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1. УВОД В ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ХИГИЕНА 
 

1.1. ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКА-
ТА ХИГИЕНА 

 
Според И. П. Павлов медицината е "връстница на първия човек". толкова 

стар е и нейния хигиенен дял. Отначало медицинските и хигиенни грижи са се за-
родили на чисто емпирични и идеалистически основи, като изпървом са се изразя-
вали в съвсем нищожни мерки по опазване на здравето на новопоявилия се пра-
човек преди всичко от неблагоприятните природни условия за неговото съществу-
ване. 

Медико-хигиенните грижи към децата и подрастващите водят своето на-
чало още от древността, но постигат по-значително развитие през късното Сред-
новековие, когато стават обект на внимание от страна на редица изтъкнати лека-
ри, педагози и психолози. Така например Ян Амос Коменски (1592-1670) в своята 
"Велика дидактика" дели денонощието на 3 равни части натоварени с различни 
педагогически задачи, засягайки и разни хигиенни въпроси относно храненето и 
обучението. За по-добра успеваемост и избягване на преумората препоръчвал 
училищните занятия да се провеждат само сутрин. Известният лекар, педагог и 
философ Джон Лок (1632-1704) в труда си "Мисли за възпитанието" и особено в 
раздела му за "Физическо възпитание" и "Умствено възпитание" разглежда много 
въпроси на всестранното хигиенно въздействие върху растящия организъм в ус-
ловията на неговото възпитание. 

Възраждането подготвя зараждане на широки основи на педагогическата 
хигиена чрез трудовете "Емил или за възпитанието" на Ж. Ж. Русо (1712-1778), 
романа "Линхард и Гертруда" на Й. Х. Песталоци (1746-1827), на Д. Дидро (1713-
1784) и др. В Русия излизат трудовете: "Педиатрика" (1847) на С. Ф. Хотовицки, 
"Професионалната хигиена на умствения и физически труд" (1877) на Ф. Ф. Ерис-
ман, "Беседи по хигиена и нейното приложение в народното училище" (1889) на Н. 
И. Тезяков, анатомофизиологичните "Особености на детския организъм” разглеж-
да Н. П. Гундобин (1860-1908) и др. 

У нас наченките на педагогическата хигиена се съдържат още в т. нар. 
"здравословие" на килийните училища. Благодарение на гениалната прозорливост 
на нашия учен  лекар и педагог д-р Петър Берон, чрез двата раздела "Человек" и 
"Как да пази человек здравето свое" на всеизвестния му "Рибен буквар" (1824), 
фактически се въвежда хигиената и здравното възпитание изобщо в програмата 
на българското светско училище. Струва ни се, обаче, че всъщност Зах. Княжевски 
може да бъде признат за основоположник на българската детска хигиена, заради 
издадения на български език от него (1853) в Цариград авторизиран превод на 
книгата "Съвети за непразни жени и правила как да постъпват с новородените 
младенци (взети от съчиненията на славнаго Тисота, Николая Фукруа и Салмада, 
съобразени със системата и възпитанието детско и която е предложена от Бюфо-
на в Естествената история)". В първите светски български училища (Габрово, Хас-
ково, Калофер, Ст. Загора и др.) се изучава дисциплината "Хигиена, анатомия и 
физиология", за която учениците се готвят от първото хигиенно ръководство "По-
нятие за хигиената" на д-р А. Начев. 



 

6 

Развитието на българската университетска наука хигиена започва с отк-
риването на Медицинския факултет към Софийския университет (1918) и на пър-
вата негова Катедра по хигиена (1919), ръководена от Т. Петров. Той поставя ос-
новите на българската хигиенна школа, при близката помощ на Д. Стоянов, изда-
ва се първото българско хигиенно списание "Хигиенен преглед", сформира се на-
учно-хигиенно дружество и ядро на борчески хигиенни деятели, към които се числи 
и Асен Златаров, разработил широко тогавашните проблеми за "Изхранването на 
България". Особено укрепва научният хигиенен фронт в следвоенна България, 
когато софийската катедра по хигиена бе оглавена от Л. Цветков, при близката 
помощ на Б. Славков, като (1950) П. Вербев пое ръководството и на новосформи-
раната при Медицинския факултет София катедра по епидемиология и инфекци-
озни болести. По-късно се откриха такива катедри и към другите нови ВМИ (Плов-
див, Варна, Плевен, Ст. Загора). Всички те, заедно с многото санитарно-
противоепидемични институти и секции у нас (1972) бяха обединени в мощния 
Център по хигиена при Медицинска Академия  София. 

Във връзка с преустройството на образователното дело у нас и за подоб-
ряване качеството на учебно-възпитателната работа, за пръв път (от 1983)бе въ-
ведено в Техническия Университет на София преподаването по “училищна хигие-
на” пред инженерите-педагози, а по-късно и пред педагозите от различни селскос-
топански специалности: агрономия, лесовъдство, зоотехника, ветеринарна меди-
цина и др., които работят като преподаватели в селскостопанската академия, раз-
лични училища, техникуми, институти и други учебни звена в нашата страна. 

 

1.2. ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ХИГИЕНА КАТО НАУКА 

 
Медицината, в своите научно-теоретичен и практико-приложен комплекси 

на познанието, се дели на две основни части: лечебна и предпазна. Лечебната 
медицина има за обект изучаването на заболяванията  от една страна и лечението 
на болния човек  от друга. Предпазната или профилактична медицина пък изучава 
здравия човек и неговата среда с предпазна цел. 

Профилактиката (от гр. prophilacticos  предпазен) проучва разностранно 
причините и условията за възникването на различните болести и тяхното предотв-
ратяване при индивида, колективите и обществото. Затова съвсем правилно Н. 
Пирогов подчертавал, че "бъдещето принадлежи на профилактиката". Профилак-
тичният принцип е основно ръководно начало в здравеопазването и медицината. 
Докато лечебната медицина може да се оприличи с изгасянето на пожар, то про-
филактиката  предотвратява избухването му. 

Всъщност методологично е неправилно, нито пък възможно, да се проко-
пае разделителна пропаст между предпазната и лечебната медицина и здравео-
пазване, защото непрекъснато те взаимно се подпомагат и допълват, особено по-
лучаваните увреди и болести вследствие на различните зарази и професионални 
нокси (токсични, травматични, лъчеви и др.) Предпазно-оздравителният характер 
на профилактичните дисциплини им придава по този начин значението и на "масо-
во-обществена клиника". По това, докато лечебната медицина често има характе-
ра повече на едноличностовия деятел, то профилактичната медицина изисква в 
по-значителна степен участието както на държавните и обществените институции, 
така и на широките народни маси. В системата на профилактичната теория и 
практика спадат преди всичко: хигиена, епидемиология, микробиология, социал-
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на хигиена и още редица други профилактични дисциплини. В съвременния про-
филактичен фронт хигиената заема челното място, като както изтъква Г. А. Заха-
рин: "Колкото позрял е практическият лекар, толкова повече той разбира могъщес-
твото на хигиената и относителната слабост на лечението... (защото, - Ст. Мута-
фов) истинските успехи на терапията са възможни само при спазване условията 
на хигиената". 

Хигиената носи името на "Богинята на здравето" Хигия. Така се е нарича-
ла една от трите дъщери на обожествения тракийски лекар Ескулап: Йазо, Пана-
кея и Хигия. В превод името на тази дъщеря от "здравословната фамилия на тра-
ко-гръцкоримския пантеон" Хигия от старогръцки означава "донасящ здраве". 

Определение на хигиената. "Хигиената представлява медико-
профилактична, научнопрактическа дисциплина с обществен характер, която изу-
чава човека и заобикалящата го среда, като разработва нормативи и комплексни 
мероприятия, целящи опазването и подобряването на здравето на човека и жиз-
нената му среда" [по Панов, Бързева, Кузмов, Гъбев  1977]. При това в теорията и 
практиката на хигиената се излиза по принципа "... че организмът и неговата среда 
са в най-тясна връзка и взаимна обусловеност, отиващи до пълно единство, и че 
всички прояви на организма (правилно развитие и функциониране, което означава 
здраве и трудоспособност; съответно  неправилно развитие и функциониране, с 
разстроена трудоспособност, което означава болест), изцяло зависят и се обусла-
вят от условията на външната среда, в която обикновено се коренят причините на 
болестите"  подчертава Б. Славков [1954] 

Предмет на хигиената, според Д. Димчев, Б. Янев, Вл. Бояджиев и Д. Бо-
цов, [1978] е "здравият човек и средата (природна и социална), в която той живее и 
се труди, разглеждани в тяхното единство и взаимодействие". Хигиената изучава 
факторите на заобикалящата човека външна среда, а също закономерностите и 
механизмите на влиянието им върху неговото здраве, развитие, трудоспособност 
и дълголетие. Към външната среда се включва освен природната, още и социал-
ната  в нейния най-широк смисъл. Поради това хигиенните норми и изисквания се 
отнасят към най-разнообразни и многобройни фактори: физични, химични, биоло-
гични, соматологични, психологични, социологични, икономични и др. 

Тези фактори се анализират в различни аспекти (възрастов, битов, тру-
дов, учебно-възпитателен, военен и пр.) и то както за отделната личност, така и за 
обществото като цяло или негови групи. 

Целта на хигиената  в унисон със знаменитите думи на Е. А. Паркс  е "да 
направи развитието на човека най-съвършено, животът най-здрав, повяхването на 
организма най-бавно и настъпването на смъртта най-отдалечено"! Следователно 
нейната крайна цел е пълното опазване и укрепване на здравето на човека, при 
осигуряване на оптимални условия за хармонично и всестранно психофизическо и 
социално развитие, адаптация и усъвършенстване, за максимална трудоспособ-
ност и творческо дълголетие. 

Санитария (от лат. sanitas  здраве) или "санитарна дейност" се нарича 
прилагането на хигиенните норми и мероприятия в практическата дейност на здра-
веопазването. Различава се: 

• предварителен санитарен надзор, който осъществява пускането на 
обектите (строителни, механизирани, електрифицирани и др.) в експло-
атация и на продукцията в продажба, ако отговарят на хигиенните нор-
ми и стандарти; 

• текущ санитарен надзор, който се провежда по отделните клонове на 
санитарията: битова, трудова, хранителна, училищна, радиационна, 
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професионална, противоепидемична. Тези санитарии се организират и 
водят отговорно от органите на хигиенно-епидемиологичните институти 
(ХЕИ), станции и служби.  

• Предварителният и текущият санитарен надзор се приемат още и като 
важни принципи на хигиената. 

В хигиенната наука постепенно са се зародили и развили много дялове 
(клонове), част от които вече дори представляват съвсем отделни медико-
хигиенни дисциплини. В съвременната хигиена се различават главно следните 
нейни "класически" дялове: 

• обща хигиена; 

• жилищно-комунална хигиена; 

• лична хигиена; 

• хигиена на храненето; 

• радиационна хигиена; 

• трудова хигиена; 

• социална хигиена; 

• отраслеви хигиени като: военна хигиена, болнична хигиена, авиацион-
но-космическа хигиена, хигиена на физкултурата и спорта, възрастова 
хигиена, училищна хигиена (или респ. хигиена на детско-юношеската 
възраст  ХДЮВ) и др. 

Поради значителното разширяване на разработваните от училищната 
хигиена проблеми, по решение на II Международен конгрес по училищна хигиена 
(1958), тя вече бива преименувана в "Хигиена на децата и подрастващите". У 
нас в българската транскрипция тя има гражданственост с вече упоменатото наз-
вание като "ХДЮВ". Разбира се, авторите дават различни деления на хигиената 
като обединяват някои от посочените, други  неглижират, трети  издигат като са-
мостоятелни и пр. 

Мястото на хигиената в системата на науките е близко както на много 
от медицинските дисциплини, така и на редица от другите естественоисторически 
и обществените наука. Измежду медицинските, освен упоменатата епидемиология, 
от голямо значение за хигиената са много предклинични и профилактични дисцип-
лини, като биология, генетика, морфология, антропология, анатомия, физиология, 
микробиология, паразитология и др., които дефинират здравия човек и неговото 
микроорганизмово обкръжение. Същото е валидно в не по-слаба степен и за кли-
ничните дисциплини, особено педиатрия, неврология, психиатрия, а също клини-
ките по вътрешни, заразни, и професионални заболявания, характеризиращи па-
тологичните промени в човешкия организъм при въздействието на едни или други 
неблагоприятни фактори в непосредствена връзка още с физиката, химията, био-
химията, географията, различните селскостопански и инженерно-технически науки. 
Безспорно хигиената има отношение и към много от обществените науки  особено 
философия, икономика, социология, психология и педагогика и то най-вече във 
връзка с решаването на социологичните, психологичните и възпитателните проб-
леми на хигиената. 

Хигиена и педагогика. Връзката между тези две науки е много стара и 
разностранна. Хигиената е от значение не само за общата педагогика, но и за пре-
дучилищната и другите специални педагогики, както и за методиките на препода-
ването на отделните дисциплини. 

Проследяването на историческото развитие на педагогическата хигиена 
показва, че в нейните рамки се включват преди всичко хигиенните проблеми не 
само на детско-юношеската възраст (в норма и патология), но и на цялостната 
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педагогика. Добре известно е, че съвременната педагогика далеч няма за обект 
само детско-юношеската възраст. Затова според нас педагогическата хигиена 
съвсем не трябва да се свежда само до хигиената на децата и юношите, нито пък 
да се слага знак за равенство между нея и училищната хигиена. Днес педагогиката 
има за свой обект и израсналите, вкл. в напредналата възраст, а и грижите за де-
цата и подрастващите съвсем не се ограничават само в рамките на училището, 
особено при условията на съвременните екологични и трудови изисквания през 
периода на научнотехническата революция. 

Медико-санитарното обслужване на учебно-възпитателните заведения е 
немислимо без тясното сътрудничество между здравните и педагогическите ра-
ботници. То е стара историческа традиция за нашата страна. Така напр. още през 
1905 г. при МНП е бил създаден "учителско-лекарски инспекторат", ръководен от 
демократа д-р В. Георгиев: от 1905 г. започва да излиза списанието "Училищна 
хигиена", а по-късно и т. н. "Медико-педагогическо списание"  при сътрудничество-
то на лекари, педагози, дефектолози и психолози. 

В духа на изложените по-горе мисли ще дефинираме педагогическата 
хигиена и познавателното й поле по следния начин: 

Педагогическата хигиена е медико-педагогическа, теоретико-приложна 
наука с биосоциален характер, която изучава хигиенните аспекти на живота и дей-
ността на децата, юношите и възрастните в обсега на педагогическите системи, 
като разработва нормативи и мероприятия, целящи опазването и подобряването 
на здравето и работоспособността им. 

Обект на педагогическата хигиена: децата, юношите и възрастните в 
обсега на педагогическите системи (условно учениците и учителите); техните жи-
вот, учене, труд, игра и обществена дейност. 

Предмет на педагогическата хигиена са закономерностите и механизми-
те на заобикалящите агентите на педагогическите системи външна природна и 
социална среда и вътрешните соматични и психични техни особености, и влияние-
то на тези фактори върху тяхното здраве, развитие, трудоспособност и дълголе-
тие. 

Задачите на педагогическата хигиена могат да се сведат главно до 
следните: 

• Да извърши пълна характеристика на факторите на природната и соци-
алната среда, т. е. на онези елементи на външната среда, които оказ-
ват постоянно влияние върху организма на въвлечените в педагогичес-
ката дейност хора. 

• Да изучи реактивността и повишаването на устойчивостта на организма 
спрямо тях, т. е. физиологичните, патофизиологични и психични проме-
ни, които настъпват при въздействие на факторите на средата. 

• Да изработи обосновани норми, правила и изисквания за най-
целесъобразното устройство, режим и поддържане на средата, както и 
за предпазването, развитието и усъвършенстването на организма. 

• Да разработва и внедрява в разнообразните отрасли и направления на 
живота мероприятия (от държавен и обществен характер) за осигурява-
не на правилното развитие и адаптация на човешкия организъм, с ог-
лед главно на предпазването му от заболявания при различните усло-
вия на бит, хранене, обучение, труд и почивка. 
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1.3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ОСНОВИ И МЕТОДИ НА ПЕ-
ДАГОГИЧЕСКАТА ХИГИЕНА 

 

1.3.1. ЕДИНСТВОТО НА ОРГАНИЗМА И НЕГОВАТА СРЕДА 

 
Според учението на И.П.Павлов фактори на външната среда са всички 

елементи (съставки) "... на природната или социалната среда, които са необходи-
ми за развитието и функционирането на организма и които със своите качествени 
или количествени промени могат да предизвикват нормални реакции (функцио-
нални промени), или пък патологични изменения и болестни прояви в организма". 
Факторите и елементите на околната среда са съответно две категории: природни 
фактори, чиято съвкупност характеризира природната среда и социални фактори, 
които пък формират социалната среда. 

Към строго природната среда се отнасят единствено само елементите и 
факторите, които са възникнали по собствено-исторически път в заобикалящата 
жива и мъртва природа без участието на човешки труд и дейност. Това е всъщност 
т. нар. биосфера, която включва ареалите и сферите на планетата Земя и нейно-
то обкръжение. Само в тези рамки досега е сигурно установено, че съществува 
живот. Съставките на биосферата са: 

• аеросфера (атмосфера)  околовръстната въздушна обвивка до 1015 
км. над земната повърхност; 

• хидросфера  водната маса на земното кълбо; 

• литосфера  повърхностната (до 23 км. дълбочина) кора на земята. Тук 
обаче трябва да се прибавят още и 

• т. нар. "биотични елементи", включващи флората и фауната (с чове-
ка), т. е. растителните и животинските видове. Освен това при своята 
дейност човекът изменя по различен начин и степен всички съставки на 
биосферата, като по този начин към нея се причисляват също и 

• т. нар. "антропогенни фактори", т. е. създадените в природата изкуст-
вено (от човека) фактори; те растат особено много при условията на на-
учнотехническата революция и трябва задължително да бъдат отчита-
ни. Защото антропогенните фактори, както и другите съставки на биос-
ферата, влияят съответно положително или отрицателно върху орга-
низма на човека. По своята природа факторите на външната среда се 
делят пък на химични, физични и биологични. 

Социалната среда включва човешките индивиди и групи. Тя се формира 
филогенетично и онтогенетично при колективния живот чрез речта и трудовата 
дейност. Социалната среда отразява общественото битие и съзнание. Дори мно-
зинството от факторите на природната среда повлияват различните "чисто" биоло-
гични процеси на адаптацията на организма, но вече пречупени през призмата на 
социалната среда, т. е съвременната природна среда вече до голяма степен е и 
социално детерминирана. 

От хигиенен аспект средовите фактори могат да бъдат разделени на 
следните три групи (Ф. Коротков): 

• фактори, които не са необходими на организма и са в състояние да 
му навредят (напр. шум, вибрации, токсични вещества). Поради това те 
се допускат само в пределно допустимите нива (концентрации); 
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• фактори, които са необходими за нормалното функциониране на ор-
ганизма (напр. хранителните вещества, метеорологичните елементи). 
При тях се определя горна и долна граница, между които се разполага 
"зоната на комфорта", или "рационалните норми" и 

• фактори, които имат само неблагоприятно въздействие върху орга-
низма (напр. патогенните микроорганизми) и затова трябва само да се 
отстраняват и в изключителни случаи  евентуално  хигиенно нормират 
(какъвто е случая напр. с повсеместно разпространеното канцерогенно 
вещество, 34 бензпирен).  

Разбира се и т. нар. "индиферентни" фактори в съвкупност също влияят 
като обстановъчни условия, както показаха това опитите на учениците от школата 
на И. П. Павлов. Други фактори влияят пък косвено също върху човешкия органи-
зъм и т.н. Във връзка с това хигиената трябва да нормира и да осигури благопри-
ятно въздействие на природните и социалните фактори върху човешкия организъм 
и да подпомогне неговата максимална адаптация към тях. 

Ще разгледаме тук най-напред основните хигиенни фактори, обобщени 
в две големи основни групи: 

• субективните условия и причини за правилното санитарно-хигиенно 
развитие на индивида и 

• санитарно-хигиенните характеристики на средата  като обективни при-
чини за здраве и болест.  

Тяхното предварително хигиенно осветляване е императивно наложител-
но, както за да може правилно да се схванат изискванията на педагогическата хи-
гиена, така и защото животът на учащите се далеч не се ограничава само в рамки-
те на училището, нито пък се изчерпва единствено с хигиената на учебно-
възпитателната работа. Необходимо е чрез педагогическата хигиена да се форми-
ра една далеч по-широка санитарно-хигиенна култура и истинско здравно възпи-
тание у подрастващите! 

 

1.3.2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ И НОРМИ НА ХИГИЕНА-
ТА 

 
Като хигиенни организационни принципи, имащи особено значение за 

профилактиката на заболеваемостта се посочват следните:  

• приоритет на здравната просвета,  

• ранна диагностика на заболяванията,  

• диспансеризация на болните (а напоследък, даже на здравите).  
Съвременната педагогическа хигиена се основава на редица нормативни 

положения, някои от които имат фундаментално значение, а други се отнасят до 
по-частни страни на научния процес и имат поограничен обхват или императив-
ност. Сред по-важните бихме посочили: 

• Обективност на науката. 

• Детерминизъм на явленията и фактите. 

• Единство на теория и практика. 

• Принцип на редукцията. 

• Единство на верификация и критически подход в науката. 

• Принцип на аналогията. 
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• Единство на историческо и логическо начало при изследването. 

• Личностен подход. 

• Системен подход. 

• Единство на дейност и психика. 

• Единство на структура и функция. 

• Единство на физиологично и психично. 

• Простота и икономичност на научната теория. 

• Алтернативен характер на научното търсене. 

• Единство на експериментално и рационално начало. [И. Иванов, 1993] 
И ученият, и практикът са длъжни да спазват някои важни норми на науч-

на етика. Те са свързани преди всичко със защитата на интересите на изследва-
ните лица (или на подложените на хигиенни мероприятия). Представляват част от 
нормите на общочовешкия морал, свързани с дълга, професионалната честност, 
хуманизма и т. н.: безвредност за обекта на научно или практическо въздействие, 
защита на интересите на изследвания, професионална тайна, уважение към лич-
ността, тактичност, професионална компетентност, информиране на потърпевши-
те, съзнателност и доброволност на участието и пр. 

 

1.3.3. МЕТОДИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ХИГИЕНА 

 
Методите на педагогическата хигиена са многобройни. Те обаче не са 

специфични само за нея. Това са методи, взети от другите науки. Независимо от 
това, хигиената е успяла да адаптира повечето от тези заимствани методи напъл-
но към своите конкретни нужди, цели и задачи. За основоположник на съвремен-
ната хигиена се приема Макс Петенкофер (18181901), защото той пръв започва 
широко да прилага точните методи на естественоисторическите науки при хигиен-
ната оценка на околната среда. 

Методите на педагогическата хигиена могат да се обобщят в следните ос-
новни групи: 

• санитарно-химични; 

• санитарно-физични; 

• биологични и микробиологични, които се прилагат обикновено 
за характеристиката на факторите на околната среда; 

• морфологични и пато-морфологични; 

• физиологични и патофизиологични; 

• клинични и имунологични методи; 

• невро-психологични; 

• социологични, които пък намират своето приложение главно при 
оценката на физическото и функционалното развитие на орга-
низма, неговата реактивност към нормалните и патологичните 
фактори на природната и социалната среда, при изучаването на 
психохигиената и соматопсихичната адаптация на индивида; 

• санитарно-описателното обследване; 

• експериментално-лабораторните методи; 
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• демографските и санитарно-статистическите методи, осо-
бено при изясняване механизмите, както на неблагоприятно 
въздействие на отделните антихигиенни фактори, така и при 
изучаване условията на живота и динамиката на основните по-
казатели за характеристика на населението (раждаемост, забо-
леваемост, смъртност, миграция, приръст, възрастова структура 
на населението и пр.), където като във фокус е дадена социал-
но-икономическата равносметка в определен период за различ-
ните човешки популации.  

Трябва да подчертаем дебело, че днес обикновено горепосочените мето-
ди се прилагат комплексно. Понеже в хигиената се използват само методите на 
други науки, това е основание за някои автори да отричат съществуването на хи-
гиената (и педагогическата хигиена) като самостоятелна наука. 

