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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Дисертацията полага началото на изследвания върху един от ключовите въпроси в 

социология на здравето и болестта, а именно за идентификацията на болните с 

хронични заболявания с диабет тип 2 в България, за интеграцията им в обществото с 

помощта на развитие на самоуправление на болестта, видяна като социално 

предприемаческа иновация. Работата е посветена на самоуправлението на болестта и 

връзката му с оценката за качеството на живот и жизнения стил на хронично болни от 

диабет тип 2. Изследват се механизмите на самоуправление на болестта на болните от 

диабет тип 2, като изследването е насочено към описание на характера на решенията 

при грижа за себе си и към оценка на социалните им мрежи. Това се постига чрез 

разработване на адекватен теоретико методологически модел за описание и анализ на 

самоуправлението на болестта, така както го виждат самите болни. Това се реализира в 

дисертацията като се анализират съвременни социологически изследователски насоки в 

областта на самоуправление на болестта; като се описват политиките в областта на 

здравната грижа, включващи самоуправлението на болестта в страни членки на ЕС; 

като се представя собствен анализ на емпирични социологически изследвания, 

извършени в рамките на междукултурно изследване в 6 европейски страни. 

1. Актуалност на темата 

Разглеждането на диабет тип 2 като социалнозначимо заболяване премества акцента 

от медикобиологичния анализ към социологическия, социалнодемографския и 

социалнопсихологическия, което предполага проучване на начина на живот на болните 

с отчитане на характеристиките на обкръжаващата ги социална среда.  

Интересът към подобни теми в последните години значително се повишава. 

Последните тематични заявки за европейски изследвания в областта на здравето 

недвусмислено насочват интереса към социологически и социалнопсихологически 

анализ на поведението на потребителите на здравни услуги. Очевиден е интересът към 

проблема за самоуправлението, както и стремежът здравните системи да го наложат 

като основна част от политиката си. Разбира се, днешната оценка за актуалност на 

идеята за самоуправление на болестта освен всичко друго е и резултат на новите 

стандарти на оценка на културно наложени и приети интерпретации на категориите 

„здраве“ и „болест“. 
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В съдържанието на понятието „здраве“ от повече от няколко десетилетия се 

отразяват всички аспекти на съвременния социален живот, които по някакъв начин са 

свързани с благосъстоянието на човека в рамките на жизнения му цикъл. 

Самоидентификацията на хората задължително включва самооценка за здравословното 

им състояние и очакванията им за заболяване, както и наличието на социални връзки с 

формални и неформални институции (включително и свързаните със здравната грижа). 

Съвременните социални нагласи към „тялото“ изобщо и към собственото тяло в 

частност, са повлияни от глобалния дискурс за насърчаване на здравето, 

здравословният начин на живот и оттам поддържането на здравна култура, активно 

подхранвана от икономическите интереси на консуматорското общество.  

Следователно, цялата серия от въпроси, свързани с етични или морални здравни 

дилеми; с директната или индиректна работа в организации, имащи отношение към 

поддържането на здравето; с организацията на всекидневието на индивида; с 

адаптацията към промени, породени от заболявания; както и с извършването на здравна 

грижа за себе си, за възрастни роднини, за деца, за партньори; насочва и изисква 

провеждането на социологически анализ. 

В дисертационния труд е изведена аргументация за интереса от страна на 

съвременните здравни системи към проблема за самоуправлението. Описани са редица 

политики и европейски практики на използване на концепцията за самоуправление в 

националните стратегии за здравна грижа на страни-членки на ЕС, сред които – 

Великобритания, Норвегия, Холандия. В същото време се дискутира непознаването на 

този процес от страна на здравните професионалисти в България, както и отсъствието у 

нас на изследователски интерес към информация, свързана с представяне на гледната 

точка на самите хронично болните и в частност на болните от диабет тип 2.  

В този смисъл, изборът на темата на дисертацията е не само актуален, но и много 

необходим, от една страна, за да се насочи теоретичния изследователски интерес към 

нова социологическа област, а от друга, за да се очертае практико-приложна 

възможност на социологическото познание в областта на здравеопазването и здравната 

грижа.  

Изследването на процеса на самоуправление на хронично болни днес е безспорно 

актуално, но то става възможно доколкото самото развитие на предмета на социология 

на здравето върви в посока на преместване на акцента от медикобиологичния към 
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социалния и социологическия анализ. Интересът към проучване на начина живот на 

болните и преди всичко на хроничноболните при използване на анализ на 

характеристиките на обкръжаващата социална среда следва развитието в 

интерпретациите за категориите „здраве“,„болест“, „лечение“, които са повлияни от 

разпространението на модерната нагласа за здравословен начин на живот и донякъде на 

консуматорския дух. От социология на здравето вече се изисква да осигури не само 

социологическа интерпретация на поведението на социалните агенти в здравната 

област, но и да даде препоръки за създаване на интервенционни програми в полза на 

макро управлението на здравните институции.  

2. Теза на дисертационния труд 

Основната теза на дисертацията гласи, че самоуправлението на болестта като 

социален конструкт не се разглежда от социологията, но намира своите очертания в 

поведението, което хронично болните извършват във всекидневния си живот. То 

представлява  своеобразна социалнопредприемаческа иновация и практика за 

самоинтегриране на болните от диабет тип 2 в социалния живот. Подтезата е, че преди 

здравните политики да са осъзнали необходимостта от включване на концепцията за 

„самоуправление на болестта“ в своите стратегии, хронично болните от диабет тип 2 

вече регистрират готовност за използването на този ресурс при интеграцията си в 

общността и преди всичко в обществото на здравите хора. 

3. Обект и предмет на дисертацията 

Обект на дисертационното изследване са болни от диабет тип 2 и техният личен 

опит в самоуправление на болестта. Предмет на дисертационното изследване е оценка 

на готовността на болните от диабет тип 2 в България да осъзнаят и развият 

самоуправлението на болестта си, въпреки отсъствието на заявка за необходимост от 

този процес в стратегиите за здравна грижа в България. 

4. Цел и изследователски задачи 

Основна цел на дисертационния труд е да се установи динамиката и значението на 

самоуправлението на болестта за интеграцията на болните от диабет тип 2 в 

съвременното общество. 
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За постигане на целта на дисертационното изследване се поставят следните 

изследователски задачи : 

 Да се изследва същността, динамиката и значението на личната грижа, 

самоконтрола и социалната мрежа на болните от диабет тип 2 в България; 

 Да се опише състоянието и процесите на самоуправлението на болестта при 

диабет тип 2 в научните изследвания и в политиките на редица страни 

членки на ЕС; 

 Да се разкрият основните механизми на самоуправление на болестта, с които 

болните от диабет тип 2 в България се идентифицират и интегрират в 

социалната среда като се изследва качеството им на живот, жизненият им 

стил и характера на социалните им мрежи. 

