за захарен диабет тип 2 – близо 1450 съобщения

 Регистрират се случаи на диабетна ретинопатия сред болните от 
диабет в град Варна



Разпределение на страните в Европа според 

наличието на национален диабетен регистър (НДР)

Registries and information systems for diabetes care in the WHO European Region: consultationhttps://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/505371/registries-information-systems-diabetes-consultation-eng.pdf

Национален диабетен регистър в България – с поставена диагноза захарен диабет в 

амбулаторните листове за 2018 г. са 503 753 души. 

Очните усложнения са на второ място по честота след неврологичните



Ливърпулска декларация 2005г.

Европейските страни трябва да намалят 

риска от зрително увреждане от диабетна 

ретинопатия с въвеждането на системни 

скринингови програми за ДР, които обхващат 

поне 80% от болните с диабет

“Any screening is better than no screening!”

http://www.drscreening2005.org.uk



Къде в Европа има национални 

скринингови програми за ДР?

 UK (Англия, Уелс, Шотландия и Северна Ирландия) – начало 2003г, 
фотографии от обучени оптометристи, медицински сестри

 След въвеждането на национална скринингова програма в UK, ДР вече не е 
водеща причина за слепота сред населението в трудоспосбна възраст;      
в Уелс – за 8г. 40-50% по-малко случаи на инвалидизация и слепота от ДР

 Ирландия – Diabetic Retina Screen национална програма, фотографии 
разчетени от офталмолог

 Финландия – преглед от офталмолог и включване в регистър Finnish Register 
of Visual Impairment 

 Швеция - Swedish Diabetes Registry е източник на информация за 
скринираните пациенти

 Дания - Danish Registry of Diabetic Retinopathy (DiaBase), преглед от  
офталмолог



Датски регистър на диабетна 

ретинопатия (DiaBase)

 Създаден 2003-2006 г и все още е в процес на развитие

 Цел - да мониторира развитието на диабетната болест на окото в 

Дания, да оцени достъпността и ефективността на скрининга за ДР и 

цялостния ефект от лечението на ДР;  да се даде възможност да се 

изследва качеството на грижата за пациентите с ДР

 Скринингът се извършва от офталмолози в частни практики и очни 

отделения

 Ежегоден анализ на данните от проведения скрининг

 Регрес на честотата на ДР от 26% (2013-2014) на 22% (2014-2015)

 Относителният дял на пациентите с регрес на ДР (20%) е по-голям от 

този на болните с прогресия на ДР (10%).

Nis Andersen et al., “The Danish Registry of Diabetic Retinopathy,” Clinical Epidemiology 8 (October 25, 2016): 613–19, 

https://doi.org/10.2147/CLEP.S99507.



Основни цели на регистъра на 

диабетна ретинопатия

 Да се проучи честотата на диабетната ретинопатия сред болните от 
диабет в град Варна

 Да се проучи относителния дял на различните методи на лечение

 Да се проучи връзката между диабетната ретинопатия и типа, и 
давността на диабета, наличието на други усложнения от диабета, 
гликемичния контрол

 Да се създаде база данни, осигуряваща възможност за проследяване 
на ефекта от лечението на ДР



Специализиран софтуер



Първи резултати

 За периода от 04.01.2021 до 30.11.2021 в регистъра са включени 1061 

болни от захарен диабет

 Включени в скрининга за диабетна ретинопатия - 230 болни

 Разпределение по пол – 123 жени (53.5%), 107 мъже (46.5%)

 Средна възраст 63.2±17.8г

 Оценка на състоянието на ретината е направено при 198 от тях

 За 32 болни има информация по данни на пациента

 При 30 болни (15.2 % от всички прегледани) има новооткрита диабетна 

ретинопатия.

 Създаването на регионален регистър на пациентите с диабет и ДР 

осигурява възможност за ранно откриване на ДР, дава информация за 

честотата на ДР и ефикасността на провежданото лечение, и може да 

послужи като основа за разработване на национална скринингова

програма и регистър за диабетна ретинопатия



Проучване на нагласите за имунизиране 

сред разнородни групи от населението
Ст. Хаджиева, , Панчева Р, Ушева Н., Димитрова Т., Паунов Ц., Йотова В.

МУ - Варна 

 464 родители oт областите Варна, Сливен и Шумен ; 2017 г.

 В проучваната извадка честотата на отказ от ваксиниране е най-висока сред 

родителите с висше образование, на възраст 30-39 години, на деца с 

български етнос.

 Основни причини: недоверие в здравната система, съмнения в користни 

цели на фирми–проиводители, недоверие в качеството на ваксините и 

тяхната полза от приложението им, страх от тежки странични ефекти и 

последици след ваксиниране и липсата на информация за ползите от 

ваксините. 

 Основни източници: ОПЛ 76,7% (n=356), интернет 63.8% (n =296) и медии 22% 

(n =102), като предпочитат информацията да им бъде подадена под 

формата на видеоклипове и статии



Ако Имунизационният календар на България не беше задължителен, 

бихте ли ваксинирали детето си?
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Проучване сред родители относно нагласите 

им към препоръчителни ваксини

 октомври до декември 2019, в град Варна (n=219)

 Нисък е относителният дял на ОПЛ, които препоръчват имунизирането срещу 

грип, ротавирусни гастроентeрити и рак на маточната шийка (27 – 31%).

 Около 2/3 от респондентите, на които е препоръчана ваксина са имунизирали 

децата си.

 ОПЛ е посочван като най-достоверен източник на информация сред 

родителите на имунизираните деца. 

 Родителите, които не са имунизирали децата си, по-често посочват медиите и 

Интернет, като най-достоверен източник на знания.

 Предварителната информираност на родителите за ваксините, както и 

безплатната им форма  е свързана с по-високо имунизационното покритие, 

което предполага удължаване срока на двете национални програми за 

ротавирусни гастроентерити и рак на маточната шийка.



Провеждане на промоцията и 

профилактиката в България
 Настоящата система за провеждане на здравната промоция и 

профилактика на заболявания в България е неефективна и неработеща

 Законодателните разпоредби са ненавременни, откъсъчни и понякога –

взаимно противоречащи се.

 Недостатъчна и ненадеждна информация относно разпространението на 

заболяванията и рисковите фактори, които следва да са в основата на всяко 

здравно-политическо решение

 Основната функция за провеждане на първична и вторична профилактика в 

България е възложена на ОПЛ, които споделят за недостиг на време за 

дейности по първична профилактика и промоция на здравето

 Необходимост от създаване на здравни центрове за профилактика и 

промоция на здравето, вкл. патронажна грижа и особено в уязвимите групи 

от населението

 Недостатъчно използван ресурс – приложение на телемедицина и дигитални 

устройства, особено в епидемични условия;  въвличане на училищните 

лекари и медицински сестри



Благодаря за вниманието!