Разбира се, изложената класификация не е прецизна, а има по-скоро тра-
диционен характер, също така във всяка от упоменатите методични групи могат да 
се изброят десетки конкретни методи, които съответно вече притежават и своята 
специфична характеристика за хигиената. Така напр. към физикохимичните сани-
тарни методи спадат метода на: рефрактометрия, полярография, фотокалоримет-
рия, радиометрия, дозиметрия, атомноабсорбционния анализ, спектралногазовия 
анализ и пр. При експериментално-лабораторните методи пък (напр. за нуждите 
на токсикологията) е необходимо не само експериментът да се провежда над дос-
татъчни по брой и вид експериментални животни но и за избягване на риска при 
отнасяне на получените резултати към хората и за намаляване на произтичащите 
от това несигурност за хигиенното нормиране, се прилагат още и съответните т. 
нар. "коефициенти на сигурност" и пр. 
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2. ВЪЗРАСТОВА САНИТАРНОХИГИЕННА ХА-
РАКТЕРИСТИКА НА ИНДИВИДА 

 
Субективните условия за доброто санитарно-хигиенно състояние на инди-

вида през различните възрасти, както и личностните причини за влошаване на 
здравето му, ще осветлим накратко от аспекта на четирите основни страни на чо-
вешкото развитие: физическо, сексуално, нервно-психическо и социално (по Ст. 
Мутафов, 1981). 

 

2.1. ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

 

2.1.1. АНТРОПОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ФИЗИЧЕСКО-
ТО РАЗВИТИЕ 

 
Физическото развитие е един от основните показатели за здравето на на-

селението, в т. ч. на децата, подрастващите и младежите. Според М. Корсунская 
[1963] физическото развитие е "състояние на морфологичите и функционални ка-
чества и свойства, лежащи в основата на определени особености. Физическата 
сила и издържливостта на организма както в онто, така и във филогенетично от-
ношение... зависи от онаследените особености и от сложния комплекс от социални 
условия, имащи при това решаващо значение". Физическото развитие в крайна 
сметка определя организмовия запас от физически сили (по В. В. Бунак). То стои в 
тясна връзка със здравословната динамика. 

Мнозинството от авторите характеризират физическото развитие чрез 
три, приемани за основни, антропометрични параметри: ръст, тегло и гръдна оби-
колка. Според П. И. Башкиров [1962] чрез тях се представя и т. нар. "функционал-
на конституция" на индивида. Съотношението на гръдната обиколка към височи-
ната се приема като показател  за формата на тялото. Съотношението пък между 
теглото и гръдната обиколка не само сочи косвено белодробния обем, но се прие-
ма за показател на т. нар. “телесна плътност”. Така например когато формата на 
тялото е брахиморфия (т. е. наличие на по-широк гръден кош), това говори за по-
добро физическо развитие, отколкото долихоморфията, каквато се установява при 
по-високите индивиди с тесен гръден кош. Подобни констатации ни позволяват да 
приемем като основателно становището на Т. Йорданов [1979], че физическото 
развитие на човека е "комплекс от морфологични и физиологични свойства на ор-
ганизма, определящи масата, плътността, формата и неговите структурно-
механични качества”. 

Почти всички автори в понятието "физическо развитие" включват още и 
"физическата дееспособност". Тук (по В. В. Бунак) "от само себе си се разбира, че 
става дума за анализа на физическата дееспособност като чисто физиологичо 
явление, а не за "работата " или за "труда". Физическото развитие и физическата 
дееспособност трябва да се следят системно, защото те са едни от важните пока-
затели, чрез които се характеризира "сегашното състояние" (status praesens) на 
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трудовите резерви на страната [П. И. Башкиров, 1962]. Те се следят системно съ-
що така при децата, подрастващите и младежитe. 

За родоначалник на "педагогическата антропология" се приема А. Кветел, 
защото той пръв през 1869 г. предприел изучаването на физическото развитие на 
ученици. Както изтъква 50 години покъсно В. В. Горниевский, " под физическо раз-
витие на учащата се младеж разбираме биологическия процес в тялото на млади-
те растящи организми, който в течение на продължителния период на учението на 
индивида се изменя, проявява се не еднакъв; в едни периоди той се отличава с 
голяма енергия, в други  обратно  протича по-спокойно; в някои случаи се устано-
вява като че ли спиране в развитието, или даже неговото “спадане". Във връзка с 
това П. И. Башкиров [1962] подчертава: "Да се установи закономерност в този био-
логически процес се явява и една от задачите на учените за физическото развитие 
на децата. Тази закономерност дава възможност да се вникне по-дълбоко в същ-
ността на структурно-механичните и функционални свойства на детския организъм 
и във всеки случай да се разгледа като важен критерий за степента на тяхното 
съответствие между "морфологическата" възраст на субекта и "хронологическата" 
(паспортната), което е особено важно за оценката на физическото развитие на 
децата". 

Физическото развитие се определя освен от генетични, още и от много 
други фактори. Хр. Петков [1974] ги свежда до следните три основни групи:  

• ендогенни фактори  наследственост, вродени пороци и други вътре-
утробни влияния и пр.;  

• природни фактори  екологични: климат, релеф на местността, нали-
чие на реки, морета, гори, почва и др., 

• социално-икономическите фактори  обществен строй, степен на 
икономическото развитие, условията на труд, бит, хранене, почивка, 
културно равнище, хигиенни навици, възпитание, психология, нацио-
нални традиции и др. 

Цялостно антропологичните показатели за оценка на физическото разви-
тие се делят на четири големи групи:  

• соматоскопични,  

• соматометрични,  

• гониометрични, 

• физиометрични.  
Към соматоскопичните се отнасят ония антропологични показатели, които 

биват установявани описателно и оценявани по стандартни схеми чрез качествени 
определения (поредни или балови) на различните телесни части. Типичен пример 
на соматоскопично дефиниране на телодържането представлява и общоизвестна-
та схема на четирите типа телесни стойки. Те са построени главно върху устано-
вяването на хода на трите основни осеви линии за тялото  съответно за главата, 
трупа и долните крайници. Те са:  

Много добра: трите упоменати оси образуват една линия, при което гла-
вата е изправена, гърдите издигнати, коремът прибран, 

Добра: трите главни телесни оси образуват малки ъгли помежду си;  
Средна: при нея явно личи отпуснатото телодържание и  
Лоша: защото трите основни оси са силно наклонени една към друга, гла-

вата наведена, гърдите хлътнали, коремът е отпуснат и издаден напред. 
Антропометричните параметри са извънредно много и разнообразни. Тук 

ще посочим само динамичните възрастови промени на ръста в право положение. 
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Той отразява обобщено най-вярно и стабилно сложните пластични процеси, осо-
бено у децата и подрастващите. Още В. Г. Шефко е изтъквал [1924], че " ръстът се 
явява един от най-важните критерии за физическото развитие". Затова той трябва 
периодично задължително да се проследява. Детето нараства най-силно през 
първата година от своя живот с прираст около 25 см., а през втората година с по 
10-15 см., сетне ежегодно прирастът е с по 45 см. Обикновено ръстът показва леки 
пикове в своето повишаване към 67 год. възраст и особено  през пубертета. Тога-
ва момичетата (11-12 г.) ръстово надпреварват момчетата, свои връстници, които 
по-късно (13-14 г.) не само ги достигат, но и задминават. Днес мнозинството авто-
ри приемат, че за повечето от индивидите растежът на ръст приключва около 17-
19 г. възраст, но според други порастването продължава до към 20-24 г. възраст. 

За увеличаването на ръста (както и другите антропометрични характерис-
тики) играят роля различни както ендогенни (генетични, расови, фамилни), така и 
екзогенни (особено метеорологично-географските, бита, труда, храненето), в т. ч. 
безспорно и социалните фактори. Пример на ендогенен фактор е и установеното 
при нашето проучване [Мутафов, Даков  1981] относително по-ясно изразено изос-
таване в ръста на жените, които доста по-рано са получили своя менарх. Поради 
различни патологични причини индивидът може по своя ръст много да изостане 
или пък силно да израсне (при нанизъм и респ.  гигантизъм). Промените в ръста 
могат да засегнат не само цялостното тяло, а понякога само отделни негови части. 
Освен чрез други методи, отделните телесни части могат да бъдат точно дефини-
рани (в норма и патология) и чрез точни антропометрични параметри.  

Нерядко в измерванията се налага да бъдат включени освен статични, 
още и т. нар. Функционално-динамични параметри, от каквито се нуждае особе-
но ергономичната антропология, особено във връзка с трудово и професионално-
то ориентиране, подбор, обучение и дейност. Такива параметри са антропомет-
рично определените зони на досегаемост на крайниците, а също така и различни-
те други динамични и габаритни размери на тялото. 

Някои автори към динамичната антропометрия отнасят и антропогони-
ометрията. Гониометричните параметри отразяват подвижността в различните 
стави и двигателните възможности на съответните телесни части (напр. ръка, хо-
дило, глава). Чрез конструирана от нас (на механичен и невро-кибернетичен прин-
ципи) уникална апаратура за тридимензионална гониометрия, успяхме да дадем за 
пръв път в нашата литература подробна характеристика на основните гониомет-
рични параметри на българското население [Ст. Мутафов и сътр., 1976]. Напосле-
дък усилено се изследват (чрез уреда калипер) кожните гънки, които дават предс-
тава не само за охранеността, но и за физическото развитие, конституцията и де-
еспособността на индивида. 

Физическата дееспособност се определя главно чрез физиометрични-
те параметри: витален капацитет на белия дроб, динамометрия на двете ръце и 
станова сила. Тук спадат още и различни други показатели, които отразяват трите 
основни физически качества: бързина, сила и издържливост. 

 

2.1.2. ОБЩИ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПЕРИОДИЗАЦИЯ НА РАС-
ТЕЖА НА ОРГАНИЗМА 

 
Днес се сочат в литературата [вж  Б.Янев  1976] като най-главни следните 

четири общи закономерности на растежа: 
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• Налице е тясна зависимост между растежа и развитието на от-
делните органи и системи на организма. Тя е генетично кодирана, 
като обаче не винаги се реализира еднопосочно и показва известна 
нестабилност спрямо различните външни или вътрешни фактори. 

• През различните  периоди скоростта на растежа и развитието  не 
е еднаква. Най-бързо е то през първите три години, сетне 67 г. и осо-
бено  през пубертета. 

• Неравномерност в растежа и развитието на органите и частите 
на тялото, като например крайниците отначало поизостават за смет-
ка на растежа на трупа, а ходилото и ръката достигат сравнително 
най-рано своя максимум. 

• В процеса на растежа и развитието се подчертават половите 
различия, особено през пубертета, когато завършва морфофункцио-
налната полова диференциация В резултат на нея напр. при мъжа се 
подчертава  горнораменния пояс, а при жената  тазовите параметри. 

Възрастовата периодизация на населението според съвременната де-
мография се разпределя в следните три големи групи с три подгрупи:  

1. младо население (0-24 г.), разпределено на: 
o деца (0-14 г),  
o юноши (15-19),  
o младежи (20-24 г.).  

2. възрастно население  (25-59 г.), където са:  
o млади възрастни (24-34 г.),  
o средно възрастни (35-49),  
o възрастни (50-59 г.).  

3. старо население (над 60 г.), съответно:  
o стари (60-69 г.),  
o старци (70-79г.),  
o многолетни (с повече от 80 г.) 

Периодизацията на детско-юношеската възраст (по Гундобин) накратко 
има следните 8 периоди:  

1. На вътреутробното развитие, характеризиращ се с бързо нарастване 
на зародиша и плода, намиращ се в пълна зависимост от майчиния 
организъм.  

2. На новороденото, траещ от раждането до края на първия месец. То-
гава става основното приспособяване на вегетативните функции към 
самостоятелен живот в околната среда, на което може да навредят 
родовия травматизъм, малформациите.  

3. Кърмачески, траещ до края на първата година. При добро хранене и 
отглеждане, ръстът се удвоява, а теглото  утроява. Постепенно се 
развиват най-ранните етапи на психомоториката, първата и втората 
сигнална системи.  

4. На ранно-детската (или яслена) възраст (от 1 до 3 г.). Усъвършенст-
ват се усилено моториката, говора и психиката особено чрез участие 
в игрите.  

5. На предучилищната възраст (4-6 г.), наречена още "първо детство", 
характеризиращ се със значително подобрена сензомоторика, говор, 
мислене и социално интегриране. Игрите съдържат вече елементи и 
на трудова дейност. 



 

18 

6. Началната училищна  възраст (6/7-10 г.), възраст на "второто детство" 
или, когато децата от двата пола показват сравнително равномерно 
развитие с удължаване предимно на долните крайници. Телесните 
органи също се развиват добре като настъпват промени в някои жле-
зи с вътрешна секреция (обратно развитие на тимуса и околощито-
видните жлези). В кората на главния мозък се усилват особено про-
цесите на задържане.  

7. На средната училищна възраст (11-14 г.), когато настъпва най-
значителното увеличаване на ръста и теглото, като телесните про-
порции и някои телесни части са близки до тези на израсналите При 
момичетата от 10-11 г. и при момчетата от 12-13 г. се забелязват вече 
белезите на половото съзряване (пубертет). Според редица автори се 
навлиза във възрастта на "подрастващите" на девойките от 12-15 г. 
възраст, а за момчетата  от 13-16 г. възраст. Тогава се усъвършенст-
ват още повече процесите на задържане и на диференцировъчното 
задържане в кората на главния мозък, втората сигнална система пое-
ма своите ръководни функции, усъвършенства се отвлеченото мис-
лене. Постепенно двата пола се обособяват и поляризират интереси-
те им.  

8. На "юношеската" или горно-училищната възраст. (15-16 до 20-21 г.) 
Нарастването на индивидите забавя, особено девойките, като в края 
на периода и двата пола се доближават до дефинитивната психофи-
зическа характеристика на израсналите. Особено много укрепва ди-
ференцировъчната функция на ВНД, усъвършенства се аналитико 
синтетичната дейност 

Познаването на възрастово-половото израстване на децата и  подраст-
ващите е от голямо значение за педагогиката. Разпределението на децата по въз-
растови групи трябва да съответства на постепенно усложняващия се курс на фи-
зическото, духовното и трудовото  възпитание. За илюстрация на възрастовите 
промени ще посочим някои данни за сърдечносъдовата система. Независимо от 
това, че размерите на сърцето се увеличават над 12 пъти, всъщност то е относи-
телно по-голямо у новороденото (0,76% от общото тегло), като постепенно нама-
лява с израстването до 0,51% у израсналите. Също и пулсът у новороденото е 
около 145 в минута и постепенно спада на половина за израсналите от двата пола. 
Кръвното налягане обаче с възрастта постепенно леко се повишава, като при же-
ните се увеличава абсолютно, но намалява относително. Така например докато у 
новороденото ударният обем в см3

 е 2.5, а у 15 годишните  41.4, то за минутния 
обем промяната е съответно 335 и 3250 см3

. Интересни промени също така търпи 
и "масата на сърцето". Сърцето на 15 годишните е нараснало спрямо новородено-
то 15 пъти. През пубертета не  рядко се отчита наличието и на т.нар. "физиологич-
на хипертрофия" на сърцето, получавана поради  непатологичното увеличение на 
мускулната дейност и на кръвното налягане. Това налага повишено внимание при 
физическата, трудовата, учебната и всякаква дейности в бита и  училището. За 
около 10% от юношите обаче (и в предпубертетната възраст) се установява нама-
лено развитие на сърцето, т.е. т.нар. "капковидно сърце". Тук заслужава да се 
подчертае още и диагностицирането на т.нар. "функционални шумове на сърцето", 
които са непатологична находка до 1/3 от децата. 
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2.1.3.  МЕТОДИКИ ЗА ОЦЕНКА НА ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ, 
ТЕЛЕСНИТЕ ПРОПОРЦИИ, ТЕЛЕСНАТА КОНСТИТУЦИЯ И ДИА-
ТЕЗИ 

 
Както вече споменахме, оценката на физическото развитие може да се 

извършва за отделния индивид, или за определени групи. Получените за тях  дан-
ни биват съпоставяни с определени нормативи. Съпоставката на данните обикно-
вено се извършва по трите основни методи: сигмален, персентилен и корелацион-
но-регресионен. При нашето масово проучване на българското население, извър-
шено от БАН, ние създадохме нормативни типологични таблици за двата пола от 6 
до 55/60 г. Възраст [Ст. Мутафов, И. Горанов, Д. Сепетлиев, С. Торньова, А. Наче-
ва, 1976]. 

Особено ясно се определя физическото развитие по сигмалния метод на 
Мартин-Залер и на Раутман Щефко (SD стандартно отклонение - сигма; Av - 
средна аритметична). Разликата между тези два метода се състои само в това, че 
според първите двама автори, строгата норма се намира в границите на отклоне-

нията от половин SD (Av±0,5SD), а според вторите  с отклонения по едно цяло SD 

(Av±SD). Ето една таблица за нормирана оценка на вариацията по метода на 
Р.Мартин: 

 
нормативна група граници % от случаите 

силно изоставащи под Av -2 SD 2.3% 

изоставащи от Av -2 SD до Av - 1 SD 13.6% 

под средното ниво от Av - 1SD до Av - 0.5 SD 15.0% 

в нормата от Av - 0.5 SD до Av + 0.5 SD 38.2% 

над средното ниво от Av + 0.5 SD до Av  + 1 SD 15.0% 

избързващи от Av + 1 SD до Av  + 2 SD 13.6% 

силно избързващи Av  +2 SD и повече 2.3% 

 
 
Персентилният метод, или т.нар. "индекс на процентното разпределе-

ние" се прилага особено в случаите, когато изследваните параметри на физичес-
кото развитие нямат нормално разпределение, каквото често се установява в ме-
дицината и антропологията. Търси се още корелация между отделните антропо-
метрични параметри при два, или при повече, като всъщност тогава се прилага 
вече т.нар. "матричен метод" за оценка на физическото развитие. Както казахме, 
използват се съответни типоразмерни таблици и стандарти. Широко се прилагат 
при оценка на физическото развитие редица разнообразни методи, от които ще 
упоменем само още някои, като например индивидуалният профил на физичес-
кото развитие по Мартин, включващ в себе си 5 антропометрични параметри 
(тегло, ръст, гръдна обиколка, биакромиалния и битрохиантериалния диаметър); 
индивидуалния профил за физическото развитие на В.Г. Щефко и 
А.Д.Островски е с 8 антропометрични параметри (тегло, ръст, гръдна обиколка, 
обиколка на главата, биакромиален диаметър, бикристален диаметър, витален 
капацитет, скеличен индекс). Особено интересен е методът на Брейтман, както и 
на ДьокурДумик, използвани главно за оценка на отклоненията в ендокринната 
система. Прилагат се също различни други съчетания на антропометрични пара-
метри, както и съставени за тази цел номограми. 
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Още от дълбока древност за преценка на пропорционалността в телесно-
то развитие са използвани т.нар. канони, при които е била различна мерната еди-
ница. Според канона на гръцкия скулптор Поликлет, главата се дефинира като 1/8, 
а лицето   1/10 от ръста. Египетският канон вземал за основа дължината на сред-
ния пръст на лявата ръка. Лонардо да Винчи създава своя функционално-
динамичен канон и дефинира човека като петовърха фигура в кръг, поставяйки го 
разкрачен с хоризонтално разперени ръце. Канонът на Фрич-Щрац има за основа 
дължината на гръбначния стълб и пр. 

За оценка на физическото развитие и пропорционалността на тялото чес-
то се употребяват релативните стойности на параметрите. Когато величината на 
определена телесна част се изчислява като отношение към ръста на индивида се 
говори за "телесна пропорция. Например каква част от ръста е в проценти дължи-
ната на ръката, на ходилото и пр. Когато пък се изчислява съотношението на ве-
личината на една телесна част спрямо някоя друга телесна част, се говори за те-
лесни индекси. Респ. каква част в проценти от общата дължина на горния крайник 
са поотделно мишницата, предмишницата и ръката. Телесните пропорции и ин-
декси се менят с течение на възрастта на индивида и нерядко се различават при 
двата пола. Така например за преценка на физическото развитие особено често се 
прилагат следните индекси: 

Индекс на Пине =ръст - (гръдна обиколка + тегло);  
Индекс на Бругш = (гръдна обиколка Х 100):ръста                
Индекс на Ерисман =(разликата между обиколката на гръдния кош и полу-

ръста) 
Освен за физическото развитие, се изчисляват редица индекси и за физи-

ометрическата  дееспособност.    
Според Хексан, когато два морфологични елемента притежават еднаква 

скорост на своя растеж (наречена "изодинамика") са "изогонични", а ако достигат и 
до морфологично сходство, се касае също за наличие и на "изоморфия". Базирай-
ки се върху принципа на изоморфията, днес в антропологията се приемат напр. 
Следните три основни типа на телесни пропорции: 

• долихостеноморфен  с дълги крайници и тясно туловище; 

• брахиевриморфен  обратно: с къси крайници и  широко туловище и 

• среден мезоморфен тип, т.е. разположен между тях по своята мор-
фологична характеристика. 

По отношение на телесните пропорции най-обобщено ще изтъкнем още 
следното. Докато при раждането главата и шията са 1/4 от общата дължина на 
тялото, а на 16 г. - 1/6, то само при израсналите са вече 1/8. Разбира се, тук роля 
играят редица фактори, измежду които безспорно на първо място се нареждат 
расовите. Напречните телесни размери се увеличават пък няколко пъти по-бавно в 
сравнение с дължините, особено след  4 г., като тяхното по-силно увеличение се 
отбелязва по-късно (след 16-17 год. възраст). 

Изобщо най-обобщено дефинирано, новороденото е с голяма глава, късо 
туловище и къси (особено долните) крайници. По-късно, през периода на растежа, 
чрез постепенно и не напълно изодинамично и изоморфно променяне, се получава 
тяхното крайно израстване. При него, средно се е получило следното  израстване: 
на долните крайници  5 пъти, горните крайници  4 пъти, общият телесен ръст  3,5 
пъти, туловището  3 пъти и главата  2 пъти. Съотношението на обема на лицевия 
дял към мозъчния дял на черепа се показва, че то у новородените е 1:6, докато у 
израсналия е 1:25. С други думи през периода на растежа се манифестира значи-
телното израстване на лицевия череп. 
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Значението на ендогенното и екзогенното, на генотипа и  фенотипа, през 
растежния период личи особено ясно при използването на близначния метод. У 
нас това на български контингент са показали в свои проучвания Д.Каданов, 
Г.Икономов и др. Ние сме въвели и един комплексен индексов медико-
антропологичен метод за оценка на психофизическото развитие на децата, който е 
особено удобен, когато се търси изоставане при децата с различни дефекти и 
аномалии. В него чрез известни и нововъведени индекси се определят морфоло-
гичната, денталната, психомоторната, менарховата и интелигентностната възраст, 
отнесени към съответната календарна възраст на детето (Ст.Мутафов,1970). 

Съществува много тясна връзка между определянето на физическото 
развитие, телесните пропорции и типа на телесната конституция. Конституцията 
на човека се разработва усилено от древността до такава степен, че днес същест-
вува специален медико-антропологичен дял, който се определя като "конститу-
ционология". Според П. Хоризонтов и М.Майезелн (1959) конституцията предс-
тавлява "съвкупност от функционалните и морфологични особености на организма 
и (тези особености) определят неговата реактивност". 

И до днес обаче в литературата липсва становище, което да е единно по 
отношение дефиниране същността на понятието конституция. Началото на нейно-
то търсене се намира още в  Хипократ, когато той говори за "кразии" и "дискразии", 
получени в резултат на лошото смесване на основните телесни  сокове (кръв, ли-
га, жлъчка и черна жлъчка). По-късно Гален въвежда конституционалното понятие 
"хабитус",  като го свързва с предразположението към определени болести. Пос-
тепенно различните автори въвеждат и различни класификации на телесната кон-
ституция. Съотношението между ръста, гръдната обиколка и теглото, както бе по-
сочено, В. Бунак нарича "санитарна" конституция, като пък определя като "функци-
онална" конституция всички останали нейни определения, които всъщност съвпа-
дат с разработките на проблема за конституцията от другите автори. 