 

5. Ограничения на дисертационното изследване: 

 

 Заявяването на предмета на социология на здравето и болестта не излиза от 

рамките на общите заключения и не е предмет на изследване в рамките на 

настоящата дисертация;  

 Икономическата криза и нейните социологически измерения в областта на 

здравеопазването излизат извън рамката на анализа, извършен в настоящия 

труд, въпреки че оценката за лишенията и строгите ограничения в 

поддържането на качество на живот на диабетно болни тип 2 да разкрива 

социалните и икономически последици от икономическата криза след 2008 

година. Въпросът за икономическата криза е сведен до фон, а не присъства 

като самостоятелен елемент от изследването;  

 Въпросът за социалното предприемачество е разгледан в общ план и сведен 

само до социалнопредприемаческата иновация при развитие на 

самоуправление на болестта. Обектът на анализ са механизмите на 

самоуправление на болестта на диабетно болни като форма на социално 

предприемачество, а не аргументиране на общата теза за социалното 

предприемачество като съществен фактор за развитие на общественото 

благополучие; 

 Методиките за провеждане на емпиричните социологически изследвания са 

разработени в рамките на проект EUWISE;  
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 Настоящото изследване се ограничава до анализ на информационни 

източници в последните две десетилетия.  

 

6. Изследователски подходи 

Методът на изследване е наблюдение на връзката между отделни сегменти (a cross-

sectional observational study) на всекидневния живот на хора с диабет тип 2 чрез 

използване на количествени и качествени методики. То включва извадково емпирично 

социологическо проучване с пациенти болни от диабет тип 2 – 300 души; биографични 

интервюта със 25 болни от диабет тип 2; структурирани интервюта с 15 експерти в 

областта на създаване, развитие и управление на системите за поддръжка на диабетно 

болни; 6 фокус групи с пациенти, с медицински персонал, с различни организации за 

оказване на помощ.  

Методиките за провеждане на емпиричните социологически изследвания са 

разработени в рамките на проект EUWISE. Емпиричните социологически изследвания 

по проекта са проведени в 18 целенасочено подбрани географски района в 6-те страни, 

в които съществуват различни здравни системи: България, Гърция, Холандия, 

Норвегия, Испания и Великобритания. Във всяка от страните-участнички, научните 

изследвания са извършени в три целенасочено подбрани географски района: един беден 

градски район (напр. квартал в един град (над 100 хил.ж.); относително заможен 

градски район; и беден (спрямо държавата) селски район (под 30 хил.ж.). За анкетното 

проучване извадката е от 300 лица (100 във всяка област). Набирането на 

респондентите се осъществява чрез използване на здравни практики на 

общопрактикуващи (лични) лекари, включително и покана за участие лице в лице, за да 

се повиши процентът на участие. Избраните изследвани лица са посочени от 

общопрактикуващите лекари, с което се гарантира точна медицинска диагноза, както и 

възможност за директен контакт с пациента. 

Предложеният аналитичен модел за описание на самоуправлението на болестта на 

болни от диабет тип 2 у нас е изведен с използване на качествения метод на 

биографичното интервю и представлява опит за синтезиране на емпирично получена 

информация в работеща конструкция за създаване на иновативна програма за 

интервенция. Моделът дава възможност за съдържателно покатегорийно изследване на 

механизмите на самоуправление на болестта на болни от диабет тип 2. Проследяват се: 
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равнището на възприятие за здраве и болест на индивида, равнището, при което се 

формират социалните категории за подкрепа на личната грижа и равнището на участие 

на организационните структури, към които се обръщат болните за подкрепа 

(индивидуално-възприятийно, социално-покатегориално и организационно-

поддържащо).  

7. Апробация на дисертационния труд 

Разработката е апробирана. Постигнатите резултати са потвърдени с емпирични 

социологически изследвания с анкетни карти и биографични интервюта. По темата на 

дисертацията са направени публикации. 

II. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. Структурата на дисертационния труд  

Дисертационен труд е структуриран в четири глави, увод, заключение, 

самооценка на приносите, 3 приложения и цитирана литература, с общ обем от 187 

страници. Визуализацията на труда е реализирана с 38 фигури и 16 таблици /плюс 

още 33 таблици в приложение 1/.  Цитираната литература се състои от 135 

източника, в т.ч. 8 интернет сайта (8 са на български и 119 на английски език). 

2. Съдържание на дисертационния труд 

 

УВОД 

ГЛАВА ПЪРВА: СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И СОЦИОЛОГИЯ НА 

ЗДРАВЕТО 

              1. Социално предприемачество и социално-предприемачески иновации 

 1.1. Дефиниция и ограничения на категорията „социално      

предприемачество“  

 1.2. Социално предприемачество и икономическо развитие 

 1.3. Примери и компетенции за социално предприемачество 

              2. Предмет и развитие на Социология на здравето и болестта 

 2.1. Биомедицински модел 
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 2.2. Социален модел  

 2.3. Теоретични конструкти и емпирична практика 

              3. Социология на здравето и хроничната болест 

 3.1. Поведението на хронично болни като обект на интерес 

 3.2. Модел за формиране на очаквания и модел за саморегулация 

 3.3. Съвременни политики за работа с хронично болни 

ГЛАВА ВТОРА: ВЪВЕЖДАНЕ НА САМОУПРАВЛЕНИЕ НА БОЛЕСТТА КАТО 

МОДЕРЕН ЕТОС В СИСТЕМИТЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

1. Самоуправление на болестта в съдържателно определение и смислови граници 

2. Подходи в политиките за подкрепа на самоуправлението на болни от диабет 

тип 2 

3. Подкрепа на самоуправление на болестта на индивидуално равнище 

              4. Самоуправление на болестта и проектът “EUWISE” 

ГЛАВА ТРЕТА: АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕСИ НА КАЧЕСТВОТО НА 

ЖИВОТ И ЖИЗНЕНИЯ СТИЛ НА ХРОНИЧНО БОЛНИ С ДИАБЕТ ТИП 2 

1. Обобщени данни и сравнителни резултати от участниците в изследването в 

шест европейски страни 

 1.1. Социално демографски характеристики 

 1.2. Наличие на съпътстващи заболявания 

 1.3. Качество на живота, свързано със здравето и жизнения стил 

 1.4. Самоуправление, свързано с диабетната болест 

 1.5. Обсъждане и изводи 

2. Описание на качеството на живот и жизнения стил на диабетно болни тип 2 в 

България  

 2.1. Оценка на здравето и благосъстоянието на болните от диабет тип 2 в 

България 

 2.2. Самооценка за щастие и удовлетвореност на диабетно болни тип 2 в 

България 

 2.3. Съотношение между оценката за здраве и физическата активност на 

диабетно болни тип 2 в България 



10 

 

 2.4. Съотношение между оценката за здраве на болни от диабет тип 2 и 

личната грижа към болестта в България 

 2.5. Обсъждане и изводи 

3. Влияние на социалната среда върху качеството на живот и жизнения стил  на 

диабетно болни тип 2 в България: сравнение на резултатите от три населени 

места 

 3.1. Сравнителен анализ на социално демографските характеристики на 

респондентите от София, Сливница и Съединение 

 3.2. Анализ на здравето и благосъстоянието на респондентите от трите 

населени места 

 3.3. Оценка на физическата активност и личната грижа за диабет тип 2 в 

трите населени места 

 3.4. Режим на прием на лекарства и използване на съществуващите 

здравни грижи и услуги 

 3.5. Обсъждане и изводи 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА: САМОУПРАВЛЕНИЕ НА БОЛЕСТТА НА БОЛНИ ОТ 