Така например, базирайки се на рубрикацията за индекса на Пине, биват 
диагностицирани от Черноруцки три основни типа:  

• астеник,  

• нормостеник и  

• хиперстеник.  
В зависимост от подчертано по-силно развитата телесна част, по класи-

фикацията на Сиго се различават следните четири типа:  

• респираторен  с голям гръден кош,  

• дигестивен  с голям корем,  

• мускулерен  с развита мускулатура и  

• церебрален  с подчертаваща се в  телостроежа глава.  
Особено интересни са конституционологичните типове за жените по схе-

мата на Шкерли, където според мястото на главното отлагане на подкожната им 
тлъстина, освен съвсем “нормалната” женска телесна конструкция, се различават 
следните типове:  

• горен (S),  

• долен (I),  

• туловищен (Тr),  

• крайников (Ех),   

• млечножлезен (М), 

• тазов (Т),  
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• рубенсов (R).  
Предвид трите зародишеви листа, Шелдън различава три основни типа 

телесна конституция, при което установява общо 76 комбинации:  

• ектоморфен,  

• мезоморфен,  

• ендоморфен,  
Е. Кречмер в своето съчинение "Телостроеж и характер" дефинира пък 

следните три типа:  

• астеничен  притежаващ шизоиден характер,  

• пикничен  имащ циклоиден характер и  

• атлетичен  с епилептоиден характер.  
За определяне на телесната конституция при децата и подрастващите се 

използва най-често схемата на Щефко:  

• респираторен,  

• дигестивен,  

• мускуларен,  

• церебрален,   
по която и ние вършим нашата конституционно-диагностична работа при 

нормалните и дефективните деца.  
Конституционалният тип на телостроежа се определя и по различни мор-

фограмни методи. Такъв бе създаден и у нас от Д. Каданов и сътр. Тук спада и 
конституционологичнодиагностичният метод на антропоциклограмите (Ст. Му-
тафов, 1981). 

Общо по отношение на учението за телесната конституция трябва да под-
чертаем като неправилно становището на някои конституционолози (като напр. 
Кречмер, Тандлер и др.), че конституцията представлява някакъв своего рода "со-
матичен фатум" на индивида по отношение на неговата "съдба" и в здраве, и в 
болест. 

В тясна връзка с конституционологията стои въпроса и за т. нар. диатези 
(от стгр. diathesis  предразположение). Диатезите имат голямо значение главно в 
детската възраст. Като диатеза се обозначава обособеното предразположение на 
организма към някои заболявания, характеризиращо се със своеобразни реакции 
на физиологичните раздразнения и проявяващо се с повече или по-малко изразе-
ни патологически изменения. Това според Черноруцкий са всъщност "аномалии в 
конституцията". При израсналите те се манифестират в два типа: астеническа и 
хиперстеническа (артритична) диатеза. При децата пък се различават следните 
основни типове, които са от значение за педиатрията и педагогиката. Според ня-
кои автори това са три варианта на един общ патологичен тип. Детските диатези 
са: 

• ексудативнокатаралната, изявяваща се предимно в първите три го-
дини на живота. 

• Лимфатикохипопластичната, манифестираща се в предучилищната 
възраст 

• нервноартритическата, която се изявява предимно пък в училищна-
та възраст  при невропатните и ревматичните деца.  

• алергичната, която се манифестира чрез изявата на голям спектър 
от различни алергични заболявания, особено на кожата, лигавиците, 
белия дроб. 
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2.1.4. ЛИЧНА ХИГИЕНА, ФИЗКУЛТУРА, ЗАКАЛЯВАНЕ 

 
В древна Елада здравото и хармонично развито тяло е символ на красо-

тата. За неговото постигане е наложително спазването на личната хигиена, от коя-
то ще се ограничим да посочим само някои актуални моменти.  

Ежедневно трябва да се измива цялото тяло с топла вода и сапун и поне 
един път седмично  косата. Преди всяко хранене е необходимо грижливо измива-
не на ръцете с вода и сапун. 

Добре е ресането на косата да се извършва само с гребен, не образуващ 
статично електричество, което "убива" космите. Жените трябва да употребяват 
грим по лицето, който е подходящ за тяхната кожа и не предизвиква алергични 
реакции. Да се пази малтретирането на миглите (напр. при тяхното обръщане, 
поставяне на изкуствени мигли), защото те са важен защитен апарат на окото. При 
скубането на веждите може да се получат инфекции, както и обрязването на кож-
ните гънки около нокътя при оформянето на маникюра. Почернялите краища на 
ноктите на ръцете водят често до самоопаразитяване и различни "болести на 
мръсните ръце" [по Евг. Гъбев, 1966] особено от кръга на стомашночревните ин-
фекции. Наложително е регулярното обрязване на ноктите: на ръцете  дъгообраз-
но на всеки 45 дни и на краката  право на 710 дни. 

Хигиената на носната кухина изисква профилактика на дишането на въз-
дух с антисанитарни характеристики. При студен и хладен въздух децата да дишат 
през шалче, да се избягва бъркането в носа с остри и малки предмети (напр. зър-
на, камъчета, съчми и др.), поради опасност от попадането в носната кухина, за 
чието почистване всяко дете да носи винаги индивидуална носна кърпичка. 

От особена важност е предпазването на устната лигавица от увреждане, 
защото устата е вратата към стомаха и другите вътрешни органи. Важността на 
хигиената на устната кухина нашият народ е подчертал с пословиците: "До очи  
младост, до зъби  сладост", "Здрава уста здрав стомах", "Вечер зъби се мият за 
здраве, сутрин  за красота". Зъбният камък трябва редовно да се почиства от сто-
матолозите. Увредените зъби трябва да се лекуват навреме. 

Хигиената на аналната област и външните полови органи  чрез измиване 
или избърсване с намокрени на няколко пласта чисти хартии и подсушаване е на-
ложително да се поддържа след всяка дефекация, с оглед профилактиката на хе-
мороидите, рагади, и пр. 

По-голямата част от трудово-битовото ежедневие на съвременния човек 
преминава в седяща поза, във връзка с което той се е превърнал вече в истински 
"HOMO SEDENS" Основно борбата с обездвижването на децата и подрастващите 
в училището се води чрез физкултура и активно участие в спортните дисциплини. 
При тях ако няма прекомерна мускулна натовареност и липсва силна мускулна 
умора, се активизират мозъчните функции и повишава успеваемостта. За правил-
ното медико-хигиенно провеждане на физкултурата и спорта в учебно-
възпитателните заведения е необходимо да се спазват следните 6 основни по-
ложения: 

Да се извърши разпределяне на децата в т. нар. "силови групи" за извър-
шване на различните физкултурни упражнения. 

Системно следене и контрол върху санитарно-хигиенното състояние на 
местата и средствата за физкултура и спорт. 
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Своевременно откриване и системно провеждане на лечебната физкулту-
ра при нуждаещите се. 

Поддържане на връзки на учителя по физкултура с класния ръководител и 
родителите на детето (при нужда). 

Профилактика на провежданите в и от училището туризъм и други спорт-
ни игри и прояви 

Търсене (по показания) на консултативната помощ на училищния лекар и 
физкултурния диспансер.  

В тази насока особено важно е да се следят и съпоставят постиженията с 
нормативните таблици за физическата дееспособност. Освен това трябва систем-
но да се провеждат и съответните функционални изследвания. Тук най-често се 
ползват резултатите от функционалните проби на Мартине или пък първата фаза 
на комбинираната проба на Летунов. За тази цел се измерва пулса и кръвното на-
лягане след 20 клякания за 30 секунди. Според настъпилите в тях промени се раз-
личават съответно 3 функционални типа: нормотоничен, астеничен и хиперсте-
ничен.  

Най-често обаче трите групи, в които децата биват разпределяни за учас-
тие във физкултурните занимания, са следните: 

Основна група, включваща всички физически добре развити и клинически 
стабилно здрави, но притежаващи също така и съответната за възрастта си физи-
ческа подготовка. 

Подготвителна група, която се състои от освобождаваните от състеза-
ния и тежки упражнения поради заболяване (особено на сърдечносъдовата или на 
дихателната системи). 

Специална група, съставена от индивиди с по-тежко засягане на здравос-
ловното състояние, вследствие на което физическото възпитание при тях до голя-
ма степен се приближава до лечебната физкултура. Трябва да се знае, че комп-
лексите на ЛФК, (т. н. “кинезитерапия”) се водят съвсем отделно по време, място и 
начин. 

Тук ще се спрем съвсем накратко и върху хигиената на екскурзиите и 
походите. За тях преди всичко се изисква температурата на атмосферата да бъде 
10-20

0С и при наличие евентуално на слаб вятър, но в никой случай например при 
дъжд, буря, виелица и др. неблагоприятни природни условия. През лятото са до-
пустими само едно или двудневни походи, като при възрастта над 13-14 години се 
позволяват и тридневни походи, при условие обаче разстоянието общо да е до 40 
км. През горещите дни обикновено се върви рано сутрин, като от 11-15 ч. се прави 
почивка (привал) на сухо сенчесто място. 

Според характера на местността при екскурзии се правят и малки привали 
по 5-10 мин., в зависимост от възрастта така: за 9-10 г. деца на всеки 2 км.; 11-12 г. 
деца  на 23 км.; а за подрастващите (13-15 г.)  на всеки 34 км. Последната почивка 
на деня със спането се прави в хижи или населени места с подходящи в хигиенно 
отношение местности, като трайността й не може да бъде по-малко от 10 часа. 

При излетите особено важен е въпросът за багажа, който следва да носят 
децата. Най-добре е това да става в раници или чанти през рамо. Тежестта на 
багажа е различна според възрастта както следва: 9-10 г. - до 2 кг.;13-15 г. - до 3 
кг. През летния сезон тези норми могат да се завишат с още половин кг. Раницата 
трябва да бъде с широки ремъци не по-малко от 4 см., за да не се врязват в раме-
нете и подтискат кръвоносните съдове в подмишничните ями. Раницата се под-
режда така, че на дъното й се поставят най-тежките части на багажа (дрехите). 
Личните тоалетни принадлежности се поставят на леснодостъпните места (джобо-
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вете на раницата). Облеклото на туриста трябва да предпазва през зимата от 
простуда и измръзване, а през лятото  от прегряване, топлинен и слънчев удар. 

Закаляването на организма стои в тясна връзка с усиления двигателен 
режим при физическото възпитание и спортуването. Освен чрез движенията, зака-
ляването се постига чрез комбинираното целесъобразно използване на трите ос-
новни фактори: въздух, слънце и вода, които обикновено се възприемат като "ба-
ни". При въздушните бани всъщност става изработването на типичните защитни 
пневмални рефлекси на описаното от нас "усещане за движение на газообразните 
тела  пневместезия" [Ст. Мутафов  1972]. 

Закаляването чрез въздушните бани се прави в комбинация с физкултура 
по метода на Леви-Гориневская, като отначало излагането на децата започва с 5-
10 минути и се достига до 1,53 часа. Слънчевите бани се прилагат пък по метода 
на Саркизов-Серазини, според чиято схема те започват 45 минути и ежедневно се 
повишават с 12 минути, достигайки до 30-40 минути. Обикновено слънчевите бани 
се комбинират и с водно закаляване. В него се включват четирите основни водни 
процедури: изтриване, обливане, душ и къпане. Освен сухо, изтриването става 
още и с гъба, четка, платче, ръкавица, които се натопяват във вода 33

0 С. Темпе-
ратурата на водата при закалителните процедури трябва да се снижава ежеднев-
но с по 12

0
 до достигането на 24

0 за децата до третата година, а над 4 години  до 
18

0 С. Раздразващото действие на водата за обтриване се усилва, ако се прибави 
и 1 чаена лъжичка готварска сол на чаша вода. Различават се три подвида обли-
вания: местни водни процедури, общи обливания и къпане. Минимумът за къпане-
то при израсналите и подрастващите, е един път седмично, а през лятото  поне на 
всеки 23 дни. Най-добре е то да става ежедневно. При провеждане на закалява-
щите процедури (според М. Т. Матушонок, Б. Янев и др.) трябва да се спазват 
следните пет принципи:   

1. индивидуално дозиране, 
2. постепенност и последователност,  
3. системност и непрекъснатост, 
4. комплексност и разнообразие на закаляващите средства и  
5. активност и съзнателност в провеждането и контрола на закаляване-

то.  
Закаляването е гаранция за здравето и профилактиката на заболявания-

та, особено простудните. Тясно свързано с него е въпроса за обличането. 
От хигиенен аспект облеклото цели да създаде благоприятния "индивиду-

ален" микроклимат, изпълнявайки преди всичко следните функции: да отстрани 
лошото влияние на метеорологичните фактори; да попива потта и газовете; да 
предпази от замърсяване; да предотврати директното въздействие на някои пато-
генни микроорганизми; да защити от различните вредни лъчения и да предотврати 
телесните травми. Поради това дрехите трябва преди всичко да са: леки, еластич-
ни и меки; добре скроени; лесни за обличане и събличане; да могат добре да се 
почистват и пр. А дрешните материи да отговарят преди всичко на следните хиги-
енни свойства: топлопроводност, въздухопроницаемост, влагопроницаемост и 
хигроскопичност. В това отношение като най-добри са вълнените материи, след-
вани от памучните. До известна степен отговаряща на тези условия е изкуствената 
коприна, неподходящи и често дразнещи кожата са повечето изкуствени тъкани, 
особено когато се употребяват за бельо. 

През всички епохи хигиената, естетиката и модата са се преплитали много 
тясно помежду си. За съжаление не винаги конфликтите между тях са решавани в 
полза на здравето. Класически пример за такава хигиенна грешка днес са тесните 
дънки, носени и от момичетата и особено от момчетата. Обикновено крайното и 
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екстравагантното в модата е антихигиенно. Дрехите изискват и системни грижи, 
защото напр. нечистотията по мръсното бельо (от пот, мастна екскреция, олющен 
епител, прах и пр.) натежава с 56%, а горните дрехи  с около 15 %. Бельото трябва 
след изкъпването или основно измиване да се смени минимум 2 пъти седмично, а 
гащите ежедневно. Не е препоръчително бельото да се колосва. Особено внима-
ние трябва да се отделя на обувките и чорапите, които предпазват от студ, намок-
ряне, измръзване, травми и микроорганизми, вкл. евент. ухапване (от влечуги, 
членестоноги). Когато индивидът стои прав, ходилото му се удължава с 12 см., а 
след ходенето се увеличава и целият му обем (особено зиме, вкл. поради дебели-
те чорапи). По наши изследвания заедно с Д. Каданов (1976) българското ходило 
(в сравнение напр. с ходилата на немските нации) има малко по-нисък свод и се 
доближава към преходните форми понякога на кухото ходило. Това трябва да се 
има предвид при конструирането на рационалната обувка у нас. Според хигиената 
височината на тока трябва да е 1/14 от дължината на ходилото, т. е. около 23 см, 
за израсналите и 11.5 см. за децата. Не са хигиеносъобразни конструкциите на 
обувки с много високи токове и имащите малка опорна площ токове. Като много 
добри в перспектива се очертават обувките с надуваеми ходила, защото се създа-
ва възможността ходилото само да формира своята опорна площ, както това става 
напр. При стъпване върху пясъка по морското крайбрежие. При купуване на обувки 
винаги да се премерва и лявата, тъй като както показаха наши изследвания (Ст. 
Мутафов, Д. Каданов), лявото ходило обикновено е малко по-дълго. 

 

2.2. ПОЛОВО РАЗВИТИЕ 

 

2.2.1. ОСНОВНИТЕ ФАЗИ НА ПОЛОВОТО РАЗВИТИЕ И ПОВЕ-
ДЕНИЕ 

 
Нормалната двойка от полови хромозоми (за мъжа ХY и за жената ХХ) де-

терминира индивида полово чрез определен комплекс от морфофункционални 
свойства и качества, които показват съответно онтогенетичното развитие. У нас И. 
Петров и Т. Бостанджиев /1963/ говорят за 6 аспекта на секса: генетичен, гонаден, 
вътрешен, външен, неврохормонален и психичен секс. Човекът не може да бъде 
пълноценна личност извън своята полова принадлежност и съответната за отдел-
ните възрасти нейна изява (основополагаща в това отношение е теорията на Е. 
Ериксон). Половото развитие на мъжа и жената преминава през следните 5 ос-
новни етапа:  

1. "неутралността" на детството (infantia),  
2. половото съзряване (pubertas),  
3. половата зрялост (adultus),  
4. критическата възраст (climax) и  
5. половата инволюция на старостта (senectus).  
Следващата схема дава нагледна представа за формирането и динами-

ката на сексуалността (По Г. С. Васильченко, 1977): 
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ВЪЗРАСТОВ 
ПЕРИОД 

ЕТАПИ НА ПСИ-
ХОСЕКСУАЛНОТО 
РАЗВИТИЕ 

ОСНОВНИ ПРОЯВИ 

КРИ-
ТИЧЕН 
ПЕРИ-
ОД 

ПРЕНАТАЛЕН  
полова диференциация на 
мозъка, гениталиите и други-
те органи 

6-32 
седм. от 
брем. 

1. ФОРМИРАНЕ НА ПОЛОВО САМОСЪЗНАНИЕ 

I фаза:  формиране 
на нагласа 

осъзнаване на половата при-
надлежност 

ПАРАПУБЕР-
ТЕТЕН 
16 год.  II фаза:  закрепва-

не на нагласата 
любопитство към половите 
органи и други белези 

2-4 г 

2. ФОРМИРАНЕ НА СТЕРЕОТИП НА ПОЛОВОРО-
ЛЕВО ПОВЕДЕНИЕ 

I фаза 
изработване на половороле-
ва нагласа 

ПРЕДПУБЕР-
ТЕТЕН 
7-11 год. 

 II фаза 
усвояване на полово пове-
дение в игрите 

7-8 г. 

3.ФОРМИРАНЕ НА ПСИХОСЕКСУАЛНИ ОРИЕН-
ТАЦИИ 

 I СТАДИЙ: форми-
ране на 

1Фаза:  обожание, мечти, 
фантазии 

платоническо ли-
бидо 

2 Фаза:  грижа, платоническо 
общуване 

II СТА-
ДИЙ:формиране на 
еротично либидо 

1Фаза:  еротични фантазии 
2Фаза:  ерот. игри и ласки (с 
и без оргазъм) 

ПУБЕРТЕТЕН 
 12-18 год. 

1Фаза:  сексуални фантазии 

12-18 г. 

ПРЕХОДЕН  
16-25 год. 

III СТА-
ДИЙ:формиране 
 на сексуално ли-
бидо 

2Фаза:  начало на полов жи-
вот, съчетаване ексцеси с 
абстиненция и мастурбация 

16-24 г. 

 ЗРЯЛА СЕК-
СУАЛНОСТ 
26-55 год. 

 ФОРМИРАНЕТО Е 
ЗАВЪРШЕНО 

регулярен полов живот, ус-
тановяване на УФР (услов-
нофизиологически ритъм) 1 3 
коитуса/седм. 

 

 ИНВОЛЮЦИ-
ОНЕН 
след 55 г. 

 

 снижаване на половата ак-
тивност, отслабване на инте-
реса към секса в съчетание с 
регрес на либидото 

51-60 г. 

 
 
Всички тези етапи имат различни полови изяви. Така например, при пре-

наталния период е от значение дали бременността е нормална или ненормална 
(стрес, нарушаване на кръвообръщението, употреба на хормонални препарати). 
Като резултат може да се получи нарушаване на половата диференциация. 

В парапубертетния период възлово влияние има средата. Преобладават 
афектите пред разсъдъка. Характерен феномен е любопитството: на "доктор" иг-
раят (от тях  54% смесено): на 45 г.  38%; на 6-10 г.  още 44% (общо 82%); на 11-12 
г. + 18%(практически 100%) от децата. Основен фактор за сексуално формиране е 
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майката  източник на ласки, сензорна стимулация, оттам и развитие на мозъка. 
Децата без майки проявяват агресивност, страх, жестокост, раздразнителност, 
импулсивно поведение, слабости в половата сфера, нарушения в стадиалността. 

През предпубертетния период основно се формира стереотип на полово-
ролево поведение. Става избор на полова роля. Формира се идеал за мъжестве-
ност и женственост чрез подражание на родителите. Оттам и огромната роля на 
родителите. При ненормално ролево поведение (напр. мъжествена майка) може 
да се получи феминизация на момчето и маскулинизация на момичето. Постепен-
но става усвояване на полови роли в общуването с връстниците. Налице е проти-
вопоставяне на половете, разделение, антагонизъм, крайни форми на мъжестве-
ност и женственост (изключващи полов компромис). 

За пубертетния период ще стане дума отделно, но тук само ще споменем, 
че са характерни някои закономерности: фазност; изменение на съотношението 
биологично-социално, постепенно "социализиране на пола"; приемственост и вза-
имовръзка на етапите; половата принадлежност и поведение се усвоява на две 
нива: общочовешко, родово, и конкретно  историческо, национално, расово; раз-
нообразни прояви на половото влечение:кокетство, срам, свян (Ст. Хол: свенлива-
та жена е само стимул за всякакви сексуални прояви от страна на мъжа), актив-
ност, любов. 

Половото поведение и неговата програма през различните периоди от он-
тогенезата се определя от половото влечение (libido sexualis). Според Мол то 
преминава през три фази: неутрална, еротична (през пубертета до към 18-20 г.) и 
на диференцираното полово влечение.  

Известно е също, че има 4 стадии на развитие на половото съзнание: 
Понятиен. Няма специфична чувствена окраска. Неутрален емоционален 

фон. Примитивни умозаключения по аналогия (детето не отличава на картинка 
мъж и жена, защото не са облечени).  

Романтически (платонически). Изразен емоционален компонент с възви-
шен характер. Сладостен трагизъм. Еротични романтични фантазии. Няма изразен 
интерес към гениталиите. 

Сексуален. Сексуален глад. Напрежение. Онанизъм. Еротични фантазии 
("луди вакханалии"). 

Зряло полово поведение. Хармония на понятиен, романтичен и сексуално-
чувствен елемент. 

В унисон с Д.Колесов и Н.Б.Сельверова (1979) в половото поведение 
трябва да се отчитат следните четири основни компоненти, които са и естествени-
те последователни изяви на развитието на половото поведение и сближаване-
то на партньорите:  

Едностранното дистантнопасивно поведение, при което се включват 
само дистантните синтезанализатори (зрителен  наблюдаването на любимия 
обект, слухов  чуване на гласа, песните му, мирисен  на парфюмите и пр.).  

Поведение на съвместното общуване, когато се осъществява взаимния 
непосредствен контакт (чрез разговори, общи дейности, посещения и пр.), като тук 
вече се включват още двигателния и речедвигателния синтез  анализатори.  

Тактилното поведение, когато вече участвуват усещанията и от кръга на 
повърхностния и дълбокия усети (изразяващо се в различни докосвания, хваща-
ния, прегръдки) и  

Поведението на тесен генитален контакт (контректация, коитус), чрез 
който се постига вече окончателното спадане на половото напрежение (детумес-
ценция). 
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Що се отнася до типовете сексуална мотивация, то се счита че същест-
вуват също 4 такива: 

Хомеостабилизиращ тип. Най-често при интелектуалци и при мъжете 
изобщо. Половият глад води до дискомфорт. Сексът е средство за физиологичес-
ки и психически комфорт. Сексът е подчинен на други ценности, най-често твор-
чество и труд. Служи за избавяне от напрежението, което отвлича от работата. 
Стремеж към стабилност (хомеостазис) и детумесценция (снемане на половото 
напрежение чрез отделяне на продукта от жлезите). Детумесценцията и конкрек-
тацията са двете съставящи части на либидото. 

Игрови тип. Хармония на романтичен и сексуален компонент. Няма обо-
жествяване, нито опошляване на жената (мъжа). Половият акт е одухотворен  
преживява се винаги като пръв и единствен, неповторим. Основна цел е конкрек-
тацията (съприкосновение, интимно-лично общуване). Първичен за жената. 

Шаблонен тип. Сексът се разглежда като задължение, повинност, прави 
се с цел да не се обиди партньора, да се избегнат упреците в студенина и безраз-
личие. Регламентирана отвън ритмика и сексуална техника. 

Генитален тип. Идентичност на разбиранията за ерекция и либидо. Ри-
тъмът на половия живот е регламентиран от усещанията. Половите органи ръко-
водят поведението. Селективност липсва. Етически и естетически мотиви липсват. 
По-често се среща при мъжете. Типичен за хората с ниска култура. 

Половата активност е валидна и за двата пола, обаче е нееднаква и с 
различни прояви. така напр. още от най-ранно детство момиченцето притежава 
типично женската черта да привлече вниманието, да бъде забелязана и се ползва 
с вниманието, оказвано на жените. Момченцата пък отрано проявяват мъжката 
черта да се стремят да "ухажват" другия пол, като своеобразна форма на половото 
"обладаване". Като поведение на "полов резонанс", особено у жените, се сочат и 
редица други до голяма степен непроизволни поведенчески реакции, като напр. 
кокетството, срамежливостта и др. Още в игровата дейност (особено игрите със 
сексуално-генерационен характер: на мама и татко, бебето, братче и сестриче, 
"чичо доктор" и др.) личат половите различия в поведението  склонност у момчен-
цата към "попечителската" дейност, а у момчетата към "преобразуващата". Наис-
тина крайната цел на половото поведение е коитусът. Към него обаче трябва да се 
достигне не само след пълната психофизическа зрелост на индивида, но и когато 
партньорите са в състояние да поемат отговорността за всички социално-
биологични задължения (брак, отглеждане и издръжка на детето и пр). 

 

2.2.2. ПУБЕРТЕТ 

 
Това е един от изключително важните периоди в развитието на индивида. 

През пубертета (т. е. "половото съзряване") се извършва извънредно бурно израс-
тването и диференцирането на организма. Краят на половото съзряване се слива 
с юношеската възраст, във връзка с което напр. Бр. Братанов (1977) приема като 
по-правилно да се говори за "пубертетно-юношеска" възраст, или за "възраст на 
подрастващите". В нейното начало са налице първите морфологично-
функционални изяви на вторичните полови белези (pubescens), които приключват 
с маркерите на зародишната зрелост - менарх и полюции (maturitas germinativa). 
Настъпващите тогава основни промени в психофизиката на двата пола превръщат 
съответно момчето в юноша и след това  в мъж, а момичето  в девойка и жена, 
когато приключи тяхното пълно полово узряване (maturitas generandi). 
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През пубертета стават редица външно видими телесни промени. Антро-
пометрично се манифестира  от една страна  явна скокова промяна в израстване-
то и от друга  на интерсексуалната хетерохронност на това интензивно телесно 
развитие с подчертаването на половия диморфизъм. Соматоскопично се отбеляз-
ва наличието на вторичните полови белези. Те засягат преди всичко третичния 
космен покрив. Той засилва при двата пола общотелесното окосмяване и се поя-
вява за пръв път окосмяване на "срамната" област (pubarche  което е с триъгълна 
форма за женския пол и ромбовидна  за мъжкия), подмишниците, а само при мом-
четата  окосмяването на мустаците и брадата. У момичетата започва развитието 
на млечните жлези, което в началото се маркира с увеличаване на ареолата 
(thelarche), а след това с постепенното увеличаване на самите млечни жлези. Фи-
зиологично пубертетът се маркира: при девойките с появата на първата менструа-
ция, наречена менарх (menarche), а при момчетата  с първите нощни полюции 
(polutiones nocturna). Важен физиологичен показател на пубертета е настъпването 
и на мутацията на гласа, при който у момчетата адамовата ябълка изпъква и гла-
сът им спада с една октава по-ниско от женския, получавайки и при двата пола 
съответната темброва окраска. 

За оценка на половото съзряване се прилагат различни пубертетни 
формули, индекси, пубертограми, схеми и възрастови нормативи. У нас е прието 
то да се означава според неговите елементи със следните пет букви:  

А  окосмяване на подмишничната яма,  
В  окосмяване на горната устна и брадата,  
Р  окосмяване на срамната област,  
G  степента на развитието на тестикулите и  
М  степен на развитието на млечните жлези.  
След буквите като индекс се означава степента на тяхното развитие във 

възходящ ред (0,1,2,3). Цялата биологична и невроендокринна преустройка на 
организма се ръководи от ЦНС чрез центровете на диенцефалнохипоталамичната 
област (според Брикер, Гуарол). Затова през пубертета много се усилва възбуди-
мостта на вегетативната нервна система и особено на симпатикуса. Тя се изявява 
особено силно при девойките с т. нар. предменструален синдром, който често на-
лага освобождаването им от учебновъзпитателната работа в училище. Изобщо 
през пубертета е налице подчертана възбудимост на ЦНС и кората на нейните 
полукълба. Поради невроендокринната им преустройка подрастващите показват 
особености в поведението, които се характеризират със замечтаност, обидчивост 
и задълбоченост на вътрешните преживявания. Както подчертава 
Н.И.Красногорский тази тяхна повишена неврореактивност и емоционална неус-
тойчивост става причина за полесно развитие, както на коровите неврози, така и 
на други заболявания на нервната система. През пубертетната възраст е налице 
осъзнат стремеж за контакт с представителите от другия пол. Важно е формата на 
този контакт, а следователно и удовлетворението на половото влечение, да бъде 
педагогически приемлива. Мнението, че подрастващите трябва да подтискат свое-
то полово влечение като такова е дълбоко невярно. 

 

2.2.3. ПОЛОВИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

 
Сексуалната патология може да засегне: половото дефиниране и съзря-

ване, екстрагениталните форми на половото задоволяване, смущения на коитуса, 
половите перверзии и венерическите заболявания. 
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Освен хармонично половото съзряване може да протече и дисхармонично 
(патологично), поради хипогенитализъм и смущения в невроендокриниума. Може 
да е смутен и срокът на пубертета, в смисъл на ранен или късен пубертет. Поло-
вото диференциране е нарушено при гонозомните аберации от типа на синдрома 
на Клайнфелтър (т. нар. “свръхмъже") или на синдрома на Търнер ("свръхжени-
те"). Нерядко и при нормални момчета може да се забави спускането на тестику-
лите в скротума (kryptorchismus), което може да бъде едностранно или двустранно. 

До неотдавна погрешно към половите заболявания (и дори като перверз-
ност) се сочеше ипсацията (неточно наричана "онаниране"), което е съвсем неп-
равилно. Ипсацията е дори нормален период от половото развитие, особено на 
момчетата. Разбира се, не трябва да се допуска прекаляването и ако мастурбира 
възрастен, при положение, че има възможност за партньор, тогава това е вече 
неправилен начин за полово удовлетворяване. Съвременната сексология не при-
числява към патологията и някои от формите на извънгениталните полови контак-
ти (като напр. т. нар. петинг, некинг, фелацио и др.), при положение, че са добро-
волни и удовлетворяват и двете страни. 

От половите заболявания ще споменем само две. Импотентността на 
мъжа, която бива два вида:  

• невъзможност за извършване на полово сношение (impotentio 
coejundi)  

• невъзможност за оплождане (impotentio generandi).  
Много рядко първият вид импотентност е органично обусловена и може да 

се дължи на това, че обикновено още от детството има стеснение на препуциума, 
поради което не може да се оголи главата на пениса. Фригидността на жените 
според литературни данни се среща с честота от 25% до 30% и ако не е органично 
обусловена, се дължи най-често на погрешно полово възпитание, или пък някои 
неприятни изживявания по време на коитуса (напр. брутално дефлориране, страх 
от забременяване, психотравми, неспазване на половата хигиена и др.) 

Отклоненията от нормалния полов живот, ще разгледаме в кръга на пси-
хопатията, с която най-често те са тясно свързани. За да бъдат те избегнати, както 
и другите полови болести, е необходимо да се провеждат правилна полова прос-
вета и полово възпитание на децата, подрастващите и младежите. В това отноше-
ние е много важно те да притежават известна информация и за венерическите 
заболявания, които според статистиките най-често се предават по пътя на честата 
смяна на половия партньор и при извънбрачните връзки. 

От венерическите заболявания най-тежко е заразяването от сифилис 
(луес), посредством предизвикващата го "бледа спирохета". Развитието на бо-
лестта преминава през няколко стадия, като от местно заболяване в началото, се 
превръща в общоорганизмово. През първия период (ок. 34 седмица след заразя-
ването) се явява малка пъпчица у мъжа по главата или околната кожа на пениса, а 
у жената  върху влагалището (която ако е навътре може да остане и незабеляза-
на). Пъпката е безболезнена и има твърда кафявочервеникава повърхност, която 
е като лакирана, а понякога е отгоре и с остатъци от сивобяла покривка. През вто-
рия период заболяването обзема целия организъм, като по кожата се явяват не-
болезнени петна и са налице общи невротични оплаквания. Заболяването може да 
се предаде и екстрагенитално  чрез целувки, оралногенитален секс, общи прибори 
за хранене, при тютюнопушене и пр., като тогава пъпката е по устата. Ако не се 
проведе лечение, след няколко години се явява третичният, а покъсно (1020 г.) и 
четвъртичният период на сифилиса, когато вече се засяга особено тежко централ-
ната нервна система. Сифилисът много често предизвиква абортите и мъртвораж-
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данията, като живородените деца притежават различни наследствени обременя-
вания.  

Трипер (гонорея) е другото най-често венерично заболяване. Причинява 
се от неподвижните гонококи при полов контакт. В началото се предизвиква въз-
паление на пикочния канал (уретрата). Ако не се проведе лечение, възпалителни-
ят процес продължава да напредва и към вътрешните полови органи. В резултат 
на това възпаление може да се получи срастване и запушване : у мъжете на тес-
тисите, а у жените  на яйцепроводите. Те са и най-честите причини за безплодието 
в мъжа, респ. жената.  

Мекият шанкър се манифестира също с една или няколко пъпчици с 
гнойна покривка, които обаче се различават от сифилистичните (наричани още 
"твърд шанкър") по това, че са меки и болезнени.  

СПИН, (т. е. синдром на придобита имунна недостатъчност). Нарича се 
така, защото заболяването се причинява от вирус, който уврежда имунната защит-
на система на организма до такава степен, че превръща заболелите от СПИН без-
защитни дори спрямо безвредни за здравите хора микроби. Вирусът на СПИН се 
намира в спермата и вагиналния секрет на заразените лица. Ето защо той се пре-
дава главно по полов път хетерополово, т. е. от жена на мъж и от мъж на жена, а 
също така и при хомосексуалистите. Приема се, че практически комари, насекоми 
или домашни животни не могат да пренасят вируса на СПИН. Вирусът обаче може 
да се открие и в някои други телесни течности (слюнка, сълзи, пот). За да се полу-
чи заразяване, вирусът трябва по някакъв начин да попадне в кръвообращението 
на друг човек, което освен чрез полов контакт, може да стане например при опера-
тивни интервенции, при използване на общи спринцовки от наркомани или в бол-
ничните заведения и др. Заразените със СПИН люде се смята, че остават заразе-
ни до края на своя живот, като някои от тях обаче могат да се чувстват, както и да 
изглеждат напълно добре. Обикновено близо 3/4 от заразените нямат изобщо бо-
лестни прояви само през първите пет години от заразяването, като тогава те могат 
да заразяват другите хора. У някои от заразените през този период се развиват 
някои продължителни неспецифични болестни признаци (напр. повишена темпе-
ратура, подути лимфни жлези, нощни изпотявания, разстройство). Други от зара-
зените развиват пълна клинична картина на СПИН и тогава редица безобидни ин-
фекции или рядко срещани тумори стават причина да се застраши живота на бол-
ния. Пълната клинична картина на СПИН се развива в продължение на няколко 
години и изходът от нея е обикновено смъртта. Като най-честа симптоматология 
на СПИН се сочи: подути лимфни възли, чести диарии, загуба на телесно тегло 
над 10%, повишена температура и др., които често продължават повече от един 
месец. Диагнозата се засигурява чрез изследване на кръвта в окръжните ХЕИ. 
Няколко седмици след заразяването в кръвта се откриват специфични антитела, 
които доказват заразата, при все, че заболяването, както стана ясно  може изобщо 
и да не се прояви. Все още няма ефикасна ваксина и лекарства срещу СПИН. 

Лечението на венерическите заболявания е задължително. Провежда се в 
кожно-венерологичните диспансери, където трябва да се съобщават и партньори-
те, които също се привикват и при нужда биват лекувани принудително. 

 

2.2.4. ПОЛОВА ХИГИЕНА 

 
Хигиената на половите органи изисква стриктно спазване на чистотата им 

чрез ежедневно измиване на външните части. Особени грижи в това отношение са 
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наложителни по време на менструалния период и избягване на коитус с оглед 
предотвратяване внасянето на инфекции. Тук ще се ограничим само върху някои 
хигиенни моменти около непосредствения полов контакт. 

Преди всичко на децата и подрастващите трябва да се подчертава, че той 
отдавна при човека не е резултат само на нагона и страстта, а съдържа елементи, 
които са го извисили и качествено го отличава от животните. Антропологизирането 
на коитуса се дължи не само на това, че единствено при човека липсва период на 
разгонване, но и защото само тук е налице регулиране и планиране на размножи-
телния процес, съобразяване с изискванията и задоволяването на партньора, изк-
лючителното богатство на психоемоционалните изживявания и пр. Само при чове-
ка, освен полово сношение с цел за създаване на поколение има и друг вид  за 
развлечение и удоволствие от психофизическото общуване. Нужно е това да се 
има предвид с оглед необходимостта да не се допуска оплождане напр. в пияно 
състояние (бластофтория). 

Само при човека е възможно и въздържание от коитиране, при което на-
истина сексуалната енергия "сублимира" и може много да подпомогне по-висшата 
творческа дейност на личността. Разбира се абсолютното въздържание на полово 
зрялата личност, каквото проповядва аскетизма на християнството, е погрешно, 
нездравословно и може да доведе до агресивни прояви. Половата хигиена на кои-
туса поставя и редица други хигиенни въпроси. Ще дадем накратко отговорите на 
някои от по-важните. По отношение на неговата честота в денонощието и седми-
цата това е строго индивидуално и според възрастта. Основен показател е добро-
то настроение, самочувствие и работоспособност на следващия ден. За зрялата 
възраст 23 пъти седмично се приема за нормално. Съвременната сексология не 
признава друго отхвърлящо коиталните пози условие, освен това те да не предиз-
викват болка или друго неприятно чувство в единия от партньорите. Коитусът с 
бременна жена трябва да бъде съвсем внимателен, като е абсолютно забранен 
през последните 68 седмици, поради опасността от внасяне на инфекции в под-
готвящите се за раждането полови органи. 

Ние говорим за сексуалногенерационно възпитание (1979), защото по-
ловият живот е тясно свързан със създаването и отглеждането на поколенията. 
Ще посочим тук някои моменти около кърменето. Трябва да се знае, че спирането 
на кърмата у жената е най-често резултат на недостатъчното изсукване на мляко-
то от бебето. Затова е наложително посменното даване за кърмене на детето на 
дясната и лявата гърда. Ако въпреки това остава кърма, гърдата трябва да се из-
доява, за да се избегне опасността от загнояване (мастит). Кърменето до едного-
дишна възраст, особено на момиченцата е необходимо за нормалното психофизи-
ческо развитие на детето. Чрез кърмата се получават не само необходимите хра-
нителни вещества, но и имунни тела за защита на детския организъм. Тук искаме 
да подчертаем, че абортите са нежелателни, като при първото дете крият опас-
ност да се получи стерилитет. За да се роди здраво дете е необходимо родители-
те да са достигнали до пълната си психофизическа зрелост. Докато първото заб-
ременяване и раждане на жената е най-добре да стане между 20-30 г. възраст, то 
детеродният период е най-добре да приключи до 35-40 г. възраст, поради опас-
ност от раждане на деца с хромозомни аберации. Най-добре е второто забреме-
няване да не става по-рано от 23 години след последното раждане и не по-късно 
от 56 години след него. За да има прираст населението, е необходимо брачната 
двойка да има минимум 3 деца. Третото дете е важен демографски императив за 
българския народ! Трябва от гледище на половата хигиена да се подчертае, че 
раждането на деца удължава младостта и укрепва здравето на жените! 
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2.2.5. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ НА СЕКСУАЛНОГЕНЕРАЦИОН-
НОТО ВЪЗПИТАНИЕ 

 
Сексуално-генерационното възпитание е процес на целенасочено и уп-

равлявано взаимодействие на възпитаника със социализиращите фактори, в хода 
на който се формират знания, умения и установки на личността, свързани със со-
циално ценните отношения и начини на поведение в сексуалната сфера и при 
раждането и отглеждането на децата. Тъй като сексуалната активност е една от 
съществените и важни насоки на активността на човека, резултатът от сексуално-
генерационното възпитание е сред значимите страни на цялостното и хармонично 
развитие и реализация на човека. 

Резултат от сексуално-генерационното възпитание е определено ниво 
на възпитаност, изразяваща се в информационна, мотивационна и операционална 
готовност на личността за участие в регламентирани от обществото дейности и 
основани на вътрешна мотивация самодейности за задоволяване на сексуалните 
потребности, за раждане и отглеждане на деца.  

Сексуално-генерационното възпитание има редица аспекти  психически, 
социален, здравен, етичен, културен, естетически, правен. То може ла се интерп-
ретира по различен начин и от различна позиция. Най-често срещаната грешка е 
принизяването на секса до предимно физиологична дейност. Именно затова е по-
правилно да се употребява терминът "сексуално възпитание" вместо по-тясното 
"полово възпитание". С това се извежда на преден план и се подчертава социо-
културната страна на сексуалните отношения, сексуално-еротичният им пласт, в 
който най-ярко проличава социализираността на човека в тази сфера. Що се отна-
ся до термина сексуално-генерационно възпитание, употребяван от нас, както 
беше вече посочено, това се прави за да се подчертае основополагащата връзка 
на секса и родителството. 

В съвременния свят съществуват три обособени модела на сексуално-
генерационно възпитание, според доминиращата концепция [Д. Н. Исаев, В. Е. 
Каган, 1986]. Тези модели са следните: 

 
РЕСТРИКТИВЕН (ОГРАНИЧАВАЩ)  основаващ се на едностранна ети-

ческа, идеологическа или религиозна концепция, затворена в границите на един 
социокултурен контекст и налагаща вече разработени идеи. Този модел включва 
активен трансфер на ценности от старото към новото поколение при минимум 
странична информация. Счита че, че има само един правилен начин на сексуално 
действие, който трябва да се усвои, като при това детето се предпази от всички 
други вероятности, тълкувани като перверзии. Ценностният модел включва: само-
контрол; потискане в някаква степен на проявленията на пола; примат на духовни-
те ценности; подчинение на възрастните; доверие; личен пример; чистота; цело-
мъдрие; отговорност; сексуална репродукция; отрицание на девиациите; традици-
онни роли на мъжа и на жената, бащата, майката и децата. 

Моделът е исторически пръв, традиционен и сега е характерен за много 
страни, с доминираща католическа, източноправославна, ислямска и будистка кул-
тури, в това число и за България. Този модел в български условия се сблъсква с 
някои феномени, най-важният от които е новият сексуален морал на 8090те годи-
ни, изразяващ се в: ”либерализация на секса в количествен и качествен план; сни-
жение на нравствените критерии, свързани със секса; масово отхвърляне на мо-
нопола на брака върху секса от младото поколение; нравствено оправдание на 
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паралелните сексуални връзки;наличие на двойствен стандарт  толерантност към 
сексуалните връзки на мъжа и ограничаване на тези на жената; безгрижие и безот-
говорност към социалните и медицински последици от сексуалното общуване. “ [Х. 
Аренд; Т. Бостанжиев, Д. Василев., 1989.] 

ПЕРМИСИВЕН (РАЗРЕШАВАЩ). Той се основава на неутрално отноше-
ние към възпитаника, препятстващо обмена на мнения и ценности между поколе-
нията. Акцентира се върху два основни принципа: свобода на достъпа до всякаква 
информация и свободен избор на различно поведение. В ценностния модел на 
този тип сексуалногенерационно възпитание влизат: отрицание на традицията; 
изключване на чувството за вина и тревожност; свобода от възрастните; незави-
симо формулиране на нравствени норми; пълнота на сексуалните изживявания; 
лична морална отговорност за сексуалните отношения. 

Този модел е популярен в протестантските страни и особено в Северна 
Европа и се разви на фона на сексуалната революция от 60те години. Разглежда 
се обикновено като контратеза на класическия рестриктивен модел, с всичките 
недостатъци на крайностите. 

МЕДИАНЕН (СРЕДИНЕН)  основаващ се на идеологически плурализъм, 
позволяващ диалог, уважаващ възгледите и на детето, и на възрастните (родите-
ли, учители и др.). Счита се, че човек трябва да получи цялата информация и за-
едно с нея и границите на препоръчителното (но не и задължително) поведение. 

Ценностният модел включва както репродуктивен (демографски) и здра-
вен, така и хедонистичен, етически, психологически и фамилиарен аспект; Меди-
алният модел на сексуално-генерационно възпитание е характерен за следвоен-
ните поколения във високо развитите страни от Средна и Западна Европа и Аме-
рика. Той придобива все по-изразен общочовешки вид, защото гарантира в доста-
тъчна степен зачитането на правата както на социума, така и на отделната лич-
ност и в този смисъл има подчертано либералнодемократичен характер. Има дос-
татъчно основание да се счита, че той е перспективен за България. 

Съобразно с медианния модел трябва да се преосмислят и редица важни 
компоненти на теорията и практиката на сексуално-генерационното възпитание. 

Към целите и задачите на сексуално-генерационното възпитание спадат: 
Усвояване на научно верни знания за биологичните, хигиенните и социал-

ни проблеми на пола, развитието и поведението на мъжа и жената; мъжественост-
та и женствеността; сексуалния живот. 

Овладяване на елементите на морала, регулиращи сексуалните отноше-
ния. 

Формиране на знания и установки за социалната и индивидуална значи-
мост на сексуалните отношения и на тази основа умение за правилно от нравстве-
на гледна точка решение на конкретни личностни проблеми. 

Подготовка за здрав и пълноценен сексуален живот. Овладяване на тех-
никите на секса и начините за контрацепция 

Полова и сексуална идентификация, индивидуализация и персонализа-
ция, разглеждани като стадии на психосексуална социализация на личността. 

Изграждане на култура на проявление на интимните чувства, така, че за-
доволяването на емоционалните и сексуални потребности да става на основата на 
социалните норми и в дейностни форми, взаимоприемливи за партньорите и без 
засягане на благополучието им. 

Овладяване на умения за общуване със сексуалния партньор, за съобща-
ване на собствените сексуални желания, за откриване на неговите, за свободно 
обсъждане на сексуални въпроси. 
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Профилактика на неправилната психосексуална социализация. Ресоциа-
лизация при необходимост. 

Подготовка за семеен живот, изразяваща се във формиране на отговорно 
поведение и достигане на щастие в семейните отношения; даване на знания за 
правата и отговорностите на семейния човек; умение за общуване и вземане на 
рационални решения относно семейния живот, отношенията в семейството и со-
циалните му връзки; раждане и отглеждане на деца. 

Известни са няколко подхода към принципите на половото възпитание [Т. 
Бостанжиев, Х. Израел, 1974; Д. В. Колесов, 1986;И. Кон, 1990.]. Доста от тях вече 
са остарели и са свързани с неактуални модели на възпитание, а други включват 
положения, идеи, изисквания, които са важни, но едва ли могат да се нарекат 
принципи. Те по-скоро трябва да бъдат отнесени към съдържателната страна на 
сексуалното възпитание или към условията за протичането му.  

Една съвременна система от принципи на сексуалногенерационното 
възпитание според нас би трябвало да се включат: 

Идейност. Връзка с морала, правото, религията, науката, изкуството и 
другите форми на духовен живот на обществото. Наличие на ясен възпитателен 
идеал. 

Адресност. Социална и биологична адекватност на възпитанието. Съоб-
разяване с пола, възрастта, личността на възпитаника и средовите детерминанти 
на възпитанието. 

Комплексност, цялостност, непрекъснатост на възпитанието. Координира-
не на възпитателните фактори. 

Систематичност на възпитателното въздействие. 
Научност и достоверност на информацията. Пълно използване въз-

можностите на учебното съдържание. Единство на възпитание и обучение. 
Достъпност, понятност, яснота. Концентричност на информацията. 
Eдинство на теория и практика. 
Единство на емоционално и рационално начало във възпитанието. 
Трайност на резултатите от възпитанието. 
Уважение и взискателност, доверие и искреност към възпитаника. 
Контрол и поддръжка на възпитаника. 
Своевременност на възпитанието. Превантивен характер. 
Активност и съзнателност на възпитаниците. Самостоятелен избор 

на начина на живот. 
Неделимост на сексуално-генерационното възпитание от цялостната 

възпитателна работа. 
В сексологията съществува единство в разбиранията за типичния съвре-

менен начин на сексуално поведение. Към това разбиране може да се прибавят и 
свойствените за медиалния модел етически представи. Този модел ще приемем 
като базисен за ценностната характеристика на сексуално-генерационното възпи-
тание. 