ДИАБЕТ ТИП 2 В БЪЛГАРИЯ 

 1. Самоуправлението на болестта като грижа за себе си 

 2. Поддръжка на самоуправление на болестта чрез социалните мрежи 

3. Анализ на самоуправлението на болестта с помощта на биографични  

интервюта 

4. Характер на обработката на информация от биографичните               

интервюта 

 5. Резултати от тематичен анализ на биографичните интервюта 

 6. Основни изводи от анализа на биографичните интервюта 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

САМООЦЕНКА ЗА ПРИНОСИТЕ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ ОТ АНАЛИЗ НА ЕМПИРИЧНИ ДАННИ 

(ЗАВИСИМОСТИ)  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА БИОГРАФИЧНО  

ИНТЕРВЮ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА РЕСПОНДЕНТИТЕ, УЧАСТВАЛИ 

В БИОГРАФИЧНИТЕ ИНТЕРВЮТА 
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III. СИНТЕЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Дисертационното изследване е в спектъра на изследователските проблеми на 

социологията. Чрез прилагане на социологически подход се обосновава идеята за 

необходимост от признаване на самоуправлението като централен въпрос за 

интеграцията на хронично болни с диабет тип 2. Анализът на гледната точка на 

основния актьор – болния от диабет тип 2 разширява знанието за всекидневното 

мислене на хронично болните по отношение на грижата за себе си и очакванията им за 

подпомагане от страна на обществената здравна грижа. Получените резултати от 

емпиричното изследване дават нова представа за процесите, с които диабетно болните 

се идентифицират като „различни“ както от болните, така и от здравите, която би могла 

да бъде използвана от здравните професионалисти за коригиране на съществуващия 

ролеви модел на взаимоотношения между лекари и пациенти. Установените тенденции 

дават възможност на изследователите и практиците в областта на социологията и 

социалната медицина у нас да преразгледат теоретичните конструкти, които лежат в 

основата на здравните стратегии и свързаните с тях планове за действие и ги съобразят 

с идеята за социалното предприемачество при самоуправление на болестта, така както е 

залегнало в насоките на здравните политики в повечето развити европейски страни. 

 

ГЛАВА ПЪРВА: СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И СОЦИОЛОГИЯ 

НА ЗДРАВЕТО 

В първа глава са въведени са основни тези, свързани с дефинирането, 

използването и разпространението на социалното предприемачество като феномен, 

обединяващ полетата на интерес на социология на здравето, икономика на здравето и 

личностно самоуправление. Представен е предметът и развитието на социология на 

здравето и болестта като се обоснова нейното съдържание, етапите и на развитие и 

съвременните акценти на изследователски интерес. Специално внимание е отделено на 

хроничните заболявания като актуален обект на съвременните търсения в областта на 

социология на здравето и на съществуващите политики за работа с хронично болни в 

страни - членки на ЕС.  

Социалното предприемачество е полето, в което предприемачеството насочва 

своята дейност директно към създаване на социални ценности, без да се търси личната 

печалба. Съществуващата финансова криза и глобалните следствия от нея все повече 



12 

 

заставят изследователите, и особено икономистите да вкарват социални въпроси в 

икономическите анализи. Прието е да се говори, че социалното предприемачеството е 

един от вариантите да се възстанови баланса между икономическия смисъл и 

социалното благосъстояние
1
. Ако интересът към социалното предприемачество днес е 

много по-силен, отколкото в предишните десетилетия, то е защото на социалното 

предприемачество вече се гледа от една страна като на източник за създаване на 

икономическа ценност, а от друга - като на средство за повишаване на социалната 

справедливост. В контекста на втория случай, социалното предприемачество развива 

логиката на солидарност и е свързано със социалната кохезия и благосъстоянието. 

Негова основна цел, извън това че е социално насочено, е да отговори на социалните 

нужди, които държавният или частният сектор не успяват да удовлетворят.  

Като се използват аналитичните характеристики свързани с личността на 

успешния социален предприемач и се свържат с процесите и технологиите, които носят 

социална полза т.е. с които се осъществява промяна бихме могли да определим 

поведението по самоуправление на болестта като стратегия или модел за съчетаване на 

съществуващите ресурси със дейностите около грижа на хронично болните за себе си. 

В този смисъл изследванията и анализа на самоуправление на болестта биха разкрили 

способността на хронично болни с диабет тип 2 да действат в общността с тактиката 

присъща на социалните предприемачи. 

Би могло да се каже, че днешното разбиране за здраве и болест е следствие от 

напрежението, което е съществувало между двете дисциплини – медицина и 

социология, и е довело до реформулиране на съответните обекти на изследване. 

Социологията се ориентира към приемане на пациента като мислеща личност, която е 

пряко свързана със социалния контекст, а медицината приема физическото тяло, както 

и живия организъм, като централен обект на изследване. Критиката към биомедицината 

и днешното свързване (макар и все още формално) между социалните науки и 

медицината води до съществени промени в здравната политика. Така предписанията за 

поведение, насочено към здравето, се съобразяват със мнението и вижданията на 

обикновените хора; здравната грижа се пренася от болницата в общността; 

професионалистите са по-малко патерналистично настроени и повече ориентирани към 

болната личност и др. В същото време, все повече медицински списания публикуват 

                                                      
1 Cajaiba-Santana, G. Socially constructed opportunities in social entrepreneurship: a structuration model. In A. Fayolle and 

H. Matlay (eds), Handbook of Research on Social Entrepreneurship, Edward Elgar Publishing, 2010, pp. 88-106. 
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социологически изследвания, все повече медицински практици използват 

социологически анализ на социално-икономически трансформации, които се случват в 

момента като се съобразяват с промените, настъпили в развитите индустриални 

общества.  

Социология на здравето и болестта обаче не бива да се смесва с понятията 

социология в медицината и социология на медицината. Социология в медицината се 

отнася до социологическите изследвания, които обслужват нуждите и интересите на 

медицината. В тези изследвания, изследователските планове са професионално и 

институционално определени и социолозите търсят да открият решения на проблеми, 

дефинирани от медицината. Подобен подход е широко разпространен в средата на 

миналия век, когато медицината се стреми да разбере и подобри динамиката на 

отношенията между пациенти и лекари, както и да повиши спазването на препоръките 

на лекаря от страна на пациента. В този период медицината се стреми да ограничи 

пациентите в техния стремеж да разказват „тривиални“ здравни проблеми на лекарите 

и търси да идентифицира социалните фактори, които биха могли да влияят върху 

болестта. Социология на медицината се придържа към един по-критичен подход, в 

който на преден план излиза виждането за здравето и болестта като процес на 

всекидневния живот. Въпреки, че и тук доминира медицината, под съмнение са 

поставени широките граници на медицинската професия, а функциите и 

функционирането на медицинските организации са обект на специално внимание. 

Съвременната социология на здравето и болестта фактически основава своя предмет, 

цели и интереси на тази интерпретация. 