Счита се, че всеки човек трябва да води здрав сексуален живот. По оп-
ределението на СЗО това е: "комплекс от соматични, емоционални, интелектуални 
и социални аспекти на сексуалното съществуване на човека, позитивно обогатя-
ващи личността, повишаващи комуникабелността на човека и способността му за 
любов. Той включва:  

• способност за наслаждение и контрол на сексуалното и детеродно 
поведение в съответствие с нормите на социална и лична етика;  
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• свобода от страх, чувство за срам и вина, лъжливи представи и други 
психологични фактори, потискащи сексуалната реакция и нарушава-
щи сексуалните отношения;  

• отсъствие на органични разстройства, заболявания и недостатъчнос-
ти, пречещи на осъществяването на сексуалните и детеродни функ-
ции на личността.[ Г. С. Васильченко, 1977] 

Сексуалният живот освен здрав, трябва да е пълноценен. Това е въз-
можно само ако в него съществува хармония, особено в диспозиционен аспект 
между разбирането му като средство за релаксация, прокреация (раждане на де-
ца), рекреация (чувствена наслада), познание, комуникация, сексуално самоут-
върждаване, компенсация на други страни на емоционалния живот. [И. Кон, 1990] 

Медианният модел на сексуално-генерационно възпитание има етическа 
основа, която може да се систематизира в следните няколко тезиса: 

Сексът е важна страна на човешкия живот. 
Обществото има право и задължение чрез закони да ограничава сексуал-

ните потребности и желания на хората, тъй като те не могат да се разглеждат като 
напълно частно и индивидуално дело. 

Трябва да се унищожат лъжливите и лицемерни препятствия, анахрониз-
ми и предразсъдъци. 

Хората са свободни и равни, но колкото повече свобода се дава на хора-
та, толкова те трябва да са по-зрели и отговорни. 

Сексуално-генерационното възпитание трябва да създава добре очертани 
модели на желаемите нагласи и типа поведение. 

Ясно трябва да се формулират сексуалните етически норми, за да се пос-
тигне хармония с обществото. 

Моралната ценност на секса не зависи от отношението му към закона и 
религията 

Допустимите форми на сексуална активност се определят от физическата, 
психическа и социална зрелост на двамата партньори и доброволното и отговор-
ното им участие. 

Верността към партньора не се отнася само до сексуалните отношения. 
Тя е морално задължителна за брака. [В. Соколюк, Д. Андзяк, М. Травинска, 1987] 

Така очертаните насоки на сексуално поведение и рамките, в които под-
лежи на нравствена регулация дават възможност за определянето на съдържа-
телната структура на съвременното сексуално възпитание като една система от 
ценности, включваща: 

• Сексуална ролева идентичност на индивида. 

• Духовно и физическо здраве. 

• Положително отношение към проявленията на сексуалността. 

• Информираност за механизмите, изявите и динамизмите на сексуал-
ността на двата пола. Хигиена на пола. 

• Очертаване на границите на желания модел, идейно въвличане в не-
го. Критично, но не императивно отношение към отклоненията. 

• Отхвърляне на стереотипите, лъжливостта, нечестността, архаичните 
забрани и предразсъдъци. 

• Хуманизъм, уважение към хората от своя и другия пол, грижа и защи-
та. Зависимост от другите в сексуалния живот. 

• Равенство на личностите и половете. Справедливост. Индивидуална 
свобода. Доброволност на участието. 
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• Ненатрапчивост, ненасилие, ненарушаване на основни социални 
норми и благополучието на другите хора. 

• Съхраняване на детеродната способност на жената и оплодителната 
способност на мъжа. 

• Лична отговорност. 

• Пълноценно и здраво семейство. 

• Вярност към партньора. 

• Хармония на интересите на личността и обществото. 

• Духовност и естетизация на секса. 

• Морален и правен контрол върху секса. 

• Нравствена чистота. 

• Правилно разбиране на възрастността като условие за включеност. 
 

2.3. НЕВРОПСИХИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

 

2.3.1. ОБЩО НЕВРОПСИХИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ИНДИВИДА 

 
То е тясно свързано с онтогенетичното развитие на нервната система и 

нейната висша дейност. Теглото на мозъка се увеличава с възрастта така: ново-
родено  400 гр.; 7 г. дете  1250 г.; 15 г. -1350,18 г. -1380 г., израсналите  1400 г. за 
мъжете и 1300 за жените. Независимо от това главния мозък у новороденото е 
относително голям, защото е 1/8 част от цялото телесно тегло, докато у израсна-
лите е едва само 1/40.Поради това, че у новороденото най-слабо развита е мо-
зъчната кора, всички жизнени центрове се регулират предимно от подкорието. Ето 
защо за децата от най-ранна възраст е характерна високата възбудимост, изразе-
на в бърза радиация и генерализация. Морфологическият строеж на детския мо-
зък става най-бързо през първите пет години на живота. Той е най-уязвим за ув-
реждане през първите шест месеца след раждането. Съзряването на мозъчната 
кора и появата на бразди от втори и трети ред по нея се извършва най-усилено 
през първите три години, като успоредно с това става усъвършенстването на от-
делните корови полета и увеличението на миелиновите вътрекорови и извънкоро-
ви влакна.  

Докато гръбначният мозък у новороденото е дълъг около 14-16 см. и тежи 
34 гр., у 10годишните той е двойно по-дълъг, за да достигне у израсналите 43-45 
см. и тегло 30-32 гр. Миелинизацията на вътремозъчните и гръбначномозъчните 
нерви завършва към третия месец, а на периферните нерви  към 35 год. Вегета-
тивната нервна система е твърде добре оформена още през първата половина на 
живота, но успоредно с развитието на ЦНС се развива и тя, като ако кората на 
ЦНС забави развитието си, се забавя също развитието на подкоровите възли, а 
оттам и на вегетативната нервна система. Докато отначало новороденото предим-
но спи, след шестия месец изпада порядко в сън, като започват да се развиват 
поусилено условните връзки. Тогава започва формирането и на речта. 

Неврологично у детето се установяват физиологично преходни реф-
лекси през различните месеци. Така от 15 мес. се установява рефлексът на Моро-
Фрайденберг, при който при различни дразнения детето трепва и извършва леко 
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свиване на ръцете. До 6 мес. е налице хватателният рефлекс на Якобсон, получа-
ван при дразнене на дланите, при което захваналото се дете може да виси на ръ-
цете си. Фациално-респираторният рефлекс (описан от Ст. Мутафов, 1961) се про-
явява при внезапно силно продухване в носоустовата област и се изразява в дъл-
боко вдишване и издишване с неемоционално обусловена гримаса на усмивка, 
изчезващ към 5-6 мес. Тук спадат още: рефлексът на изтласкване напред на езика 
при вкарване на предмет в устата, дълго траещият смукателен рефлекс, рефлек-
сът на стъпване, плавателният рефлекс и пр. Липсата или забавянето на появата, 
респ. Изчезването на тези рефлекси говори за смущения в нервнопсихичното раз-
витие. 

То се определя особено твърдо чрез отчитане на т. н. “ранни тапи на пси-
хомоторното развитие”. Психиката е толкова тясно свързана с моториката, че в 
ранното детство се говори общо за психомоторика. Тези етапи са тясно свързани с 
локомоцията, т. е. придвижването в пространството. Така отначало детето започва 
да си държи главата изправена (2 месец), сетне да си я повдига от лежащо поло-
жение (3 м.), да се обръща от гръб на корем (5 м.), да седи без подкрепяне (6 м.), 
да пълзи (7 м.), да се изправя само (8 м.), да върви при опора (10 м.), да ходи са-
мостоятелно (12 м.). Разбира се, тук има 1,дори 3 месеца индивидуален вариаби-
литет за упоменатите ранни етапи на локомоцията, както и при фазите за развитие 
на речта. Първите съзнателно произнесени думи се отнасят обикновено към 8 
мес., а първите изречения - към 20-я, които обаче са съвсем кратки. Безспорно 
арсеналът на втората сигнална система се увеличава към третата година, когато 
думите са вече 500-1000 и изреченията стават все по-сложни. Детето, обаче не 
може свободно да говори до към 5-6 година. Изследвания на Ст. Мутафов, З. Пи-
сарева, И. Тодорова (1981) показват, че около 30% от децата в предучилищна и 
начална училищна възраст са все още с различни форми на аномалии на речта. 

В предучилищната възраст се закрепват и усъвършенстват условните 
връзки, усложнява се аналитичната и синтетична дейност, развива се значително 
абстракцията, диференцират се емоциите. В начална училищна възраст електо-
енцефалографски се установяват изразени колебания на бетаритъма и преобла-
даване на диенцефалните структури, което се манифестира често с неспецифич-
ните ответни реакции на първичните дразнения. С израстването се развиват нови 
нервни пътища и подобряват асоциативните нервни връзки в кората на главния 
мозък, която поема ръководната и регулираща функция.  

През пубертета и особено юношеския период мозъчната маса не расте 
толкова на големина, колкото се извършва нейното качествено усъвършенстване. 
Този период, определян от много автори като “кризисен”, “конфликтен”, “негативна 
фаза” и пр. е период на революционно невропсихично преустройство, при което 
според Л.С.Виготски се появяват т. н. “възрастови новообразувания”. Те са всъщ-
ност според него “този нов тип строеж на личността и нейната дейност”, при което 
се премахват дотогавашните детски отношения и се налагат вече нов тип възраст-
ни отношения, на които принадлежи бъдещето” (1972). Това трябва да имат пред-
вид педагозите, лекарите и родителите, защото зад всеки негативен симптом 
всъщност стои позитивно съдържание, като от този аспект да набелязват и своето 
педагогическо поведение. Обикновено негативната фаза трае до 29 мес. (по-рядко 
12 години). При девойките тя настъпва към 13-тата година и се характеризира с 
преобладаване на задръжните процеси, а при момчетата на 14-15 г., обратно  пре-
обладават възбудните процеси. 
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2.3.2. РАЗВИТИЕ НА СИНТЕЗАНАЛИЗАТОРИТЕ 

 
Обонятелното усещане у децата е слабо, поради недоразвитата им носна 

кухина. Новородените, обаче различават силните миризми, а пък у децата на въз-
раст до 10 г. обонянието е по-силно, отколкото у израсналите. У новородените 
вкусовото усещане е най-силно развито измежду всички други синтезанализатори. 
Особено силна е реакцията му на горчиво и сладко. По-нататък вкусът се развива 
успоредно с приемането на различни вещества с яденето и пиенето. Усъвършенс-
тването на синтезанализаторите става почти успоредно на тяхната периферна 
(възприемаща), свързващата и централната им (извършваща анализа и синтеза) 
част. 

Това е валидно и за зрителния, слуховия, вестибуларния, двигателния и 
интерорецептивния синтезанализатори. Отначало е налице елементарната реф-
лекторна дейност (например защитният мигателен рефлекс, зеничният светлинен 
рефлекс, рефлексът за следене на предмета и др.). Разпознаването на лицата и 
предметите започва към 46 мес., когато се развива и първото цветоусещане, което 
се оформя, обаче едва към 23 год. Интересно е, че до първото полугодие очите 
блуждаят самостоятелно и след това се постига тяхното координирано и синхрон-
но движение, поради което пред първите 45 мес. не може да се постави диагноза 
за наличието на “кривогледство”. Детето се ражда и “пространствено сляпо”, като 
перспективата (дълбочинните размери) се изработват постепенно и най-силно 
след прохождането му. В учебно-възпитателната работа трябва да се има пред-
вид, че детето докъм 2,5 годишна възраст по-лесно премества погледа си от близ-
ки към далечни предмети, отколкото обратно.  

У новороденото е налице недоразвитие на слуха поради запълненото със 
слизеста течност средно ухо и късия, тесен и хоризонтално разположен слухов 
проход. Тази относителна, физиологична “глухота” на новороденото се премахва 
около началото на третия месец и слухът постепенно се усъвършенства, за да се 
формира т.н. “речеви слух” (различаване на звуковете по височина, тембър и пр.) 
към 3-тата година. Докато през първата година детето разбира думите главно по 
интонацията и ритмиката им, постепенно започва ясно да схваща и смисъла на 
речта, което е в тясна връзка с развитието на неговата експресивна реч. 

Особено голямо значение има взаимодействието между отделните синте-
занализатори. Установено е например, че когато се увеличи раздразването на 
зрителния синтезанализатор чрез усилване на светлината, се получава подобре-
ние и на слуховите възприятия. Наличието на болкови дразнения снижава пък 
възприемането на дразненията от външните синтезанализатори. Важно хигиенно 
значение има и проблема за взаимните дефектосубституиращи възможности на 
различните синтезанализатори, както показаха поредица и от наши системни де-
фектологични проучвания (Ст. Мутафов, 197681). Винаги настъпва компенсаторно-
то анатомофизиологично периферно и корово (най-малкото чрез изостряне на 
вниманието) развитие на един синтезанализатор за сметка на друг, особено ако 
той е с известна недостатъчност (например изостряне на слуха при слабо вижда-
не). 
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2.3.3. СЕКУЛАРЕН ТРЕНД, АКЦЕЛЕРАЦИЯ И РЕТАРДАЦИЯ В 
ПСИХОФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ 

 
Изявата при съвременните поколения на едно повсеместно явление, 

обозначено като тенденция на века (секулярен тренд), се заключава в ускорено-
то психосоматично развитие и узряване (акцелерация) на съвременните поколе-
ния, но то включва още и цял ред други явления, като удължаване срока на мъж-
ката потентност, забавяне настъпването на климакса, удължаване на живота и пр. 
[Холд, 1963;Рьослер, 1963,1967 и др.]. 

Пръв употребява терминът акцелерация през 1935 г. лайбцигският учи-
лищен лекар Е. Кох, в смисъла на ускорено соматично развитие. Акцелерацията 
включва и нейната антитеза  ретардацията (забавянето), които представляват 
двете страни на тенденцията на века. Тези две страни К. Залер обединява с об-
щия термин “алтерация” (промяна в развитието). Както подчертава И. Калайков 
(1978) “акцелерацията може да се разглежда и като проява на биоморфозата”, 
която пък според К. Винтер се отнася освен до отделния индивид, още и до разви-
тието на поколенията. 

Акцелерацията е не само физическа (нарастване и подобряване на фи-
зическото развитие), физиологическа (избързване на ендокринните маркери), но и 
психическа и социална. Понякога се установява ускоряването само на една от тези 
страни, но това е обикновено като изключение и най-често  болестно. Ако вземем 
за сигурен маркер на настъпилото пубертетно съзряване менарха у момичетата и 
нощните полюции при момчетата, то ще установим, че сравнено с началото на 
века това се случва с 2 години и 5 месеца порано, а сравнено с поколението на 
родителите на децата  с 10 месеца порано [Д. Каданов, Ст. Мутафов, Б. Пандова, 
С. Торньова, В. Кузмова, 1976].  

Акцелерацията в психичната (в т. ч. и в интелектуалната) сфера е резул-
тат преди всичко на многобройните междуличностни контакти и непрекъснатата 
информационна бомбардировка от разнообразните масмедии. Успоредно с това 
нерядко се забелязва и ретардация, която както изтъква И.Калайков (1979) “се 
проявява понякога когато съществува спадане на темповете на развитие, застой 
или възврат в развитието на социалната действителност”. При “асинхронност” в 
развитието може да се отбележи и “парциална” акцелерация и ретардация, поради 
липсата на хармоничност в съзряването на отделните сфери на човешката психо-
физика. Различава се освен това и “физиологична ретардация”, каквато се наблю-
дава напр. при децата с временни задръжки в развитието, както и “патологична 
ретардация” при някои категории деца с дефекти в интелекта или сензомоторика-
та. 

За обяснение на психофизическата акцелерация са създадени много тео-
рии, някои от които са едностранчиви, а други  комплексни, като част от тях безс-
порно носят елементите на неоламаркизъм. Е. Кох (1935) създаде хелиоекспози-
ционната теория, обяснявайки акцелерацията с продължителното излагане на 
слънце и образуването по този начин на витамин D. Урбанизационната теория на 
Рудер (1943) поставя в основата градският начин на живот и неговото информаци-
онно влияние. Термогенната теория на Милс свързва акцелерацията със затоп-
лянето на климата, а фотогенната теория продължава позицията на Кох, до-
пълвайки я с продължителното прекарване на човек в изкуствено осветените по-
мещения през времето, в което не грее Слънцето. Интересна е радиовълновата 
теория на К. Трайбер (1946), която сочи активиращото въздействие на радиовъл-
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ните, излъчвани от многобройните радиостанции. Т.Фурст (1953) създаде нутри-
ционната теория, обяснявайки акцелерацията ендогенно, свързвайки я с подоб-
реното хранене и особено наличието на множество витамини и минерални соли, 
докато преди това Б. Ленц (1944) подчертаваше значението на белтъчините и 
мазнините. Теорията на конституционалния подбор на Бенхолд Томсън (1942) 
обяснява акцелерацията като резултат на жителите на града, които се отличават с 
“повишена способност към вегетативната, вътрешносекреторна и мозъчна дейност 
или с повишена реактивност на организма”, които мигрират от селото, където жи-
веят поизостаналите, непретенциозните, флегматичните. Според Мюлер, в селото 
остават изобщо непрогресивните, чрез пресяване, което извършват миграционни-
те процеси. Теорията за повишеното жизнено развитие на Д. Фогт (1959) отчита 
по-цялостно влиянието на подобрените трудовобитови условия на живота. Расо-
вата теория обяснява акцелерацията със смесването на мигриращото населе-
ние, където според Лундборг (1931) става “разпукване на генетичните изолати”. 
Неврогенната теория на В. Ленц (1959) сочи като причина за акцелерацията 
главният мозък, особено чрез включване механизмите на хипофизата и междин-
ния мозък, както и стимулиращото влияние на вегетативната нервна система. Тук 
трябва да се спомене посочената от Економо “прогресивна церебрация” и от 
Шпатц “неокортикализация” на съвременното човечество, за което се сочи устано-
веното безспорно увеличение на размерите на черепа на мозъка. 

Трябва да подчертаем дебело, че в акцелерацията не всички виждат 
прогресивен процес на развитие, а някои го сочат като “травма” и дегенерация. на 
поколението във връзка с усилената урбанизация, агломерация, информация, кул-
турата и пр. Още Галилей е изтъквал, че нито животните, нито човека могат да 
живеят, ако увеличат пропорционално няколко пъти размерите си. Известно е, че 

разликите в размерите са обикновено в рамките на ±20%, каквато вариабилност не 
е пагубна за съществуването им. В повечето страни акцелерацията вече е прик-
лючила и както изтъква П. Хемил “ръстът е достигнал своя физиологичен макси-
мум”. Правилно изтъкна Н. Волански, че акцелерацията е микроеволюционен вът-
ревидов етап в развитието на човечеството (1964), а според Глезер (1956) това е 
феномен, който има цикличен характер. И наистина, спрялата и у нас акцелерация 
вероятно след време отново ще се манифестира в новите поколения, но разбира 
се това не е невъзможно да стане и чрез нейната биологична антитеза  ретарда-
цията. 

Акцелерацията поставя редица медицински и психохигиенни въпроси 
пред педагогиката. Те се заключават преди всичко в наложителното по-ранно за-
почване на обучението и възпитанието в училище, включително и по-ранното тру-
дово и професионално ориентиране. Ускореното полово съзряване изисква реша-
ване на проблема и за по-ранните бракове. Това е свързано при момчетата още и 
с отбиване на военната повинност. Ускореното развитие налага и съобразяване на 
учебно-възпитателната работа с психофизическите особености на децата. Тук 
особено интересен се явява въпросът за наблюдаваното поранно съсредоточава-
не на интересите върху една област, съобразно наклонностите и ориентирането 
на личността. Това довежда до дезинтересиране твърде рано от другите области. 
Повишеното в резултат от акцелерацията интелектуално развитие и по-ранното 
психическо съзряване е отличен терен не само за по-добро усвояване на учебното 
съдържание, но при неумело педагогическо въздействие се достига също така 
лесно и до увреждане на нервната система, с развитие особено на неврози, пови-
шено кръвно налягане, язвена болест и др. 
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2.4. СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ 

 

2.4.1. СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ И АДАПТАЦИЯ НА ИНДИВИДА 

 
Досега обикновено авторите разглеждат социалното развитие и адапта-

ция на индивида като част от невропсихическото и умственото развитие. Светов-
ната здравна организация обаче дефинирайки психичното здраве, винаги го фор-
мулира и социологично, подчертавайки, че е необходима "способността на зряла-
та личност както да изгражда хармонични отношения с други лица, така и да учас-
тва творчески в изменението на биологичните и социалните условия на заобика-
лящата го среда". Според устава на СЗО "здравето  това е състояние на пълно 
физическо, психично и социално благополучие, а не само липса на болести или 
физически недостатъци", а също така, че "психохигиената способства за хармо-
ничното развитие на човешките взаимоотношения. 

Връзката между биологичното и социалното у човека, особено в неговата 
психика, е толкова тясна, че е занимавала винаги учените. Още в древността не 
случайно Аристотел дефинира човека като “обществено животно”. Човекът е дос-
тигнал нивото на своето развитие, благодарение на социалната среда. Това до-
казват между впрочем многобройните наблюдения (над 70 описани случая) на де-
ца, отгледани от животни. Тези "природни експерименти" с такива т. нар. "диви" 
деца доказват категорично, както изтъква А.В.Брушлински, че "детството в живота 
на homo sapiens не е превръщането на животното в човек, а на детето в израснал, 
т. е. постепенното издигане на все повисоки степени и стадии на един и същ ця-
лостен човешки живот, осъществяване в условията на игровата, учебната, трудо-
вата и други дейности". В.Д.Паригин уточнява, че "под социализация следва да 
разбираме целия многостранен процес на очовечаване на човека, включващ както 
биологически предпоставки, така и самото непосредствено навлизане на индивида 
в социалната среда". С други думи социализацията (по И.Кон и В.Олшански) е 
"процес, в хода на който човешкото същество с определени биологически заложби 
придобива качества, които са му необходими за живота в обществото", т. е това 
(според Ф.Елкин и Д.Хендел) е "процес, чрез който човекът усвоява начина на жи-
вот на дадено общество или социална група". 

Съвсем правилно В. А. Резанов (1964) подчертава, че "хигиената е и ме-
дицинска дисциплина, която въз основа на изучаването на взаимодействието на 
организма с природната и социалната среда разработва нормативи и мероприя-
тия, чието осъществяване осигурява предпазването от заболявания и създава 
оптимални условия за хигиенно-съобразната дейност и съществуванието на чове-
ка". Приспособяването (адаптацията) към природната и социалната среда се из-
вършва непрекъснато. Адаптирането отначало е временно и лабилно, но след 
това става постоянно и устойчиво. В процеса на адаптацията не рядко възникват и 
конфликти, които могат да засягат както биологичното, така и социалното начало.  

Споровете за биологичното и социалното в човешката същност не са 
приключвали нито за момент. Класическите постановки от миналото са в основата 
на нови теории. Според социобиологията на американеца Уилсън /1959/ поведе-
нието на отделните индивиди и обществото е генетично детерминирано. Той пише 
дори за гени на сексуалността, агресията, алтруизма и религията. Достигна се ве-
че до дефинирането на една истинска "биоетика". В същото време има теории т.н. 
“инвайръментализъм” , разглеждащи обратно социалната среда като решаващ 
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фактор за развитието, дотолкова, доколкото и най-добрата генетична предопреде-
леност остава само една възможност, ако не се съчетае с подходящи средови де-
терминанти. 

У нас К. Заимов (1981) издигна своята оригинална концепция за адаптив-
ните и поведенческите реакции на личността, чрез която може да се прозре в 
сложните човешки взаимоотношения и поведение, независимо от това, че те се 
намират всъщност на границата на здравето и болестта. Заимов дефинира нали-
чието в човека на една голяма "афективноповеденческа система", която представ-
лява една истинска безусловноусловна сплав" на обединените в диалектическо 
единство три основни равнища на нервната дейност: безусловните рефлекси (с 
инстинктите), първата и втората сигнална системи. Тази афективно-поведенческа 
система е изградена от много подсистеми - на агресията, автоагресията, бягство-
то, глада, взаимопомощта, култивираното поведение и др. Подсистемите се моде-
лират в социалното развитие на индивида чрез изработването на условни рефлек-
си в процеса на възпитанието и етиката, благодарение на което се постига и необ-
ходимата хармония в изграждането както на личността, така и на междучовешките 
взаимоотношения. В противен случай настъпват дезадаптация, неврози, параа-
даптивни и други психопатологични реакции и заболявания. 