Благодарение на развитието на социология на здравето и болестта, здравният 

статус днес се разглежда като предопределен от социално-икономическото положение 

на индивида. Недвусмислено е доказвано, че е налице положителна корелация между 

социално-икономическите неравенства, здравето и болестта
2
. Въпреки изградените 

системи на здравеопазване, отговорността за здравето се търси в личността и в тясното 

й обкръжение. Целта е да се предотврати заболяването, преди да се е превърнало в 

проблем. Все повече внимание се отделя на връзката между бедността и влошаването 

на здравето, както и на болестите, водещи до бедност, а общественият дебат по тези 

въпроси става обект на засилен интерес и полемика. Основните аргументи свързани с 

                                                      
2 Rowlingson, K. Does income inequality cause health and social problems?, Joseph Rowntree Foundation, 2011 
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бедността и липсата на достъп до здравни грижи се извеждат извън оценките за морала, 

влиянието на наследствеността във връзка със здравето, а включват все повече и оценка 

на характеристиките на социалната среда.  

Развитието на политики, насочени към подпомагане на грижата за хронично 

болните е в начален процес. Задачата е сложна и защото, хроничните заболявания се 

съпътстват от неразрешими дилеми. Например, дори в етап на стабилизация на 

състоянието на болния, енергията за възстановяване и жизнените сили са слаби, 

изтощени и това е резултат на неяснотата за бъдещето развитие на заболяването, на 

съмненията в ефективността на медицинските предписания, на разпадането на 

всекидневния ритъм на живота. В този смисъл, повишаване на познанието за ролята на 

хронично болните, за тяхната болест, подпомагат планирането на интервенции, 

програми, политики, с които да се подобри и осмисли по-адекватно здравната 

професионална помощ към хронично болните. 

 

ГЛАВА ВТОРА: ВЪВЕЖДАНЕ НА САМОУПРАВЛЕНИЕ НА БОЛЕСТТА КАТО 

МОДЕРЕН ЕТОС В СИСТЕМИТЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

Втора глава разглежда самоуправлението на болестта като социологическа 

перспектива и реализирана политика в съвременната здравна грижа. Анализирани са 

резултати от изследвания и интерпретации за влиянието на самоуправлението на 

болестта върху физическите, социалните и психосоциалните личностни ресурси на 

болните. Описани са основните съдържателни цели на проекта EUWISE, чиято цел е да 

се създаде успешна програма за интервенция за развитие на самоуправлението.  

Диабет тип 2 е най-разпространеното социално значимо заболяване в света. По 

данни на Международната диабетна федерация (МДФ) болните са над 382 млн. души
3
. 

Очакванията са, че през 2035 г. броят им ще достигне 592 млн., което означава, че на 

всеки 10 секунди трима души биват диагностицирани с диабет. В световен мащаб, 

става дума за около 3,4 милиона души годишно – починали жертви от диабета
4
. При 

това, данните са категорични, че става дума за хора с ниски и средни доходи (в 80% от 

случаите), повечето от които са на възраст под 60 години. Световната здравна 

организация подчертава, че между 2005 г. и 2030 г. се наблюдава тенденция за 

удвояване на броя на смъртните случаи.  

                                                      
3
 По данни на МДФ от 2013 г. 

4
 По данни на СЗО от 2004г. 
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В страните от Европейския съюз има около 60 милиона души болни от диабет 

тип 2, което прави тази болест социално значим проблем. Последните данни говорят, че 

виждането за диабет тип 2 като заболяване на третата възраст е несъстоятелен мит. 

Положението в България не е по-различно. По данни от пресата, в България с тази 

диагноза са над 500 хиляди българи, а МДФ публикува данни, че става дума за 7.6 % от 

населението. Въпреки това, следва да се каже, че няма достоверна информация за броя 

на диабетноболните у нас, както и отсъства представителна информация за социално 

структурното разпределение на тази група от населението. Една възможна причина е 

отсъствието на Национален регистър на болните от диабет, което се планира от 2000-та 

година като една от целите на предлаганите реформи в здравната политика, но нито 

едно правителство досега не е реализирало. 

Икономическата криза от последните години се отрази най-силно върху 

системата на здравеопазването и в повечето европейски страни от анализите на 

националните здравни системи личи, че заболеваемостта се увеличава до голяма степен 

и поради по-високата продължителност на живота. Рязкото оскъпяване на здравната 

грижа, която е свързана с повишаване продължителността на живота на населението и с 

растящото осъзнаване за връзката между поведение и здраве предопределя засиления 

интерес към „самоуправлението“ (на болестта), дефинирано най-точно като „грижата, 

която индивидите полагат към собственото си здраве и благосъстояние: и която 

включва действия, свързани със стремежа им да имат здравословен жизнен стил, да 

посрещат успешно социалните, емоционалните и психологическите си нужди, да се 

грижат за хроничното си заболяване и да предотвратяват допълнителни заболявания 

или инциденти“
5
. Смята се, че самоуправлението на болестта има потенциала да 

подобри здравето на населението без да се нуждае от допълнителни финанси. Това 

показват анализите на здравните системи като се прави предупреждение, че 

запазването на финансите на здравеопазването зависи от това колко хората са отдадени 

на собственото си здраве
6
. В националните здравни политики на Европейския съюз, 

самоуправлението на болестта се заявява като приоритетно направление. 

С промяна на съвременното виждане за условията, които провокират болестите, 

днес се смята, че много от тях се поддават на превенция. Условията и начинът на живот 

                                                      
5 Department of Health. Self-care-a real choice: self-care support a practical option. London, 2005 
6 Wanless, D. Securing our Future Health: Taking a Long-Term View. London, 2002 
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стават много важен фактор за третиране на хроничните заболявания с цел избягване на 

усложнения. Подпомагането на самоуправлението на болестта е централен аспект на 

политиките към хронично болните. В развитите европейски страни вече е натрупана 

информация за действието на различни програми за самоуправление на диабет тип 2, 

които от десетилетия са внедрени в модели на държавното здравеопазване. 

Както вече беше казано, самоуправлението на болестта изисква физическо, 

когнитивно, емоционално и социално участие. Успехът зависи от решения, взети на 

микро, мезо и макро равнище: индивидуалните очаквания и възможности т.е. микро 

равнище; ролите и отношенията между актьорите, участващи в самоуправлението, 

както и тяхната зависимост от материалните условия на семейството на болния, от 

условията на работа и работното място, от образователната система и здравните 

организации - на мезо равнище; икономическите условия и културните норми и 

очаквания, връзката им със системата за здравна грижа – на макро равнище. 

Хронично болните, решават освен това проблеми от психологичен характер, 

поддържане на добро качество на живота, емоционален баланс и силни връзки със 

семейството и приятелите си. Социалните мрежи тук са особено важни, тъй като 

пренасочват интереса от индивидуалния фокус в самоуправлението на болестта към 

възможностите и ресурсите на подкрепящата среда. 

В изследвания, проведени от социолози за оценка на самоуправлението на 

болестта се разкрива, че самите хронично болни гледат на самоуправлението на 

болестта като на процес, който самите са създали, за да подредят живота си
7
. Това 

определение контрастира с виждането на повечето медицински професионалисти, 

които описват самоуправлението като структурна образователна програма за пациенти, 

която да подпомогне следването на предписания от тях режим за лечение. Ако 

хронично болните виждат самоуправлението на болестта като процес за създаване на 

смисъл и въвеждане на ред в живота им, неговото съдържание следва да предизвика 

сериозен интерес за изследователите и здравните политици.  

Анализът на съдържанието на самоуправлението разкрива наличието на четири 

тематични групи, сред които първата е разграничаване и наблюдаване на границите до 

които стига самоуправлението на болестта. На второ място е темата за дейностите, с 

                                                      
7 Kralick, D., Koch, T. and Price K. Chronic illness management: Taking action to create order. Journal of Clinical Nursing, 

2004, 13, pp. 259–267. 
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които се мобилизират наличните ресурси. На трето място е управлението на процеса за 

смяна на самоидентичността от здрав към болен; на четвърто място – търсенето на 

баланс, определянето на времето, скоростта, планирането и създаването на 

приоритети
8
. Самоуправлението на болестта с други думи е процес или комбинация от 

процеси, извършвани от болните и семействата им и едва тогава следва да се определи 

като програма за обучение на пациенти с хронични заболявания. 

Всяко поведение, свързано с хронично заболяване по принцип не може да бъде 

отхвърлено като грешно и още по-малко да бъде „поправено“. Опитът на хронично 

болните по отношение на заболяването, независимо от равнището на здравната грижа 

се оказва от изключително значение както за самите болни, така и за общността на 

здравните професионалисти и за цялото общество, включително и за здравите хора. 

Най-добри резултати в самоуправление на болестта при хора с хронични заболявания 

се постигат там, където здравните професионалисти и всички останали социални 

актьори поддържат и подпомагат хората в опита им, свързан със заболяването. 

Проектът EUWISE изследва самоуправление на болестта на болните от диабет 

тип 2 като анализира на равнището на индивида възприятията за здраве и болест; на 

социално равнище - пътят за формиране на социалните категории и вида на 

организациите, към които се обръщат болните за помощ; анализира системите за 

здравна грижа и достъпът до тях като използва в сравнителен културологичен и 

исторически контекст. Проектът EUWISE се стреми да проучи характера и влиянието 

на ресурсите извън тези на здравните услуги, благодарение на които става възможно 

дългосрочното управление на живота и запазването (стабилизирането) на състоянието 

на хронично болни от диабет тип 2. Анализът на личния опит и описанието на 

подпомагащите личността общности, разкрива системата за планиране и реализация на 

успешни модели за интеграция на хронично болни хора, особено тези, които живеят в 

социално и икономически ограничена среда.  

Изследването на процеса на самоуправление на хронично болни днес е безспорно 

актуално, но то става възможно доколкото самото развитие на предмета на социология 

на здравето върви в посока на преместване на акцента от медикобиологичния към 

социалния и социологическия анализ. Интересът към проучване на начина живот на 

болните и преди всичко на хроничноболните при използване на анализ на 

характеристиките на обкръжаващата социална среда следва развитието в 

                                                      
8
 Op. cit. Kralick et al., 2004 
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интерпретациите за категориите „здраве“,„болест“, „лечение“, които са повлияни от 

разпространението на модерната нагласа за здравословен начин на живот и донякъде на 

консуматорския дух. От социология на здравето вече се изисква да осигури не само 

социологическа интерпретация на поведението на социалните агенти в здравната 

област, но и да даде препоръки за създаване на интервенционни програми в полза на 

макро управлението на здравните институции.  

Самоуправлението може да се разглежда като новият етос на социология на 

здравето, а изучаването на неговите механизми, при това извън контекста на 

индивидуалната грижа за себе си – като необходима практическа задача за постигане на 

икономическа ефикасност на публичните средства за здравеопазване. Подкрепата за 

самоуправлението е един от възможните изходи за справяне с оскъпяването на 

здравната грижа, особено грижата, насочена към нарастващия брой хронично болни. 

 

ГЛАВА ТРЕТА: АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕСИ НА КАЧЕСТВОТО НА 

ЖИВОТ И ЖИЗНЕНИЯ СТИЛ НА ХРОНИЧНО БОЛНИ С ДИАБЕТ ТИП 2 

В трета глава са представени резултати от емпирично изследване на качеството 

на живот и жизнени стилове на 300 хронично болни от диабет тип 2 в България. 

Представени са сравнителни резултати от съпоставяне на информацията, получена в 

българската извадка с данните за другите страни участващи в проекта EUWISE. 

Извършен е вторичен анализ на данните, с които болните от диабет тип 2 в България 

описват качеството си на живот и жизнения си стил. Осъществено е сравнение на 

резултатите в три типа населени места в България – градски, с ограничени 

икономически възможности (Сливница), централен градски (София) и селски, с 

ограничени икономически възможности (Съединение). Установено е, че болните от 

диабет тип 2 в България имат редица сходни, но и различни, повлияни от средата 

умения и практики за самоуправление. Посочено е влиянието на ограничените 

икономически ресурси и на социалнодемографските, психосоциалните и културно 

адаптационните социалногрупови признаци. 

От съпоставянето на информацията, получена в българската извадка с данните от 

другите страни могат да се направят следните изводи: 
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 Резултатите в изследването показват, че диабетно болните в изследваните 

страни имат сходен начин на живот, характерен за хронично болните хора 

изобщо;  

 Разликите в отделните сегменти на грижата за себе си отразяват по-скоро 

културни, отколкото индивидуални предпочитания; 

 Характерът и състоянието на здравните системи в съответните страни дават 

отражение върху организацията на самоуправлението и честотата на контакт със 

здравните професионалисти; 

 По-високата морбидност на респондентите от България и по-ниското заявено 

удовлетворение от живота им, както по-ниската самооценка по скалата за 

щастие отново потвърждават регистрираната и в други изследвания съществена 

особеност в личностните характеристики на психосоциалното самоусещане на 

българите, сред които е слаба екстравертност, ниско самочувствие, относително 

слаб контрол върху околната среда и влошена самооценка за здраве; 

 Посочените разлики и отношението към физическата активност на 

респондентите илюстрират преди всичко културни различия, свързани с 

делението север – юг на европейските страни, но в даденият случай се 

противопоставят социално културните нормативни схеми на поведение на 

представителите на третата възраст, допълнително утежнени от стигмата на 

хроничната болест
9
. Тъй като извадките са относително сходни във всички 

страни не е възможно тази разлика да се отдаде на местоживеенето в град или 

село с презумпцията, че в града физическата активност е по-слаба. Очевидно 

става дума за културен модел на поведение на хронично болни, които 

недооценяват влиянието на активността за стабилизиране на болестното си 

състояние
10

; 

 Респондентите от България изключително стриктно се придържат към 

медицинските предписания що се отнася до приема на лекарства, но са по-

небрежни към необходимите наблюдения на тялото си, както и към оценка на 

промените във всекидневния начин на живот, свързани с диабетното заболяване 

                                                      
9 Koetsenruijter, J., Liesshout, J., Vassilev, I., Portillo, M., Serrano, M., Knutsen, I., Roukova, P., Lionis, C., Todorova, E., 