Тук особено интересна е теорията за адаптацията и стреса, чрез която 
учените искат да обяснят социалните отношения с чисто биологични механизми и 
процеси. Според Х. Селие (1962) се слага почти напълно знак на равенство между 
адаптацията и стреса, а като стресиращи могат да послужат всякакви агенти. 

 
Въпросът за моралното развитие на човека е занимавал много учени. 

Ще изложим по-известните теории.  
 
Според теорията на Ж. Пиаже, има два стадия в нравственото развитие 

на детето: 
1.Хетерономна нравственост. (Нравствен реализъм, нравственост на 

принудата) 0-10 г. Формира се при неравностойното взаимодействие на деца и 
възрастни. Детето е низшестоящо, подчинено. Развива се разбирането за нравст-
вените норми като aбсолютни,непроменящи се, строги и сурови. Параметри: мо-
рален абсолютизъм, представа за неизменност на правилата, идея за иманентна-
та справедливост (съдба), оценяване на резултата, а не на намеренията. 

2.Автономна нравственост (Нравственост на сътрудничеството). 
Формира се при равностойното взаимодействие на връстници. Отслабена власт на 
възрастните. Рационален и гъвкав морал. Справедливост. Сътрудничество. Ега-
литарност. 

 
Теорията на Лорънс Колбърг е значително по-сложна: 
Има три нива и шест стадия в нравственото развитие на детето: 
0. Предморално ниво (от 2 до 56 г) Моралните потребности произтичат 

от базалните потребности на индивида. Усвоява се добро и зло (приятно и болез-
нено). 

1. Предконвенционално (доусловно) ниво. Центрация върху индивида. 
Оценка се дава изхождайки от последствията на действията. 10-20% от възраст-
ните са на това ниво. 

Ориентация към подчинение и наказание. (от 5-6 до 7-8 г.). Подчинение 
на конкретен авторитет или външна сила с цел избягване на наказание. Няма ин-
тернализация на нравствените стандарти. Физическите последствия определят 
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кое е добро и зло. Егоцентрична гл. т. и смесване на перспективата на конкретния 
авторитет със своя собствена. 

Наивно хедонистична и инструментална ориентация. (от 7-8 до 10 г.) 
Конкретен реципрочен обмен между хората. Инструментален егоизъм. Желание за 
получаване на награди и печалби. Равноправен обмен на блага. Всеки е прав да 
прави това, стига да е "честно". 

2. Конвенционално ниво (традиционна нравственост). Внимание към 
традиционните нужди и ценности на референтни групи, доминиращи над личните 
интереси. 60-75 % от възрастните. 

Одобрение от другите (10-12 г.). Нравственост на "доброто дете". Стре-
меж към одобрение и избягване на неодобрението в чуждите и своите собствени 
очи. Конформиране към очакванията на значими други. Потребност от взаимност, 
кооперация и одобрение. Възможност и желание за реципрочно поемане на роли и 
перспективи. 

Поддържане на социалния порядък (12-15 г.) Ориентация към "ред и за-
конност", към генерализирания "друг" и болшинството. Сляпо приемане на норми-
те и правилата. Дълг, уважение към властта, ред заради самия ред. Култ към со-
циалното. Приемане на формални роли и статуси. 

3. Постконвенционално (посттрадиционно) ниво. Концентрация върху 
абстрактни ценности и принципи. 10-15 % от възрастните. 

Социетарен консенсус и контракт (над 15 г.) Ориентация към социално 
договаряне. Нравственост на основата на взаимното съгласие за благото на общ-
ността. Признаване и възпроизводство на социален ред. Стремеж за промяна с 
оглед по-доброто функциониране на обществото. 

Ориентация към универсални морални принципи (младежка възраст). 
Самостоятелно следване на абстрактни морални норми (справедливост, равенст-
во, любов, уважение, власт). Несъблюдаване на закони, които не се основават на 
тях. Чрез механизма на съвестта се избягва самообвинението. 

(Хипотетичен) Базиране върху универсалната реалност. Основен проб-
лем е отговорът на въпроса: "Как да се живее морално в един неморален свят?" 
Предпочитание се отдава на духовнорелигиозната реалност или на общочовешки-
те интереси или на универсалните закони за развитие на битието. 

Теорията на Ерик Ериксон. Представлява развитие на идентичността (ин-
дивидуализацията). 
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ност 

объркване на 
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ЦЯ-
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Теорията на Франц и Уайт. Представлява разширяване на теорията на 
Ериксон, като включва обособена втора линия на развитие  линия на привърза-
ността. Развитието на човека е двулинейно, но полово специфично. В определени 
социокултурни условия развитието на човека става едностранно. Традиционно 
субект на развитие на втората линия е жената, а на първата (на идентичността)  
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мъжът. Изменението на условията води до развитие на човека като андрогенно 
същество. 
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2.4.2. СОЦИАЛИЗАЦИЯТА В СЕМЕЙСТВОТО 

 
Социалното развитие на личността започва в семейството и се решава 

главно в детството, определяно в психохигиената като "златен период", защото 
тогава се създават всички личностови нагласи. В антропологията се изтъква, че 
чрез "майчиния език" всъщност се предава и социалния език на междуперсонални-
те връзки.  

Колкото и мобилна да е системата на социалните ситуации и отношения, 
семейството е изключително отправен пункт в живота на детето с влияние върху 
всички следващи периоди от живота му, включително и зрялата възраст. Отделни-
те автори сочат различни стадии и механизми на социализацията. Според току що 
упоменатият автор, от голямо значение е подражанието и "заразяването" с лични-
те действия и особено  подражанието, идентификацията, внушението, уподобява-
нето, адаптацията, ръководството, лидерството, модата, примера, заимстването, 
ученето и изобщо разнообразните възпитателни мероприятия и въздействия.  

Най-ранната (първична) социализация се извършва през ранното детс-
тво и предучилищния период и е особено важна, защото тогава се усвояват имен-
но основните положения от системата на социалните отношения и норми, тогава 
се формира най-човешкото в човека. По-нататък постепенно се извършва и вто-
ричната социализация, при която се усвояват междуличностните взаимоотноше-
ния, развиват се способностите и жизнения опит. Всичко това става благодарение 
на обучението и възпитанието, като най-силно е в доюношеско-младежкия период, 
когато вече започва и процеса на социалната интеграция на младежите и девойки-
те.  

Съвременността наложи някои промени в социализиращата функция на 
семейството: 
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• отнемане на редица функции от обществените възпитателни учреж-
дения  детски ясли, градини, училища; 

• намаляване на времето, отделяно за възпитанието на децата поради 
заетостта на родителите; 

• непълноценна структура (две поколения)  трудно се усвояват пове-
денчески стереотипи; 

• малък колективен живот  липсва общ трудов процес. 
Децата изпълняват много важни функции в семейството (Д.Босард, 

В.В.Бойко, Л.Хофман, Дж. Менс). Те:  
Придават хармония на семейния живот. Укрепват вътресемейните връзки. 

Осигуряват любов и другарство, особено при жените и хората с пониско образова-
ние. 

Самореализация на личността на родителите. Средство за проявление на 
родителския потенциал  личностен, материален. Средство за разгръщане на “Аза”  
да имаш цел в живота, самореализация, "безсмъртие". Източник на постижения, 
компетентност, творчество  при високообразованите хора. 

Служат за повишаване на статуса и социалната идентичност  човек се 
чувства позрял, по-възрастен. Основен източник на гордост при хората с пониско 
образование.  

Егозащитна  предпазват от самотност в старостта. Хората, които имат де-
ца, живеят по-дълго, независимо от другите обстоятелства (Ф. Кобрин и Дж. Хен-
дерсън).  

Социализационна  правилно възпитание, участие във формирането на 
нов живот и личност. 

Приватизация на семейния живот. Обременители на семейния живот, от-
каз от хоби, приятелски кръг, култура, обществена активност. 

Катализатор за осъзнаване на жизнените условия  изострят неудовлетво-
реността от бита, отношенията, заетостта и др. 

Икономическа  помощници в домакинството, опора в старостта. 
Източник и обект на чувствения потенциал на семейството, на емоцио-

нална удовлетвореност (най-силна във възрастта 512 г.). Заедно с това  на конф-
ликти (36 и 1316 г.). Тогава родителите са изтощени и потиснати. 

Задълбочаване в разбирането за смисъл на живота и жизнените явления. 
Възможност за връщане към отминали етапи от живота. 
Разширяване на кръга от интереси на семейството. Общи интереси с де-

цата  хоби. 
Стимул и забавление, особено малките деца. 
Стимулират положителните промени на морала  по-малко егоизъм, пове-

че доброта, човек става поулегнал, по-отговорен, особено мъжете. 
Социализацията на децата в семейството протича в строго определени 

рамки от законодателството на една страна. Универсални са следните родителс-
ки права и задължения 

Да решават с кого и къде детето ще живее и дружи. 
Да определят образованието и задължението на детето да учи. 
Да налагат разумни наказания. 
Да закрилят и издържат детето. 
Да се разпореждат със собствеността на детето. 
Да поискат или откажат медицинско лечение на детето. 
Да дадат или откажат осиновяване на други хора. 
Да разрешат или не брак на детето на възраст 1618 г 
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Да бъдат ищци или ответници на детето при дело, свързано с него. 
Да наследят собствеността на детето при смърт без завещание. 
Многобройните изследвания дават основание да се формулират няколко 

важни закономерности в семейното влияние върху децата: 
Бащата и майката са абсолютно необходими за пълноценното психично 

развитие на детето  феминен и маскулинен стил на поведение. 
Диференцирано въздействие в семейството на бащата и майката. 
Там, където в семейството ръководи жената, децата са с малка инициа-

тивност, нерешителни. 
Момчетата са по-отговорни, ако за дисциплината на семейството следи 

бащата. 
Момичетата са по-активни, ако авторитетът на майката е силен. 
Самостоятелността на децата от двата пола е по-висока при възпитател-

на активност на двата родители с разпределение на функциите. 
В семействата с висока конфликтност у децата се развива стремеж към 

доминиране и обратно. 
При висока доминантност на бащата по правило следва ниска доминант-

ност на детето. 
При висока доминантност на майката по правило следва висока доминан-

тност на детето 
Първото дете в семейството се идентифицира с по-властния родител 

(най-добре е ако е мъж-момче), а второто (по малкото)  със свободния родител, 
независимо от пола. 

Описани са следните три основни възпитателни стила в семейството 
(обикновено от повечето родители се прилагат в същата последователност  при 
невъзможност първия да даде положителен резултат се прилага втория и т. н.): 

Индуктивна техника (еквивалент на експертна и наградна родителска 
власт). Основава се на разсъждение, похвала, обяснение на детето за последст-
вията от неговите действия. Основава се на способността на детето да усвоява 
елементи на културното поведение, да разбира обосноваността на родителските 
изисквания 

Лишаване от родителска любов (еквивалент на референтна родителс-
ка власт). Свързана е с недоверие, неприемане, игнориране на детето, изразява-
не на разочарование от неговото поведение. Основава се на потребностите на 
детето от родителска любов и одобрение 

Принуждение (еквивалент на легитимната и принуждаваща родителска 
власт). Предполага насилие, заповед, физическо наказание, родителски контрол 
над желанията на детето. 

 
Баумринд (1973) прави следната класификация на децата в семейството: 
I тип  социално развити, зрели  полезни навици: високо ниво на незави-

симост, зрелост, увереност в себе си, активност, сдържаност, любознателност, 
дружелюбие и умение за ориентация в обстановката;  

II тип  недостатъчно уверени в себе си  затворени и недоверчиви 
III тип  социално недоразвити  неуверени в себе си, не проявяват любоз-

нателност, не се сдържат. 
Съответно се разглеждат следните модели поведение на родителите 
"Авторитетен родителски контрол"  съчетание на родителски контрол, 

индуктивна техника и безусловна поддръжка на желанието на детето да е самос-
тоятелно и независимо. Нежност, доброта и разбиране, внимание, доброжелател-
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ност, много общуване, контрол и изискване за осъзнатост на поведението. Основ-
но се свързва с I тип деца. 

"Диктат"  систематично потискане на инициативата и личното достойнс-
тво на децата чрез заповед, заплаха, авторитарност, наблягане на строгостта и 
наказанието, помалка топлота, съчувствие и разбиране, по-рядко общуване с де-
цата. Твърд контрол, насилие, не подбуждат децата да изразяват свое собствено 
мнение. Основно се свързва с II тип деца.  

"Снизходителност"  невзискателност, неорганизираност, лош бит, не по-
ощряват децата, рядко и вяло правят забележки, не възпитават независимост и 
самоувереност на детето. Основно се свързва с III тип деца 

"Хармонично поведение"  сходен с първия, с изключение на контрола, 
който се прилага много рядко 

"Нонконформизъм"  родители, непризнаващи традиционните разбирания 
за възпитание, а стоящи на позициите на свободното развитие на децата. 

"Протекция"  родителите осигуряват с труда си удовлетворяване на всич-
ките потребности на детето, премахват всичките му грижи, усилия, трудности, като 
ги приемат върху себе си. Резултатът много често е липса на самостоятелност, 
инициатива, "деспотизъм отдолу". 

"Ненамеса"  твърде рано се счита, че детето е зряло да е независимо. Па-
сивност на родителите. Два свята. Резултат е най-често индивидуализъм и егои-
зъм, много често се случва при болест и смърт на родителите. 

 

2.4.3. УЧИЛИЩНАТА ЗРЕЛОСТ И АДАПТАЦИЯТА В УЧИЛИЩЕТО 

  
Личността е съвкупност от обществените отношения. Следователно лич-

ността е общественото измерение, или обществената проекция на индивида. Со-
циалното развитие, извършвано бурно през първите 3-4 години получава значите-
лен тласък през 6-7 годишна възраст и след това особено през пубертета. Не слу-
чайно през 1963 г. СЗО свика специален симпозиум по въпросите за адаптацията 
на децата в училището. Във връзка с неедновременното настъпване на училищна-
та зрялост, бе препоръчано децата да се приемат на два пъти през учебната годи-
на. 

Щом телесното, психичното и социалното развитие на децата върви па-
ралелно и правилно, то неминуемо около 6-7 г. възраст достигат своята училищна 
зрялост, т. е. способността за постъпване в училището и усвояват без опасност за 
здравето на учебно-възпитателните задължения. Както подчертава Н.Прокофиев, 
"здравото дете трябва да може свободно да овладява учебната програма". Това 
обаче е двустранен процес, който от една страна предполага съответното разви-
тие на детето, а от друга  необходимо е и учебно-възпитателната програма да бъ-
де съобразена с нивото на неговото развитие! 

Началната училищна възраст вече отдавна е 6 години за мнозинството 
(над 90 %) от страните. такова приемане започна и у нас от 1981 г. при строго ин-
дивидуална оценка на децата, като част от тях постъпва  както преди  на 7 год. 
възраст. Училището е вторият (след семейството) важен обект, където продължа-
ва сериозно психосоциалното развитие и затова решението на училищната зре-
лост трябва да бъде обект на прецизна медико-педагогическа диагностика. Още 
Ян Амос Коменски прилагал елементарни тестове за училищна зрелост. В наше 
време П.Гьолниц приема като показател за същата цел фактът дали е завършена 
смяната на млечните зъби у децата. Безспорно днес са наложителни наличието на 
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много повече елементи, за да се постави диагнозата на училищната зрелост. Тук 
заслужава да се изтъкнат посочените от Ив.Темков и сътр. (1969) осем основни 
нервнопсихични качества, които доказват училищната зрелост: 

• децата да притежават навици за контрол на основните си физиоло-
гични нужди; 

• да са способни да извършват някои по-сложни дейност  хранене, са-
мообслужване; 

• количествено и качествено развитие на интелектуално-гностичната 
сфера за възрастта; 

• също такова развитие и на емоционално-волевата сфера; 

• интереси към училището и неговата дейност; 

• развитие на говора и речта; 

• наличие на вече изградени някои основни черти на поведението и ха-
рактера на детето, което трябва да стане ученик. 

Напоследък у нас много добра методика за изследване на "училищната 
зрелост" бе създадена от Д. Батоева (1982).  

Сред достъпните у нас няколко такива методики като най-удобен от прак-
тическа гледна точка може да се препоръча съответният тест на Я. Ирасек (“Диаг-
ностика на психичното развитие. С., 1988.), включващ изпълнението на 3 прости 
рисувателни задачи и тест за вербално мислене. Особено важно е, че една от за-
дачите е да се нарисува човек и по този начин рисунката дава възможност и за 
интерпретация по интелектуалния Тест на Гудинъф. 

Изследвайки телесното, психичното и социалното равнище за развитие на 
деца в предучилищна възраст, Лоте Шенк Данцингер установява 4 основни групи 
деца, които не са достигнали необходимата училищна зрелост: 

• психично нормални, но телесно и социално изостанали деца; 

• телесно и социално нормални, но психически изостанали; 

• телесно и психически нормални, но социално изостанали деца 

• мозъчно увредени деца  по различни причини и като разнообразни 
форми.  

Общо се приема, че с училищна незрялост са около 510%от всичките де-
ца. Тук спадат не само инфантилните, психопатните, безпризорните, педагогичес-
ки занемарените, дефективните  с интелектуална и сензомоторна недостатъчност. 
Нерядко такива са някои от тежко невротично и соматично болните, децата с вре-
менни задръжки, подчертано поривните, неудържимите, своенравните, емоцио-
налнолабилните и изобщо имащите различни психопатоподобни поведенчески 
черти. Те се нуждаят от задълбочена клиникодефектологична и психологопедаго-
гическа диагноза. 

За да бъде благоприятно въздействието на училището върху телесното, 
психичното и социалното развитие на детето е необходимо да се поддържа поло-
жителна нагласа у него към училището и неговия педагогически и възпитателен 
колектив, учебният процес да бъде организиран и провеждан интересно, живо, 
близко до играта или съчетано с нея, да въздейства изобщо положително на емо-
ционалната сфера на детето. Не случайно Песталоци подчертавал, че първият 
урок на детето трябва да бъде не работа на главата, на разума, а работа на сър-
цето! Родителите не трябва да проявяват ревност към това, че училището или 
любимия учител (или съученик) им отнемат детето, а тъкмо обратното. Те ще под-
помогнат училищната му адаптация, като не допускат и незаинтересованост, нито 
подценяване на учебните занятия както в училището, така и в дома; да се избягват 
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бележкарско поведенческите изисквания; да не допускат афекти и пристрастие 
към някои евентуални пропуски и несправедливости в учебно-възпитателната ра-
бота; да се отнасят с подчертано уважение към учителя и училището изобщо. Да 
избягват и реплики от категорията на: "ти ще отидеш на училище и там ще те оп-
равят"! 

Училището и детето се намират непрекъснато в много интересни, важни и 
динамични взаимоотношения. Те се заключават преди всичко в училищната обс-
тановка и ред, поведението на класния и другите учители, както и на целия педа-
гогически колектив. Не бива да се забравя, че "светът на съучениците" подпомага 
също много психофизическото и социалното развитие на детето. Ролята на учи-
лището като цяло е от особено значение през време на юношеството, когато за-
почва противопоставянето на авторитетите, раздвоението между семейството и 
училищния дух, нуждата от себеутвърждаване. Тук ще припомним думите на 
А.С.Макаренко до родителите: "Преди всичко вие сте длъжни да знаете с какво 
живее и се интересува, какво обича и не обича, какво иска и не иска вашето дете. 
Вие сте длъжни да знаете с кого то дружи, с кого играе, и на какво не играе, какво 
чете и как възприема прочетеното... как то се отнася към училището и учителите, 
какви са неговите затруднения, как се държи в клас". През юношеския период, как-
то изтъква К.Хехт "предмет на особено внимание трябва да стане повишената 
емоционална активност, която да се използва като движеща социална сила". Както 
бе изтъкнато, тук голямо значение има "взаимното възпитание", тъй като мнението 
на връстниците се цени далеч по-високо, отколкото мнението на възрастните. По-
ради това за социалното развитие възпитанието с помощта на колектива се явява 
изключително важен фактор. Изключително значение за социалната адаптация 
има и приятелската среда от жилищния блок, улицата, квартала и безспорно  на 
училището. Тук подчертано важен е половия му състав, като неблагоприятно е 
силното доминиране на другия пол. Тогава неусетно у момчето се формират някои 
"женски" черти на характера и обратно  "мъжки"  у момичето. Неправилно е също 
още, ако има и значителна разлика във възрастовия състав на интимната прия-
телска среда, защото тогава много често по-малките копират от по-големите някои 
лоши думи и навици. 

 

2.4.4. АДАПТАЦИЯТА В ТРУДОВИЯ КОЛЕКТИВ И ОБЩЕСТВОТО 

 
За добрата адаптация в трудовия процес са от значение преди всичко 

правилното училищно и професионално ориентиране, които ще разгледаме под-
робно по-нататък. Съвременният начин на приемане в учебно-възпитателните 
заведения и ВУЗ у нас не е съвършен и крие опасности за лошо адаптиране към 
придобитата професия. Нея човек трябва да си избира сам, а не родителите му 
или да я получава по един или друг начин, въпреки нежеланието си. Необходим е 
съответния жизнен и професионален идеал, както и редица други още условия. За 
това много може да помогне едно предварително изследване на интересите и же-
ланията на личността. 

За трудовата адаптация много важно е да се осигури добро приемане на 
новия работник или специалист в трудовия колектив. Да изгради нормални взаи-
моотношения по хоризонтал и вертикал в първичния и вторичния колектив, да се 
ползва с добър авторитет сред колегите, да чувства уважението, топлината и дру-
гарството им; да получава съответното правилно материално възнаграждение и 
да е с морално удовлетворение от извършената работа; тя да бъде оценявана 
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добре от неговото семейство, близките и обществото; да му е ясна целта на тру-
довата задача; да я изпълнява с положителен емоционален заряд; да вижда спра-
ведливост в трудовия просперитет и награждавания и пр. Трябва да се има пред-
вид, че нерядко добре адаптиралите се в съответния трудов процес понякога с 
течение на времето получават и т. нар. "професионална деформация", която се 
заключава не само в значително стесняване на интересите извън специалността, 
но и с някои личностови промени, намиращи се на границата на нормата с патоло-
гията. Тях ще разгледаме също нататък. 

 

2.4.5. СЪЗДАВАНЕ НА СЕМЕЙСТВО И АДАПТАЦИЯ КЪМ СЕ-
МЕЙНИЯ ЖИВОТ 

 
Както изтъкнахме, социалното развитие и адаптация започва в семейст-

вото; но и по-нататък личностите почти непрекъснато продължават да се реализи-
рат и обуславят в не малка степен пак в създаденото чрез брака семейство. Така, 
че тук не може да не се споменат младежката дружба, бракът и извънбрачните 
емоционални взаимоотношения. Не случайно в съвременната психиатрия се 
оформя нейния нов клон "персонология" и учението за обратните връзки в общес-
твото. Защото психично здравата личност се характеризира с "подредено поведе-
ние" [В.Милев, 1976], като според СЗО тя трябва да подпомага и реализира "хар-
монично развитие на човешките взаимоотношения". 

Тук за нас представлява особен интерес дружбата ("любовта") при деца-
та, подрастващите и младежите. Тя съвсем  не е като тази на възрастните и про-
тича в 4 основни периода. Първият има съвсем неосъзнат характер и обикновено 
се изявява в предучилищната възраст с чувства, които са насочени към някое дете 
измежду връстниците му, или малко по-голямо; вторият период е през началната 
училищна възраст и се изразява в стремеж към общуване, поднасяне на подаръци 
и елементи на ревност, нежност; третият период е през пубертета и се характери-
зира освен с елементите на изтъкнатото, още и с елементите на "фетишистично" 
предпочитание на определени белези или професия (киноартистки, спортисти), 
както и реалната възможност за ирадиация на чувствата към обкръжението (прия-
тели, близки). Четвъртият период е вече юношеската дружба (1518 г.), наричана  
"първа и най-чиста любов", защото все още както предишните, тя има предимно 
социологичен, отколкото сексологичен характер. И четирите периода на детско-
юношеската любов изискват внимателно педагогическо отношение. В младежката 
дружба обикновено изчезва "тайнствеността между половете", като тук се показват 
на социален план вниманието, грижата, подкрепата, евентуалната защита и дори 
своеобразна жертвеност. Защото според нас, истинската любов всъщност е готов-
ност на жертви, до себежертва, за благото на ближния и обществото. 