Foss, C., Rogers, A. and Wensing, M. Social support system as determinants of self-management and quality of life of people 

with diabetes across Europe: study protocol for an international observational study, Health and Quality of Life Outcomes, 

2014, 12(1), 29 
10 Rogers A. Advancing the Expert Patient. Primary Health Care Research and Development, 2009, 10(3), pp. 167-176 
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– режим на хранене, правенето на физически упражнения за мускулна сила и 

гъвкавост и др.
11

; 

 Заявените разлики в данните за оценката на качеството на живот и управление 

на болестта от страна на респондентите от отделните страни-участници в 

изследването, не само подчертават влиянието на различни културни системи, но 

и насочват интереса към оценка на взаимоотношението между лекари и 

пациенти. Когато става дума за “биомедицинския” модел, характеризиращ се с 

по-неравностойна позиция на пациента и с по-силно изразена патерналистична 

нагласа от страна на медицинския персонал отговорите на болните от България, 

Гърция и Испания придобиват друг смисъл. Обратно, в отговорите на 

респондентите от Великобритания, Холандия и Норвегия личи друга система на 

мислене, в която здравето и болестта се виждат като процес на всекидневния 

живот
12

. Когато хронично болните не се обръщат към професионалистите за 

никаква друга помощ свързана с начина им на живот, освен за предписване на 

лекарства и администриране, бихме могли да говорим за по-силно заявена 

биомедицинска насоченост и по-слабо изразена промяна във 

взаимоотношенията между лекари и пациенти, съответстваща на съвременното 

развитие на здравната грижа. Очевидно е, че докато здравната грижа не се 

пренесе от болницата в общността подобна промяна трудно би се наложила
13

.  

Основният извод, който следва да се направи е, че респондентите преди всичко в 

България (и донякъде в Гърция) възприемат живота си на хронично болни и действат 

релевантно на биомедицинския модел. Поради това здравният им статус и 

отговорността за здравето им се предопределя преди всичко от равнището на 

медицинските услуги вместо от самото им поведение на клиенти на здравната система, 

от идентификацията и съобразяването със социалните фактори, които влияят върху 

болестта, от предотвратяването, а не само от протичането на хроничната болест. Оттук 

и връзката пациент - лекар е изключително индивидуалистична, изнесена извън 

общността и относително йерархизирана. 

                                                      
11 Rogers A. et al. Reported macro and meso level influence on long term condition self-management: stake holder accounts 

of commonalities and differences across six European countries. Public Health BMC, 2014, (in press) 
12 Тодорова, Е. и Балканска, В. Използване на теория за нормализационния процес в социология на здравето и 

болестта. Сб. Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства, София, Издателски комплекс 

УНСС, 2014, с. 244-251 
13

 Op.cit. Тодорова, Е., П. Рукова, П. Балканска, 2012 
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В резултат на вторичния анализ на данните на българската извадка произтичат 

следните изводи: 

 Оценката за общото здраве на хронично болните (имащи диабет тип 2) се влияе 

от същите фактори, които влияят и върху самооценката на здравите хора; 

 Самооценката по абстрактната категория „щастие“ се влияе от стабилни 

фактори, сред които на първо място социалнодемографски величини, а не 

толкова от емоционалното състояние в момента на оценяването; 

 Самооценката на удовлетворението от живота не винаги съвпада със 

самооценката за щастие, което означава, че сравнението, което респондентите 

извършват, за да вземат решение за равнището си на удовлетвореност, включва 

и фактори от друг характер, освен тези, които насочват взимането на оценка по 

скалата за щастие; 

 Самоуправлението на болестта при хронично болни влияе върху общата оценка 

за здраве, щастие и удовлетвореност от живота и включва съзнателното 

изпълнение на дейности, свързани с грижата за себе си, както и оценка на 

наличието на помощ от непосредствената среда (партньор или друг член в 

домакинството). 

При сравнение на резултатите в трите типа населени места в България се 

установиха следните факти: 

 Очевидно е, че градската култура влияе върху вида на домакинството и особено 

върху броя на членовете в него. В София, за разлика от другите две населени 

места, формата на многопоколенски живот е по-слабо представена. Освен това, 

влиянието на градската култура може да се види и в посочената горе разлика 

между по-големия процент разведени в София в сравнение с другите места. 

Образователният статус на респондентите от София е значимо по-висок от този 

в другите населени места, така както и броят на работещите. Възможно е да има 

връзка между образованието и работния статус на респондентите от София, 

които са в пъти повече от тези в другите градове, но също така е възможно и 

това да отразява по-добрите условия за намиране на работа в града и специално 

по-високата заетост на населението в София; 

 Очаквани и обясними са разликите в доходите на респондентите в трите 

населени места (като тези в София са най-високи). Би могло да се очаква, че това 

дава отражение върху здравословното състояние на болните от диабет тип 2, 
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които в по-високо доходна среда съумяват да се предпазят много по-добре от 

съпътстващи заболявания;  

 Самооценката на общото състояние на здравето, която в София е най-висока, 

защото тук и морбидността е по-ниска, в сравнение с другите два района, би 

трябвало да се разглежда като обективен резултат на здравното състояние на 

респондентите; 

 Оценката на проблемите, свързани с физическото състояние (много по-

категорично негативна в селото в сравнение с града), вероятно е свързана с 

характера на труда, спрямо който физическото състояние в селската среда играе 

по-голяма роля, отколкото играе физическото състояние в условията на града. 

Подобно обяснение може да се даде и на оценката за емоционалното чувство на 

спокойствие, което в града е значително по-често срещано, отколкото в селото. 

Вероятно достъпът до повече ресурси в града предлага по-спокойно 

съществуване и гарантира по-устойчиво качество на живота на болните с 

хронични заболявания. Това се потвърждава и от по-малкия брой хора, които в 

София се възприемат като загубили енергия или се чувстват обезсърчени и 

потиснати; 

 Разликите в самооценките по скалите за щастие и удовлетвореност разкриват, че 

респондентите в София т.е. в заможна градска среда се чувстват и по-щастливи 

и по-удовлетворени от живота. Не се забелязва съществена разлика обаче в 

самооценките по двете категории в трите изследвани населени места. С други 

думи и в града, и в селото величините с които се описват тези конструкти, 

изглеждат по-скоро сходни; 

 Наличието на организации, в които членуват респондентите, особено ако са 

здравно ориентирани (местни дружества на диабетици или централна диабетна 

организация) какъвто е случаят със Сливница, оказва силно влияние върху 

стимулиране на дейностите, свързани с личната грижа, сред които: следването 

на диета повече от 5 дни в седмицата; проверка на кръвната захар повече от 5 

дни в седмицата; два до три пъти по-малък процент хронично болни, които 

избягват редовна проверка на кръвната си захар; стриктното ежемесечно 

посещение при лекар или медицинска сестра и др. В същото време данните за 

това, че най-често проверяват състоянието на ходилата си респондентите от 

Съединение може да бъде обяснено с локална особеност. Един от местните 
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лекари, от чиято практика са подбрани респондентите, се оказва, че лично 

упражнява сериозен контрол върху допълнителните прегледи на диабетно 

болните, поради това, че той самият е диагностициран като болен от диабет тип 

2. 

Основното заключение, което може да е направи тук е, че са налице достатъчно 

данни, които потвърждават тезата за различното влияние на градската и селската 

култури върху качеството на живот на болните от диабет тип 2. Поначало 

самоусещането за лична грижа, вглеждането в себе си за респондентите от града и 

селото имат различен смисъл. В селото съществено по-малко респонденти са усвоили 

умения за вглеждане в себе си и притежават реалистични очаквания за здравето си. 

Много по-рядко отделят внимание на промените в здравето си и разполагат със знание 

за това, кое провокира здравните им проблеми.Също така, от резултатите е видно 

влиянието на икономическите фактори като доход, наличието на ресурси, включително 

достъп до информация, които в трите района са нееднакво осигурени и които 

подпомагат много повече болните с диабет тип 2, живеещи в заможна градска среда. В 

същото време по-тясната комуникация между лекари и пациенти в малките населени 

места от типа на Съединение е в състояние да компенсира този недостиг, така прави и 

поддържащата качеството на живот на болните от диабет тип 2 местна диабетна 

организация в Сливница. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА: САМОУПРАВЛЕНИЕ НА БОЛЕСТТА НА БОЛНИ ОТ 

ДИАБЕТ ТИП 2 В БЪЛГАРИЯ 

В четвърта глава се представят резултати от тематичен анализ на 25 биографични 

интервюта на болни от диабет тип 2. Изведен е модел за покатегориален синтез на 

тематичните акценти в биографичните истории на болните от диабет тип 2 и са 

приведени цитати във връзка с набелязаните категории, теми и подтеми. Специално 

внимание е отделено на влиянието на социалната мрежа върху развитието на 

самоуправлението на болните. 

В резултат на проведения тематичен анализ на 25-те биографични интервюта се 

стигна до следната схема, която съдържателно очертава две линии на разсъждения, 

определени като категории, които на свой ред се конкретизират в шест отделни теми и 

описват съответно от 25 подтеми (Вж. Табл. 1). 
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Таблица 1. Основни категории, теми и подтеми в биографичните интервюта 

Категории Теми  Подтеми  

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

НА БОЛЕСТТА 

Способност за  

лична грижа 

Трудности при формиране на нагласи за промяна  

Управление на контрола  

Умения за избор на нов жизнен стил 

Готовност за промяна на начина на живот 

Дейности свързани с  

лична грижа 

Разширяване спектъра на физическите дейности  

Повишаване на интензитета на физическата активност 

Следване на режим за прием на лекарства 

Спазване на диета 

Научаване на техники за справяне със здравословни 

проблеми 

Социална мрежа Участие на членовете на семейството  

Приемане на помощ от приятели, съседи и колеги 

Роля на здравни специалисти 

КОНТЕКСТУАЛНИ 

ФАКТОРИ 

1. Ф

А

К

Т

О

Р

И 

Финансови  

проблеми (криза) 

Обедняване 

Стрес и безпокойство  

Финансиране на съпътстващи заболявания 

Проблеми със следване на диетата 

Влияние на фактори 

свързани с културата 

Нагласи към болните от диабет тип 2 

 Патерналистични нагласи на професионалистите към 

болните 

 Отсъствие на достатъчно информационни източници 

 Кампанийност в отразяването на информация за диабета в 

медиите 

 Влияние на НПО и групи по интерес 

Държавна политика  

в областта на  

хроничните болести 

Отсъствие на политика за профилактика и превенция 

Ограничаване на финансите за помощните средства на 

диабетиците 

Отсъствие на стратегия за самоуправление на болестта и за 

обучение на пациенти 

Липса на регистър на диабетно болните в България 

 

Предложените категории, теми и подтеми представят описание на 

самоуправлението не само от гледна точка на съдържанието, но и са съобразени с трите 

основни равнища на анализ на факторите подкрепящи самоуправлението. Става дума за 

индивидуално – възприятийното равнище, свързано с първата категория и двете 

съответстващи й теми – способности и дейности на личната грижа; за социално-

категорийното равнище свързано с анализ на социалните мрежи и с организационно 
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поддържащото равнище отразяващо контекстуалните фактори, преди всичко на макро 

ниво. 

Описаните единици на анализ са изведени от свободната експлорация на 

респондентите, разказващи живота си като хронично болни. Всички интервюта 

предлагат достатъчно информация по всяка от категориите. Подтемите и темите са 

избрани, групирани, и назовани чрез следване на всички етапи на тематичния анализ. 

Основният извод от биографичните интервюта е, че се потвърждава тезата, че 

респондентите имат съдържателно разбиране за процеса на самоуправление на болестта 

си без да са запознати със самия процес на развитие на самоуправлението. 

Всички респонденти са развили адекватни компетенции и способности за 

осъществяване на лична грижа и са ангажирани с дейности, свързани с нейното 

разширение и подобряване. Респондентите използват съзнателно характеристиките на 

социалната си мрежа като нейното влияние може да бъде определено като 

противоречиво. В някои случаи социалната мрежа подсилва самоуправлението на 

болестта, но в други – отнема автономност и намалява самоконтрола. 

Вторият извод е свързан с това, че респондентите, макар и несъзнателно, т.е. без 

да го разглеждат като ресурс, са създали практики за преодоляване на финансовите си 

проблеми и на ограниченията на средата. Те например определят държавната политика 

в областта на хроничните болести като недостатъчна не само от гледна точка на 

материалното осигуряване, но и по отношение на самоуправлението. Нещо повече, в 

интервютата ясно се вижда, че болните са в състояние да отграничат основните 

проблеми, спъващи приемането на идеята и политиката за самоуправление на болестта 

като обръщат внимание на превенцията, но и на нуждата от социални връзки с другите, 

общността, професионалистите в здравната грижа.  

Третият извод е, че анализът на дискурса в биографичните интервюта, извършен 

с помощта на тематичния анализ е в състояние достатъчно точно да обрисува начина на 

живот на болни от диабет тип 2 и да помогне за създаването на аналитичен модел за 

описание на самоуправлението на болестта на болни от диабет тип 2 у нас, на основата 

на който могат да се подготвят интервенционни програми. Подобен аналитичен модел 

за самоуправление на болни от диабет тип 2 би разкрил по един по-достоверен начин 

съдържанието на проблемите, качеството на живот и жизнения стил на хронично 

болните с диабет тип 2 към настоящия момент. Би илюстрирал с точни констатации 
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всекидневното разбиране за самоуправление на болестта от болните у нас. Би осигурил 

допълнителна информация, която да подпомогне получените в анкетното проучване 

данни с живи наблюдения и оценки. И накрая, би подпомогнало изграждането на 

идентичността на болния като му даде възможност да се възползва по-добре от 

ресурсите, до които има достъп.  