Изборът на партньора в любовта и особено за брака е изключително важ-
но за психичното и социално адаптиране между двамата. Командаджийството в 
брака е често пъти израз на свръхкомпенсация на измъчващите чувства на мало-
ценност, незачитане, неувереност и несигурност, ефект на садомазохистичните 
импулси на авторитарната личност. Наистина коренно противоположните характе-
ри е невъзможно да се съчетаят, защото "два остри камъка не мелят брашно". Не 
винаги обаче напълно сходните характери осигуряват щастие, а тъкмо обратното, 
защото тогава става взаимното допълване, напр. на песимист с оптимист, избух-
лив с търпелив и пр. Безспорно партньора в брака трябва да има редица положи-
телни качества, които не са задължителни, ако той е обект само на някаква ско-
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ропреходна дружба. Адаптацията на двамата партньора в брака налага преди 
всичко взаимно зачитане, равноправие и обич. За да се постигне хармония във 
взаимоотношенията, всеки партньор се налага съзнателно да се промени и огра-
ничи в една или друга посока. Според образният израз на Т. Боне в брака се из-
вършва "една висша ампутация", която довежда  (както пише А. Седне) партньори-
те от личното "аз" да преминат към общото за тях "ние", което също така има стро-
го персонален характер. Възрастта при сключване на брака е най-добре да бъде 
за жената 23-25 г., а за мъжа между 25-30 г., като разликата във възрастта на съп-
рузите да е в диапазона 5 г. по-възрастна жена  10 г. по-възрастен мъж. Късните 
бракове (след 35 г. възраст), освен опасност от раждане на непълноценни деца, са 
обикновено трудни, защото всеки вече има изградени навици на живот, а емоцио-
нално е доста изразходвани и всичко това затруднява адаптацията им. 
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3. САНИТАРНОХИГИЕННА ХАРАКТЕРИСТИ-
КА НА ИЗВЪНУЧИЛИЩНАТА СРЕДА 

 
 

3.1. ОБЩО ЗА ЕКОЛОГИЯТА НА ЧОВЕКА И ДЕТЕ-
ТО 

 
Колкото и чудно да е, дълго време се спореше от някои учени дали може 

или не може да се говори за "екология на човека". Едва напоследък започва от 
всички да се приема категорично необходимостта от съществуването и на антро-
поекологията. В нея трябва да се има предвид преди всичко всеобхватната йерар-
хия на съвременните биосоциотехнически системи, при спазване на условието 
човекът да стои в техния център. 

Очевидно здравето, адаптирането и изобщо хомеостазисът на човека (и 
хората) зависят както от глобалната екология, така и по-специално  от "екологията 
на човека". В основата на човешката екология стои системата "човек-природа-
общество". Ние приемаме, че средата на човека трябва да се разглежда в четири 
основни за неговото съществувание и дейност сфери: природна, битова, трудова 
и психосоциална.  

Природната среда се формира от въздуха, почвата, водата, флората, 
фауната, ландшафтът, инсолацията, климата, променящите ги антропогенни фак-
тори и пр.  

Битовата среда се формира пък предимно от доместикацията, агломе-
рацията, урбанизацията, фотоекспонацията, транспорта, битовата техника, отпа-
дъците и др.  

Трудовата среда включва най-вече степента на индустриализацията, ав-
томатизацията, ергономията, енергетизация, агрокултивизация, химизация, суро-
вини, продукция, отпадъците им и др.  

Психо-социалната среда се формира както от разнообразните характе-
ристики на интерперсоналните взаимоотношения в обществените системи, така и 
от психичните особености на личността. По този начин в крайна сметка хомеоста-
зисът се оформя социално-екологично, като относително динамично равновесие 
на човека, респ. на хората с техните формални и неформални групи.  

Цялостно екологията на човека се формира от безброй много сложни, от-
ворени, саморегулиращи се системи и системни йерархии, които са с различни по 
своя брой и съотношения природнобиологични и психичносоциални съставки. 

От изключително значение за живота на човека е преди всичко неговата 
природна екологична среда. От една страна тя не остава непроменена, поради 
вмешателството му в нейния естествен вид и ред. Вече бе изтъкнато, че човекът 
променя природата главно чрез: строителството, индустриализацията, химизация-
та, енергетиката, комплексната модернизация, транспорта, новите технологии в 
производството и пр. От друга страна природната среда въздейства върху човека 
и по този начин също така го променя, макар и незабележимо на пръв поглед. 
Главните пътища на това нейно въздействие са: храносмилателната, дихателната, 
кожно-слизестата, двигателната, нервно-анализаторната, хематологичната и ен-
докринноимунологичната системи. 
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За пример в това отношение ще посочим екологичната антропология. 
Преди това трябва да припомним добре известното въздействие на климата върху 
сформирането на расите през периода на ранната антропогенеза. Тогава еквато-
риалното слънце е обусловило черния цвят на кожата, очите и къдравата коса, 
както и обърнатите устни и широки ноздри на новопоявилите се прачовеци в еква-
ториалния пояс, докато по същото време студът е предизвикал обратното  офор-
мяне бялата кожа, светлите коси, тесния нос със свитите устни на северните пра-
човеци и пр. Днес вече биогеографските натурални модификатори нямат такова 
силно въздействие върху морфофункционалните характеристики на съвременния 
човек. Действащи сега  като почти единствено много силни  са социалноикономи-
ческите и културните модификатори на човешката екология. Следователно "наука-
та за човека" е задължена да включи в своя приложен дял и клоновете [Ст. Мута-
фов, 1980], изучаващи човека в гореупоменатите четири негови основни среди за 
живеене, развитие и дейност, а именно: природната среда (като "екологична ант-
ропология"  в тесен смисъл на думата), битовата среда (т. е. "доместикологична 
антропология"), трудовата среда (т. е. промишлената и "ергономична антрополо-
гия") и психосоциалната среда ("невроантропологията" и "социалната антрополо-
гия") [Ст. Мутафов, 1980]. 

Екологията на човека се разработва усилено в различни интердисципли-
нарни аспекти по целия свят. В това отношение следва да се подчертаят особено 
проучванията на Наполеон Волански, който много сполучливо характеризира еко-
чувствителността и адаптивните механизми на човека към различните условия на 
неговата среда. Ще разгледаме подробно както природните биоценози (т. е. био-
екосистемите), така и създадените през нашата "психозойска ера" различни еко-
системи на цивилизацията. 

Съгласно идеята на Ханс фон Хентиг и в "екологията на човека трябва да 
се отчетат различните форми и степени на "виктимизирането" му, тъй като в слу-
чая човекът също така може да пострада (т. е. да стане victima  жертва) вследст-
вие на лошите екологични условия. У нас проблемите на “екологичната виктимоло-
гия" се разработват предимно от Н. Предов, както и от някои други автори (К. Заи-
мов, Ст. Мутафов). 

За да се избегне екологичното виктимизиране на човека, е необходимо да 
се установи съвсем точно въздействието върху неговата психосоматика на всички 
фактори от околната биосоциална среда, в т. ч. и на създаваната от човека разно-
образна техника, химия и нови (вкл. чрез генното инженерство) сортове, породи и 
пр. Тук основният медикохигиенен и медикопедагогичен извод е, че за да бъде 
човекът жив и здрав, трябва винаги строго да се запазва екологичното равновесие. 

 

3.2. ХИГИЕНА НА ВЪЗДУХА 

 
Газовата обвивка на планетата земя, наречена атмосфера (достигаща до 

3000 км.) се дели на три основни пласта: 
Тропосфера (до 78 км. над Земята), включващ 80%от атмосферната маса 

е най-плътен пласт. Играе ролята на "оранжериен покрив", който не само пропуска 
топлинните слънчеви лъчи и не допуска обратната топлинна радиация от земята, 
но като дъно на въздушния океан задържа и всички атмосферни замърсители. 

Стратосферата, започваща веднага след безтемпературния край на 
тропосферата, с дебелина до 100 км., като съдържа само 15%от атмосферната 
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маса. Нейният слой между 2030 км. е богат на озон, който задържа убийствено 
действащите върху живота слънчеви лъчи. 

Йоносфера, достигаща до 100 и повече км., съдържа едва само 6% ат-
мосферна маса. Нейните поделения (мезосфера, термосфера, екзосфера и магни-
тосфера) са с безбройно много положителни и отрицателни йони, които играят 
ролята на истински "защитен екран" на земята, който задържа значителното коли-
чество късовълнова радиация на Слънцето и космоса. Освен това Земята е обк-
ръжена вече и от една нова атмосфера  радиационна атмосфера, образуваща 
своего рода "корона на Земята", в чийто вътрешност се намират протони, а отвън  
неутрони. 

Човекът непрекъснато " плува" във въздушния океан, защото той не може 
да живее без въздух повече от 35 минути. Със своята близо 2 м2

 кожна повърхност 
е в непрекъснат допир с въздуха. През алвеоларната повърхност пък на белия си 
дроб, която е близо 100 м2

,той успява да вентилира от 10 до 50 м3
 въздух според 

различно интензивното си дишане. Издишваният въздух променя състава си, като 
е с намален кислород (до 15,4 %), увеличен въгледвуокис (до 4,7 %), а също с по-
вишена температура и без йони. Затова познаването на въздушната маса е от из-
вънредно голямо значение за хигиената. 

Приземният сух и чист атмосферен въздух съдържа химически състав-
ки, които се намират в строго определено обемно и тегловно съотношение помеж-
ду си. В него различаваме постоянни и случайни (замърсяващи) съставки.  

Към постоянните съставки се отнасят преди всичко:  
Кислородът (О2),който е най-важната и необходима за човека съставка 

на въздуха, където се съдържа в 20.7-20.95 %. Кислородът осигурява оксидацион-
ните процеси за интимното дишане и хранене в клетките и тъканите на животинс-
ките и растителните организми. Когато кислородът спадне (напр. в затворени тру-
довобитови помещения с много хора  в галерия, плавателни съдове) до т. нар. 
"критична концентрация", равна на 17%, все още организмът успява да компенси-
ра, но при концентрация под 10% настъпва смърт. Увеличението на кислорода 
(при озеленените площи) до 22% е полезно. Значително увеличената му концент-
рация (до 50%) се понася по-леко, ако е краткотрайна (до 46 часа), но иначе нас-
тъпват епилептиформени припадъци, мозъчни кръвоизливи, белодробен оток, 
бронхопневмонии. 

Въглероден двуокис (СО2) се намира в атмосферата в концентрация 
0.03 до 0.04 % и се образува при процесите на гниенето, ферментацията, горене-
то, дишането, подземните газове, вулканичната дейност и пр. Така напр. годишно 
от дишането на населението се отделят повече от 11.1 милиарда тона въглероден 
двуокис в атмосферата. Като естествени регулатори на постоянната концентрация 
на въглероден двуокис в атмосферата се явяват фотосинтезата, големите водни 
маси и въздушни течения. Издишваният въздух съдържа 120 пъти повече СО2 от 
вдишвания и служи като "газов хормон на дишането". При концентрация 0.7 % 
въздухът се усеща вече като "развален". Когато СО2 се увеличи във въздуха от 
36%се явява вече главоболие, задух, гадене, обща слабост, ускорено дишане, 
сърцебиене, психическа възбуда, припадане. При увеличение на 15 % настъпва 
остро отравяне с въгледвуокис, а при 20% смърт за няколко секунди при парализа 
на мозъчните центрове (напр. в пивоварни, мини, канали). 

Азот (N2).Той има постоянна и най-значителна концентрация във въздуха 
-78.08 %. Играе ролята на "разредител" на кислорода, който без него дразни лига-
вицата на дихателните пътища, при все, че за дишането е индиферентен газ. Не-
говото биологично значение е огромно още, понеже влиза в състава на белтъците. 
В природния кръговрат на веществата, те са получени благодарение на това, че 
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азотасимилиращите микроорганизми са образували в почвата неорганични азотни 
съединения, които растенията използват за храна и по този начин ги превръщат в 
органични азотни съединения. Установено е, че увеличаването на налягането на 
азота (до 8-12 атм.) предизвиква наркотичен ефект, който по-късно (при 30-40 атм.  
в експериментални условия) довежда до пълна наркоза. Бързата декомпресия 
(напр. в кесонните камери) на азота, който е бил преди това разтворен в кръвта, 
довежда до образуването в нея на азотни мехурчета, които могат да доведат до 
газова емболия и смърт, както това става при "кесонната болест". 

 
Благородните газове (аргон, криптон, ксенон, метаргон, неон, хелий) 

общо са 1% от въздуха, придружават азота и нямат никакво практическо значение 
за организма, поради което ги означават като "инертни".  

Водните пари са постоянна съставка на атмосферата, но в различни кон-
центрации, които по правило намаляват с височината, като на 8 клм. те са едва 1 
%. 

От непостоянните въздушни съставки и то в съвсем минимални коли-
чества ще упоменем само някои. Такъв е озон (О3),който има голямо общобиоло-
гично значение. Както бяхме изтъкнали, озоновият слой около нашата планета е 
като "щит" срещу ултравиолетовата радиация и има огромно предпазно значение. 
Още през 70-те години обаче американските астронавти от "Аполо" установиха 
сериозни увреждания на озоновия слой, който е тънък над Южния полюс и вече 
там дори има "дупка". По този начин се увеличава с над 2% пропускането на улт-
равиолетовите лъчи, които днес предизвикват 35 % повече кожни ракови болести. 
Като причина се сочат аерозолите, затоплянето на земята, ветровете и т. н. На-
последък подобна "озонова дупка" започва да се оформя даже и над Антарктида в 
северното полукълбо. Следователно грози ни реална опасност! Към случайните 
съставки на атмосферата спадат атмосферните замърсители. Прозрачността на 
атмосферата се влияе преди всичко от количеството на водните пари, непрозрач-
ните газове и замърсителите в нея. Замърсителите на атмосферата са газови, 
твърди частици и микроби. Газовите атмосферни замърсители са в значителна 
степен не само от природен произход, но нерядко са дело и на трудово-битовия 
живот на човека. Един от най-честите газови замърсители е въглеокис (СО). При 
обгазяване в по-големи количества се наблюдава остро отравяне, като се блокира 
транспортно-кислородната функция за 10-30% от хемоглобина. При изключване на 
50% от хемоглобина се явява шум в ушите, неуверена походка, безсилие, загуба 
на съзнание, а при блокиране на 70-75 % настъпва смърт. Причината е тази, че 
въгледвуокисът се свързва с хемоглобина на кръвта необратимо като "карбокси-
хемоглобин", който не може да участва в кислородно-обменната функция на ерит-
роцитите. Наблюдава се и хронично отравяне с въглеокис, което се манифестира 
с анемия, световъртеж, главоболие, безсъние, тремор на ръцете, обща слабост. 
Като пределно допустима концентрация (ПДК) на СО в комуналната хигиена се 
приема 1 мг/м3

, или за улиците  до 0.02 мг/л, а в промишлеността - 0,01 мг/л. Сер-
ният двуокис (SO2) е два пъти по-тежък от въздуха и при концентрация 48 мг/м3 

се усеща вече със специфичната миризма на горяла сяра, а при концентрация над 
20 мг/м3

 раздразва очите, горните дихателни пътища и кожата. Ето защо при ток-
сични мъгли (наричани "смог") се усилва остро заболеваемостта и смъртността от 
възпаления на дихателните пътища. 

От твърдите замърсители на атмосферата от най-голямо значение е 
прахът, който може да бъде от различен произход  морски, пустинен, вулканичен, 
космически, радиоактивен, солен, димен, градски и с нееднакво съдържание на 
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съставките. Според неговото въздействие прахът е: индиферентен, токсичен или 
нараняващ организма. Безспорно тук е от значение неговото количество, конфигу-
рация, дисперсност, химически състав, разтворимост и пр. В атмосферата има 
прах и от органичен произход, действащ и като алерген. В биосферата, вкл. и въз-
духа, се срещат редица микроелементи, чийто недостиг става причина за поява 
на т. нар. геохимични заболявания, срещани на определени места (ендемии). Та-
кива заболявания са напр. ендемичната гуша  при намаление на йода, флуорозата  
при намаление флуора, животинската остеопороза  вследствие намаление на кал-
ций и фосфор, анемията от недостиг напр. на никел и кобалт и пр. Индустриални 
отпадъци в атмосферата намаляват и общата естествена осветленост, особено в 
промишлените зони, предизвиквайки т. нар. "биологична тъмнина" на съвременния 
град! Прахът от неорганичен произход е по-опасен и се натрупва в контактните 
органи на човека (кожа, очи, нос, уши, уста, бял дроб) и предизвиква заболявания, 
наречени нозокониози. От тях особено разпространени са белодробните  пневмо-
кониози, получавани и като трудово заболяване (при минните работници). 

Оптималната температура за живот на човека е +18 до +22
0С. Топлинното 

му равновесие се нарушава вече под 14 и над 25
0С.У нас съгласно техническите 

норми, жилищните помещения се отопляват до 18-20
0С (измерени на 1,5 м. от по-

да). Най-добре е за дневните стаи температурата да е такава, а за спалните  съ-
щата температура е само за малките деца, докато за спалните с подрастващи 
температурата спада на 16-17

0С,а пък при израсналите  на 14-15
0С.Температурата 

на помещенията в обществените заведения и учрежденията (вкл. салоните в учи-
лищата и на кинотеатрите) трябва да бъде 16-18

0С,а за спортните зали  13-
15

0С.Прегряването на тялото води до "топлинен удар", който се получава най-
често в резултат на сгорещен въздух.  

Оптималната относителна влажност на въздуха за човека е в рамките на 
4060%. При това една и съща температура на атмосферата се възприема различ-
но според неговата влага. Голямата влажност при високите температури прегрява 
организма, защото пречи за намаляване на телесната топлина чрез изпарението 
на потта, а комбинацията й при ниските температури обратно  увеличава топлоот-
даването. Малката влажност пък при високите и ниските температури се понася 
сравнително добре. Когато обаче тя спадне под 15%, освен неприятните усещания 
за жажда, се получава изсъхване, а по-късно и кръвотечение от лигавиците на 
носа и устата. 

Силата на въздушните течения се измерва най-често в балове, където 
се отчита скоростта в метри за секунда. Санитарните норми за силата на въздуш-
ното течение на открито са 3.5 до 7 м/сек., за затворените помещения 0.2-0.4 
м./сек., в спортните зали, 0.5-0.6 м/сек., а за производствените помещения  1-1.5 
м/сек. Движението на въздуха има важно хигиенно значение преди всичко като 
общ и микроклиматообразуващ фактор. Отстранява, но и носи вредните замърси-
тели на атмосферата, като променя нейната йонизация. Насрещният въздух зат-
руднява издишването, а при попътен  обратно  вдишването. Освен това ветровете 
главно стават причина и за някои смущения, които се обединяват в болестната 
единица "метеопатии". Според Франкенхаузен метеопатните се проявяват главно 
в три форми като: ревматоиден, стомашночревен или церебрален симптомокомп-
лекси. Така докато умереният вятър ободрява и тонизира нервнопсихичното със-
тояние, то продължаващият дълго силен, бил той студен или топъл вятър, дразни 
чувствително нервната система. Забелязват се напр. масово мигренозни пристъпи 
при т. нар. "фьон" в повисоките плата на Швейцария, Кавказ и Колхида. Всеизвес-
тно е обострянето на ревматичноневралгичните страдания при промяна и влоша-
ване на времето и т. н. 
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Атмосферното налягане показва денонощни колебания в границите на 
10-20 мм HG стълб, а годишните (предимно зиме) са по-големи от 20-40 мм. Здра-
вите хора обикновено усещат само значителните атмосферни колебания. Някои 
хронично болни (особено с ревматични, сърдечносъдови и нервни заболявания) 
усещат обаче и слабите промени, поради което Ренк ги определя като истински 
"живи барометри". Различават се 5 зони на поносимост на снижение на баро-
метричното налягане, според разликите във височината на морското равнище: 

индиферентна  до 2 клм; 
напълно компенсируема  от 2 до 4 км. 
ненапълно компенсируема  при 46 клм. 
критична зона  при височина 68 клм., където за 15-20 минути се наблю-

дава развиване на тежка хипоксемична криза, която може да завърши фатално 
смъртна зона  над 8 клм, където без кислороден апарат настъпва смърт 

до 2-3 минути.  
Значителното снижение на атмосферното налягане протича под формата 

на симптомокомплекс, който е известен като "височинна болест", наблюдавана в 
две форми  като "планинска болест" или като "болест на летците". Симптомите им 
са предимно от страна на ЦНС, тъй като мозъкът се нуждае 30 пъти повече от кис-
лород в сравнение с другите тъкани. Повишение на атмосферното налягане може 
да се получи и когато е налице спускане дълбоко в земните недра и под водата 
(при миньори, водолази, в кесони). В тези случаи поради бързата декомпресия 
могат да се получат признаците на вече упоменатата "кесонна болест". При нейно-
то остро протичане най-често се достига до емболия на мозъка. 

"Само Слънцето със своята лъчиста светлина дава живот"  е пишело над 
храма на богинята Диана в Ефес. Хигиенно значение има лъчистата енергия на 
Слънцето в т. нар. оптична област на слънчевия спектър. От него, когато Слънце-
то е в зенит само 44%е видимата част, която предизвиква в очната ретина различ-
ните цветоусещания: виолетов и син с дължина 4,004,91.10

7
 м, действащи подтис-

кащо на мозъчната кора, зелен и жълт, с дължина 4,915.85.10
7
 м, стимулиращи 

зрителния анализатор и червен с дължина 5,857,00.10
7
 м., който възбужда мозъч-

ната кора. От двете страни на спектъра се нареждат невидимите лъчи  съответно 
ултравиолетовите (4.10

7
-5.10

9
 м ), които са 6%от оптическата част и инфрачерве-

ните (под 4.10
7
 м  до честотите на радиовълните), заемащи 50%от оптическата 

част от слънчевата радиация. 
Единствен източник на мощна естествена светлина е Слънцето, което е и 

естественият исполински универсален дезинфектор. Освен директната и поглъ-
щаната в природата, се различава още разсеяна (дифузна) и отразена (наричана 
още "албедо") слънчева светлина. Те трябва да се отчитат допълнително в коли-
чеството трансформирана топлина. Така например поради отразени (в 85-95 %) от 
снега и леда през зимата ултравиолетови лъчи, почерняването на кожата и зася-
гането на очите (ophthalmia  solaris), както и закаляването през зимното слънце 
имат много по-силен и бърз ефект. Ултравиолетовите лъчи в някои места на зем-
ното кълбо (напр. Лос Анжелос) стават причина за образуването на т. нар. "летен 
смог", който съдържа специфични вещества, наречени фотооксиданти. Тяхното 
действие е по-силно през деня. Обратно  населението по големите географски 
ширини, особено в значителните промишлени градове, както и подземните работ-
ници, страдат системно от т. нар. "светлинен глад".  

Под прякото въздействие на ултравиолетовите лъчи се образува витамин 
D от намиращите се в кожата липоиди (ергостерин и лестерин). Това става под 
влияние на т. нар. сноп на Дорно. Ултравиолетовите лъчи по пътя на т. нар. "фо-
толиза" стимулират веществообмена, хемопоезата, имунитета, растежа и регене-
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рацията на клетките и пр. В стаите, щом прозореца е отворен, ултравиолетовата 
радиация на 2 метра от него прониква в 6,9 % от основния си обем, а при затворен 
прозорец - 0,9 % за единичното стъкло и само 0,3% при двойни стъкла. Пердетата 
намаляват още повече проникването на ултравиолетовите лъчи така: тюлените  с 
40-55%, а по-дебелите с 40-80%от проникналото през стъклата. 

Слънчевата радиация, ако изобщо не се дозира, може да окаже небла-
гоприятно влияние още главно в три насоки: 

Еритема, която се получава след продължително излагане на кожния 
участък не веднага, а няколко часа след облъчването, трае няколко денонощия и 
се последва от почерняване. Еритемата се изразява в асептичен възпалителен 
процес, при който, освен местните явления (зачервяване, оток, болезненост) има и 
общи оплаквания (температура, главоболие, безсъние). 

Изгаряния на кожата от различна степен, включително и с мехури и 
некротични изменения в нея (от II и III степен). 