Накрая, почерпени от живота и пресъздадени от всекидневното съзнание в 

представи за себе си, за другите, за социалната среда описанието на биографиите на 

хора, болни от диабет тип 2 се оказва богат източник, а не просто илюстрация на 

основните проблеми на хронично болните по отношение на самоуправление на 

болестта. Без да си поставяме за цел сравнение на получените резултати от 

количествените и качествените методи, сме в състояние да направим извод, че 

основните теми на изследване, основните въпросителни около един или друг 

механизъм на действие на социалната мрежа получават ясен контур и богато 

съдържание в биографичните разкази на интервюираните хронично болни. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Социалното предприемачество като дух и иновация стимулира икономическото 

развитие и осигурява устойчив растеж в стремежа си да облекчи неравенството по 

отношение на социално здравни величини, засилвайки социалните способности на 

хората, а в нашия случай разширявайки и обновявайки мрежовите връзки на хронично 

болни от диабет тип 2 по линия на развитие на тяхното самоуправление. 

В дисертационния труд е изведена аргументация за интереса от страна на 

съвременните здравни системи към проблема за самоуправлението. Описани са редица 

политики и европейски практики на използване на концепцията за самоуправление в 

националните стратегии за здравна грижа на страни-членки на ЕС, сред които – 

Великобритания, Норвегия, Холандия. В същото време се дискутира непознаването на 

този процес от страна на здравните професионалисти в България, както и отсъствието у 

нас на изследователски интерес към информация, свързана с представяне на гледната 

точка на самите хронично болните и в частност на болните от диабет тип 2.  

Самоуправлението на болестта като социологическо понятие няма корени у нас, 

но като социално предприемачески иновативен процес и практика за самоинтегриране 
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в социалния живот може да бъде проучен чрез анализ на всекидневното поведение на 

болните, а в нашия случай - на хронично болни от диабет тип в 2.  

Оценката на готовността на болните от диабет тип 2 в България да осъзнаят и 

развият самоуправление се постига чрез анализ на механизмите и описване на 

динамиката на процесите им на самоинтеграция като хронично болни. Изследвайки 

конкретните дейности от личната грижа, самоконтрола и подкрепата за тях от 

социалната мрежа, както и влиянието на социалната среда върху тях, става възможно 

да бъдат идентифицирани основните механизми на самоуправление на болестта на 

хронично болни от диабет тип 2 у нас, независимо от това, че самата категория за 

самоуправление все още не е придобила гражданственост. 

Проведените емпирични изследвания извършени в рамките на проект EUWISE с 

личното участие на докторанта, разкриват сходствата и разликите в начина на живот 

характерен за хронично болни в шест европейски страни. Обсъждането на разликите 

получени в отговорите на лицата от България в сравнение с тези от другите страни 

разкрива от една страна силното влияние на отделните здравни системи върху 

организацията на самоуправлението на болестта на хронично болните, а от друга - 

характера на взаимоотношенията между здравните професионалисти и болните. 

Показано е, че в България биомедицинският модел все още не е преодолян, но в 

интерпретацията на болните, той е обект на негативна оценка. 

Самооценките за качеството на живот и жизнения стил на хронично болните не 

се различават от тези на здравите хора, но редица дейности от самоуправлението при 

хронично болни влияят, както върху общата оценка за здраве, за щастие и за 

удовлетвореност от живота, така и върху оценката за подкрепата, получавана от 

социалните агенти в непосредствената среда. 

Сравнението на три типа култури – заможна и бедна градска и селска – по 

отношение на влиянието върху самооценките за качество на живота на хронично болни 

разкрива значими разлики. От една страна, самоусещането за лична грижа и вглеждане 

в себе си е с различен конотат за респондентите от града и селото. От друга страна, 

влиянието на икономически фактори като доход, наличие на ресурси, достъп до 

информация, директно са свързани с психосоциалното здраве на хронично болните, с 

тяхното самоопределение като потиснати, безпокойни и обезсилени. На трето място, 

наличието или отсъствието на активни организационни субекти в общността (извън 
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семейната група) е по разпространено в бедна градска и селска среда и се оказва в 

състояние да компенсира недостатъчното подсигурената откъм ресурси среда. 

Извършеният тематичен анализ на информацията получена от 25 биографични 

интервюта проведени с хронично болни от диабет тип 2 в България потвърждава тезата, 

че респондентите имат съдържателно разбиране за процеса на самоуправление, 

въпреки, че самия термин не е включен в дискурса за диабетната болест, който се води 

на междуличностно равнище със здравните професионалисти и на обществено равнище 

- в стратегиите за здравеопазване. Нещо повече хронично болните от диабет тип 2 

респонденти разкриват висока адекватност в компетенциите си за осъществяване на 

самоуправление, в личната грижа и ангажирането с дейности за нейното подобряване. 

Тя все още не е оценена по достойнство от представителите на здравно-

професионалната среда, в която продължава да се практикува административното 

безразличие и продължава да доминира патерналистичната нагласа към клиентите и 

потребителите на здравна услуга.  

Наблюдението на връзката между отделни области на всекидневния живот, 

осигурени от емпиричните резултати в количественото изследване дават възможност да 

се направят изводи за по-успешното или неуспешно развитие на процеса на 

самоуправление на болестта. Категориите и субкатегориите (темите и подтемите) 

изведени в предложения аналитичен модел за организация на информацията получена 

от биографичните интервюта в определена степен покрива отделните сегменти на 

всекидневния живот на хората, определени в количественото изследване. Водени от 

разбирането, че с количествените и качествените методи е възможно да се изследва 

една и съща реалност като се използва метода на триангулиране би било интересно да 

се извърши съпоставка и верификация на резултатите, получени от двата типа методи в 

бъдеще. Доколкото това не е задача на настоящето изследване, в дисертационния труд 

сме се ограничили да представим, обсъдим и предложим обяснителни интерпретации 

на получените от количественото изследване данни, а данните от качествените 

изследвания (биографичните интервюта) да обединим и разпишем в самостоятелно 

изведен аналитичен модел за описание на самоуправлението на болестта на болни от 

диабет тип 2 у нас. Както вече казахме, той би могъл да бъде използван за развитие на 

интервенционни програми в помощ както на болни от диабет тип 2, така и в помощ на 

здравните професионалисти при изготвяне на индивидуални схеми за подпомагане на 

самоуправлението на техните хронично болни пациенти. 
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IV. СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Теоретични приноси: 

 

 

 Изведени са културно специфични характеристики на самоуправлението на 

хронично болни от диабет тип 2 в България чрез сравнение на резултати, 

получени в пет други европейски страни. 

 

 Установено е влиянието на типа култура (заможна и бедна градска, селска) 

върху самооценката за качество на живота на хронично болни и върху характера 

на социалната подкрепа за самоуправление. 

 

 Създаден е аналитичен модел за описание на самоуправлението на болни от 

диабет тип 2 с помощта на техниката на тематичния анализ като са въведени три 

равнища на разграничение – индивидуално-възприятийно, социално-

категорийно и организационно-поддържащо.   

 

 

Приноси от научно-приложен характер: 

 

 Представена е концептуална рамка за въвеждане на стратегическа политика по 

преодоляване на патерналистичния модел във взаимоотношения на 

професионалната здравна грижа с потребители на здравни услуги. 

 

 Предложеният аналитичен модел има структурноопределящ характер за 

създаване на интервенционен инструмент за обучение на хронично болни в 

самоуправление и за обучение на здравни професионалисти за подкрепа на 

самоуправлението на хронично болни от диабет тип 2 в България.  
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