Слънчев удар, който се получава при попадение продължително време на 
преките силни слънчеви лъчи върху незащитена (с шапки, забрадки и пр. ) глава. 
Температурата между мозъчната кора и черепа тогава достига до 41 градуса по 
Целзий, поради което клетъчните й белтъци коагулират. Установява се мозъчен 
оток и микрокръвоизливи. Получава се зачервяване на лицето, препълване с кръв 
на лицевите и шийни вени, забавен пулс, възбудено състояние, силно главоболие, 
световъртеж, гърчове, загуба на съзнание. Налага се първа помощ, целяща ох-
лаждане на главата и тялото. Слънчасалият се поставя да лежи на сянка, като се 
напръсква с вода и му се полага студена кърпа на челото.  

Максимално  поносимата слънчева доза се състои от 30 калорийни дози, 
което се получава след излагане на слънце в продължение на 90 минути. Така се 
получава пълен биологичен ефект и понататъшното облъчване не само, че е из-
лишно, но е и вредно. При това и до максималната слънчева доза трябва да се 
достигне за 12-15 дни, като ежедневно и постепенно тя се увеличи. 

Електрическото силово поле е резултат на това, че земята като цяло е 
отрицателно заредена, а атмосферата  положително. Поради това напр. всеки 
човек от среден ръст изпитва между главата и ходилата си разлика в потенциали-
те от 225 V. Освен това трябва да се има предвид, че във въздуха се извършва 
йонизация, т. е. наелектризиране на някои индиферентни атоми и молекули от 
газове, прашинки, водни капчици и др. При аеройонизацията те се зареждат поло-
жително или отрицателно и са различни по големина  леки, средни и тежки. За-
мърсяването на въздуха се характеризира с тежки и положително заредени йони, 
като тогава се учестява дишането, повишава се кръвното налягане и се усеща от-
падналост, умора, главоболие. Обратно отрицателните йони понижават кръвното 
налягане, успокояват нервната система, действат добре на обменните процеси и 
хемопоезата, стимулират мозъчната кора и подобряват работоспособността. Зато-
ва някои дефинират леките отрицателни йони, като "витамини на въздуха" или 
"ултравитамини". Те намаляват остро в лошо проветряваните помещения. 

Радиоактивността в атмосферата е естествено или изкуствено получе-
на. Имащата естествен произход се е получила от намиращите се в почвата твър-
ди или газообразни радиоактивни вещества. Изкуствената радиоактивност е ре-
зултат преди всичко на ядрената експлозия. В това отношение е достатъчно да си 
припомним аварията в Чернобилската атомна електроцентрала (край Киев) през 
1986 г. и нейните последици, вкл. и у нас, поради неведението, в което съзнателно 
бяхме държани от тогавашните български комунистически управници! 
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3.3. ХИГИЕНА НА ВОДАТА 

 
Водата има огромно значение: биологично, физиологично, санитарно-

хигиенно, епидемиологично, токсикологично, климатообразуващо, стопанско. Жи-
вотът се е зародил във водата и е немислим без нея. Общо водата в световния 
океан заема площ от 360 млн кв. км. (която се намира в непрекъснат кръговрат) 
при 150 млн. кв. км. суша. От водата 97,2 % съдържа различни соли и не може да 
се пие, 2,8% е прясна вода, но като лед на полюсите и по високите планински вър-
хове, като едва 0,6% се пада на езерата, реките и подземния отток, като от нея 
само половината е достъпна, тъй като другата се намира дълбоко под земята. Во-
дата е в постоянния кръговрат "море-атмосфера-земя". Някои от морските живот-
ни и растения са в 99% вода. В организма на човека водата представлява средно 
65% от телесното тегло и 90% от кръвта му. Човекът може да преживее без вода 
само до 3 дни, докато успява да понесе глада дори 2 месеца, особено при усло-
вие, че приема вода. 

Питейната вода напоследък е голям проблем. Напоследък често се съоб-
щава, че на определени места водата е преситена с отровни вещества, особено 
нитрати, живак, кадмий, много органични съединения на хлора. Въпреки създаде-
ния от ЮНЕСКО "Атлас на световния воден баланс" днес приблизително 1,2 ми-
лиарда души на земята страдат от липса на вода за пиене, а всеки трети жител 
пие замърсена с различни вредни микроби вода. Затова над половин милиард от 
хората (особено в развиващите се страни), са жертва на различни зарази, които се 
пренасят чрез лошата вода. Почти половината от рекичките и езерцата на картата 
са отдавна пресъхнали, а само 10%от някогашните извори и блата се все още на-
лице. Питейната вода се замърсява особено много от промишлеността. 

От хигиенна гледна точка хидрофлората и хидрофауната са предимно 
следните: планктон, който се носи по течението без активно движение: бентос  
прикрепен за неподвижни предмети и тинята; или перифитон  заловен за подвод-
ните части на растенията. Планктонът е съставен предимно от микроскопични ра-
кообразни и други едноклетъчни, а като нектон се означават обобщено живущите 
във водата риби, тюлени, делфини, китове. 

Питейната вода трябва да има такива постоянни качества и състав, че те 
да отговарят на хигиенните изисквания на БДС 2823/75.Те биха могли да се 
обобщят накратко в следните пет основни раздели: 

Органолептично водата трябва да е без цвят (или оцветена до 15 граду-
са по Рубльов) без мирис и привкуси (или до 2 бала) и прозрачна (минимум 30 см. 
по Снелен). 

Физикохимично: да има температура в границите на 616
0С;обща твърдост 

в рамките на 6,58,5%; окисляемост  максимално 2,6 мг; да не съдържа амоняк, 
нитрити, фосфорорганични и хлорорганични съединения; допускат се обаче в ми-
нимални количества някои съставки  като манган, олово, желязо, мед, фосфати, а 
други  в по-големи концентрации (нитрати и хлориди от органичен произход и др.) 

Микробиологично  общото микробно число (след култивиране 24 часа при 
37

0С)да не надвишава 50,а колититърът да е най-малко 100 милилитра; 
Биологично: недопустимо е да се виждат с невъоръжено око организми, 

нито да има кръгли червеи, както и наличие на водни организми след прочиства-
нето на минимално количество фитопланктон и цестон. 

Радиологично: допустимо е установяването само на съвсем минимална 
радиоактивност. 



 

62 

Водоизточниците трябва да се охраняват съвсем строго. По този начин се 
предотвратява избухването на "водните епидемии", които в миналото са били чес-
ти и у нас. Необходимо е да се следи строго също за изпълнението на Закона за 
санитарната охрана на въздуха, почвата и водите от замърсяване. Правилника за 
приложението му и всички екологични разпоредби и указания на ХЕИ. Водоснаб-
дяването трябва да осигури достатъчно вода, която да отговаря на качествените и 
количествените изисквания на хигиената. Водопотреблението обаче зависи от 
много условия и културата. Така напр. според нормативите е необходимо да се 
предвиди следното количество вода в денонощие за едно дете: в детска ясла - 
75 литра, детската градина - 50,в училището - 15 л., но ако в детската градина и 
училището има също душ или баня, нуждите им нарастват съответно с по още 75 и 
40 литра. Особено трябва да се пести питейната вода, от която напр. у нас 30 % 
изтича през казанчетата за промиване на тоалетните, а за промишлеността се 
употребява над 50% от нея, при все, че там не е необходимо да се хаби това край-
но необходимо благо за човешкия живот. 

Неблагоразумното изразходване на питейните води и тяхното замърсява-
не заплашва изправянето на човечеството пред истинска световна жажда, която 
заплашва здравето. Обезводняване (ексикация) на организма може да настъпи 
още поради неблагоприятни климатични, битови и трудови условия, както и в ре-
зултат на някои заболявания, протичащи с много висока температура, повръща-
ния, диария, и особено при децата. Когато се загуби вода до 10%от телесното тег-
ло настъпват сериозни разстройства на обмяната на веществата. Щом ексикира-
нето продължи, настъпва смърт, ако загубата на водата е 1520 % при въздушна 
температура 30

0С,или до 25% при пониските температури на въздуха. 
Изчистването и избистрянето на различните водоеми (кладенци, цис-

терни и др. разнообразни резервоари) става чрез различни прости или по-сложни 
системи и съоръжения. При тях след механичното им почистване  се прилагат 
главно следните методи: утаяване (хоризонтално или вертикално), коагулиране 
(със соли на слаби основи или силни киселини, както и чрез т. нар. контактни 
обистрители), или на базата на филтрирането. За тази цел се прилагат бавни, 
бързи или свърхбързи филтри, които могат да са устроени като еднослойни или 
двуслойни, с имащи двустранна посока съоръжения. 

Обеззаразяването на питейните води се постига по два основни начина: 
реагентно, т. е. чрез различни химични агенти: чрез хлор (т. е. прави се т. 

нар. хлориране), озон (озониране), с калиев перманганат, или с помощта на тежки-
те метали (сребро, мед и др.)  

безреагентно, т. е. с помощта на различни физични агенти. Тук се прила-
гат най-често: температура  чрез преваряването, което е най-удобно за обикнове-
ните ежедневни, вкл. домашни условия, или лъчево (ултравиолетови лъчи, улт-
развук, гама лъчи), както и с електричество (високочестотните токове) и др.  

Отстраняването на миризми и привкуси във водата се извършва по 
различни начини: физично, химично (напр. с меден сулфат, хлор), чрез прекарване 
през активирани въглища, амонизация, аериране и др. Обезсоляването и омеко-
тяването на водата се извършва чрез преваряване, дестилация, замразяване. 
Освен това съобразно нуждите на ползваната вода се прави още дегазация, 
флуориране (респ. дефлуориране), дезодорация, деферизация, омекчаване, 
опресняване и др. 

От санитарнохигиенна гледна точка водата може да стане източник на 
различни заболявания, които да приемат епидемична форма. Те могат да бъдат 
резултат както на редица микробни заболявания (холера, коремен тиф, дизенте-
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рия и паратифовете, вкл. разни зоонози и вируси  напр. епидемичен хепатит), па-
разитни заболявания и хемнинтози (предимно разните глисти и тении), така и при-
чина на немикробни заболявания. Те се получават поради недостиг на микроеле-
менти (напр. гуша и ендемичен кретенизъм). Редица от микроелементите във во-
дата, определени от Н. А. Виноградов като "биогеохимически", могат да предизви-
кат и токсикози, които са резултат на високи концентрации на химически елементи 
(олово, арсен, живак), или на селскостопански отрови и радиоактивни вещества.  

Особено много отпадъци се изхвърлят в реките. Затова обикновено гра-
довете, които се снабдяват с питейна вода от реките, показват по-висока смърт-
ност от рак. Някои микроелементи на водата се сочат от много автори като важни 
моменти в етнопатогенезата на някои заболявания, като напр. бъбречно и жлъчно-
каменната болест, хипертонията, атеросклерозата и др. Трябва да се има пред-
вид, че слабо минерализираната вода утолява по-бързо жаждата. У някои непри-
викнали лица пък съдържащата натриеви и магнезиеви сулфати вода действа 
подчертано слабително. Изобщо минерализираните води предизвикват у едни 
хора задръжка на течностите в тъканите на организма, а у други довеждат до сни-
жение на моториката и секрецията на храносмилателния тракт и следователно  до 
съответни промени в резорбционнообменните процеси. 

За някои микроелементи със сигурност е доказано, че имат връзка: флуо-
рът със зъбния кариес; метхемоглобинемията у кърмачетата  с нарушението на 
воднонитратната обмяна; промените в концентрацията на берилия и арсена  до 
съответни патологични изменения в централната и периферната нервна система и 
пр. 

 

3.4. ХИГИЕНА НА ПОЧВАТА 

 
Медикохигиенното значение на почвата е много голямо. Особено важно е, 

че почвата представлява резервоар за вода, както и това, че тя е важен компонент 
на ландшафта и на климата. В нея се закопават човешките и животинските трупо-
ве, както и техните отпадъци и болестотворни агенти, които задълго остават жиз-
неспособни. Във връзка с това почвата е и съществен епидемиологичен посред-
ник, особено за почвените бактерии, някои патогенни микроорганизми и геохелми-
нитите, които стават причина за появата на редица инфекциозни и инвазионни 
заболявания. Почвата е също така още и токсикологичен фактор, поради попадна-
лите в нея отпадъци най-вече от промишлеността и селското стопанство. 

Почвеният състав и строеж са тия, които обуславят и нейните хигиенни 
свойства. Почвата според големината на съставящите я зърна бива: едрозърнеста 
камениста, чакълеста, едропясъчна и дребнозърнеста (торф). Между почвените 
зърна се образуват пори, като големината на техните пространства е обратнопро-
порционална на големината на зърната. Те обуславят нейните свойства порьоз-
ност, капилярност, хигроскопичност, водоемкост и изпаряемост. От особено хиги-
енно значение са още следните физикохимични качества на почвата: почвеният 
въздух (аерация), вода, температура, микроелементи, канцерогенни и радио ак-
тивни вещества, както и антропологичните замърсявания. 

От особено значение е почвената биоценоза и антибиоза. Тук спадат пре-
ди всичко сапрофитните микроорганизми (минерализатори, нитрифициращи и 
азотасимилиращи), благодарение на които в почвата се осъществява първото и 
крайното звено на кръговрата на веществата в природата. В почвата обаче има и 
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много патогенни микроорганизми, причиняващи чревни инфекции, детски пара-
лич, туберкулоза, чума, тетанус, антракс, както и яйца на паразитиострици, аска-
риди, свинска и говежда тения. При антибиозата се извършва атакуване и унищо-
жаване на патогенните микроорганизми от постоянните сапрофити на почвата. 
Почвената антибиоза се подпомага чувствително от много други процеси в почва-
та; като дейността на фагите, тежките метали, микробния антагонизъм, неблагоп-
риятното ниво на РН, ултравиолетовите лъчи и др. Почвата бива структурирана, 
хигиенно самоочиствана и агротехнически подобрявана от много животински мик-
ро и макроорганизми. Така напр. още Ч. Дарвин бе изчислил, че ако 7500 дъждов-
ни червеи населяват един декар ливада, то те за срок от една година изнасят око-
ло 35 тона пръст от дълбочината към повърхността на тази ливадна площ. Затова 
съвсем основателно, за да се признае една почва за добра, се приема поне да 
има 350 дъждовни червеи на един квадратен метър. В развитите страни 56%от 
децата са с различни вродени дефекти, вследствие на мутации, получени от пес-
тицидите, изкуствените торове, индустриалните отпадъци. 

За съжаление днес почвата все повече и повече се заразява и биохими-
чески унищожава, вкл. от продуктите на бита и промишлеността, т. е. от антропо-
генните фактори. Затова е необходимо да се провежда системен текущ, а при съ-
ответните нужди (на строителство напр. вкл. и на учебно-възпитателните заведе-
ния)  и предварителен санитарен надзор над почвата. В това отношение особено 
важно е санитарно-топографското обследване на терена. За санитарнохигиенната 
оценка на почвата се изчислява предложеното от Н. И. Хбелников "санитарно чис-
ло", в което е представено отношението на хумусния азот към органичния азот на 
почвата, т. е. получава се представа за съотношението между белтъчния азот и 
продуктите от разпадането на белтъка. Тук ще изтъкнем само, че напоследък 
принципът на почвената антибиоза, който разгледахме по-горе, се използва вече и 
за изкуственото получаване на някои антибиотици. 

 

3.5. ХИГИЕНА НА БИОСФЕРАТА 

 
Понятието биосфера въвежда Зюс през 1875 г., а неговото съдържание 

уточнява руския академик Вернандски. Под биосфера се разбират ареалите на 
планетата Земя и нейното най-близко обкръжение, в чийто граници се установява 
съществуването на живот. Въздухът, водата и почвата са абиотичната основа на 
биосферата. Трите агрегатни състояния на материята са среди, в които се разви-
ват и живеят не само различните растителни и животински организми, но и чове-
кът, който създава и своя среда (наречена "ноосфера") от социалните взаимоот-
ношения и разностранната си дейност. 

Установено е, че съществува живот в цялата земна хидросфера, на 23 
клм. дълбочина в литосферата и на 1015 км. височина в атмосферата. Живата 
съставна част на биосферата е представена от организмите: растителни  флора, 
животински  фауна и от човека. Растителният (фитосфера) и животинският (зоос-
фера) свят  от невидимите с невъоръжено око до огромните им представящи ги 
екземпляри  са поддържали живота и развитието на човека от вечността до днес. 
По пътя на фотосинтезата. 

Отделяйки кислород и поглъщайки въглеродния двуокис на атмосферата, 
растенията синтезират органична материя и ползват вода и други вещества от 
почвата. След смъртта си растенията изгниват и образуват заедно с други вещес-
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тва хумуса, който се явява основа за храната и растежа на живите растения. Тре-
вопасните животни дишат кислорода на растенията и ги изяждат , като едновре-
менно с това служат за храна на месоядните животни, както и за увеличаването на 
хумуса. По този начин през вековете се е установило едно истинско равновесие 
между атмосферата, литосферата, хидросферата и биосферата и особено  равно-
весие между фитосферата и зоосферата. 

Като биоекосистеми (природни биоценози) се обозначават сформиралите 
се в течение на извънредно дълъг период от време растителни и животински съ-
общества на биосферата и нейните ареали. Техният състав е различен за отдел-
ните климатични микрорайони. В екосистемите се включват не само положително 
влияещите върху човека съставки, но и отрицателни. Типично за всяка система на 
природните биоценози е, че тя се поддържа в екологично равновесие. За поддър-
жането на това равновесие на екосистемата отделните нейни членове се отнасят 
различно един към друг: положително, отрицателно или безразлично. Напр. по 
отношение на някои болестотворни вируси има организми, които са резервоари 
без да преболедуват, след това се включва преносителят-предавател (такива се 
най-често някои членестоноги) и накрая  реципиент (в случая човекът), който вече 
боледува. Включилият се в тази екосистема човек изиграва вече същата роля, но 
в обратен ред: реципиент-резервоар-предавател. Към природните биоценози, бла-
годарение на извършвания усилено от съвременния човек процес на т. нар. "био-
генеза", се извършва обогатяване на биосферата чрез създаване на нови сортове 
и породи от растения и животни, вкл. по пътя на генното инженерство. Химическо-
то унищожаване на природните насекоми чрез т. нар. "картечен ефект" унищожава 
и други животни, като успоредно с това там започва бързо размножаване на разни 
вредни гризачи и устойчиви насекоми, които често са и силно патогенни за човека. 

Човекът в много случаи замества основните естествени екологични сис-
теми със своите в редица отношения опростени "екосистеми на цивилизацията". 
Според В.И.Вернандски с появяването на човека се е започнала една нова в исто-
рията на съвременното състояние на нашата планета, ера, която той дефинира 
като "психозойска " ера! 

Историята е свидетел на много случайно или целенасочено предизвикани 
нарушения на равновесието на екологичните системи. Пример за голяма еколо-
гична катастрофа на земята е ледниковия период. Ставали са и такива катаклизми 
още и на значителни нейни територии, за които узнаваме от легендите и фолкло-
ра, като напр. този при маите, латвийците, както и "всемирния потоп" (според биб-
лията) станал преди около 6000 г. в Южна Месопотамия. Съвременните войни 
представляват не само един "геноцид" (т. е. средство за масово унищожение на 
хората), но и "геоцид" (предизвикват убиване на Земята), а оттам и "екоцид" (т. е. 
убиват природната среда). Земята на Виетнам и Кампучия напр. в много участъци 
бе заразена, флората и фауната унищожени за много години, съвременните им 
граждани са с различни заболявания, а поколението им  с разнообразни аномалии 
и уродства. 

Нарушаването на екологичното равновесие никога не отминава ненаказа-
но. Така напр. преди години в Китай избиха врабчетата, за де не кълват ориза, но 
това доведе до такова увеличаване на скакалците, че те унищожиха оризовата 
реколта; в Канада с хеликоптери избиха вълците, за да не нападат елените, в ре-
зултат на което в еленовите стада се появиха епидемични болести, тъй като 
всъщност вълците изяждали болните и стари елени и по този начин ги "прочиства-
ли" от различните нездрави елементи и пр. 

Понякога пренесеният от едно място на друго животински или растителен 
индивид може да намери условия за значително развитие. Класически пример в 
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това отношение е случая с масовото развитие на рапаните в Черно море, които 
бяха пренесени в него от полепнали по дъната на корабите екземпляри от Японс-
ките води. Рапаните намериха благоприятна почва за развитие, при липса на ес-
тествени врагове и унищожиха масово мидите и някои риби в Черноморието. По-
някога "взривно" разпространение на някои биологични видове (напр. скакалци, 
термити) се получава и съвсем естествено, като представлява истинско природно 
бедствие. Поради това трябва да опазваме природата най-зорко. 

В резултат на нарушеното екологично равновесие в природата вече се 
появиха редица нови заболявания, които в англоамериканската литература се 
обозначават като "man made diseases", (т. е. болести, които са дело на човешките 
ръце), или пък т. нар. "неотчетени вредни последствия на човешката дейност" (т. 
е. "когай" в японската литература). Според Общоамериканското химично дружест-
во има 6 милиона химични съединения, като 6070 хиляди от тях са замърсители 
на природната среда и по този начин са сериозно опасни за здравето на хората. 
Днес се приема, че 3/4 от раковите заболявания се свързват с влошените еколо-
гични условия, а по статистика (1988) страдат от различни алергични заболявания 
около 1/4 от населението в развитите страни. Ето защо: всички  от младия до ста-
рия трябва да станат един истински "екологичен" човек. Гаранция за това е създа-
ването у тях на важните екологични умения, навици и привички, успоредно с необ-
ходимите за целта познания, особено в съвременното подрастващо поколение, 
защото иначе го грози сериозна екологична катастрофа. 

 

3.6. БОЛЕСТНИ СЪСТОЯНИЯ ПРИ ДИСКОМФОР-
ТЕН МЕТЕОРОЛОГИЧЕН КОМПЛЕКС 

 
При дискомфортен метеорологичен комплекс се наблюдават различни 

болестни състояния. Те са главно два типа, според посоката на нарушения топли-
нен баланс. При твърде високите температурни характеристики на атмосферата 
настъпват болестни състояния от прегряване, което се обуславя от коагулаци-
онни промени в колоидите на клетъчната протоплазма. При острото прегряване 
нерядко се получава топлинен удар, който настъпва особено често при условията 
не само на горещ, но и влажен въздух. Тук смущенията са главно от страна на 
сърдечносъдовата и нервната системи. Топлинният удар се наблюдава под две 
клинични форми: 

конгестивна  налице е възбудено състояние, зачервено лице, затруднен 
говор, делир, конвулсии, отслабен и учестен пулс; 

асфиктична  протичаща със задух, цианоза, световъртеж, безсъзнание, 
изпускане по малка и голяма нужда. Тук първата помощ изисква охлаждане на тя-
лото, даване на сърдечни и нервни лекарства. 

Профилактиктично се следи храненето и обличането, избягва се преумо-
рата и алкохола, следи се движението на много хора да става в разредени редици; 
като напр. при установяване на температура над 38

0С (под мишниците) походът 
или работата се преустановяват за известно време. Хронично прегряване се наб-
людава при по-слабо изразен топлинен дискомфорт  напр. при извършване на 
тежка физическа работа с неподходящо облекло, при не толкова горещ и не много 
влажен въздух. Аналогични условия се създават и при много силно облъчените 
деца. Те стават плачливи, неспокойни, с нарушен сън, изостават във физическото 
си развитие, забавят се минерализационните им процеси. За да се възстанови 
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водносолевият обмен, смутен в резултат на изпотяването и изгубването по този 
начин на натриевия хлорид, като профилактична мярка срещу топлинния удар и 
хроничното прегряване, се дава подсолена (0,5%) вода, която евентуално е и га-
зирана. Необходим е също така и хранителен режим, богат на белтъци и витами-
ни. 

Твърде ниските температури предизвикват болестни състояния от изс-
тудяване, при което забавения клетъчен веществообмен довежда до дегенера-
тивни изменения в тъканите. При местното действие на студа се получава изм-
ръзване, засягащо откритите и най-слабо кръвоснабдени телесни части (нос, уши, 
пръстите на ръцете и ходилата). Измръзването преминава през следните три ста-
дия. Най-леката степен на измръзване се характеризира със силно побледняване, 
което е резултат на свиване на кръвоносните съдове и изчезва след разтъркване 
със сняг или студена вода. Вторият стадий се наблюдава при продължително изс-
тудяване и се манифестира с образуване на мехури върху червеносинкава основа, 
докато при третия стадий е вече налице некроза на засегнатата телесна част.  

Общото остро действие на много силния студ дава картината и на т. нар. 
бяла смърт. При нея температурата на тялото спада и се манифестира освен със 
забавената обмяна на веществата, още и с дълбоки задръжни процеси в мозъчни-
те клетки, особено в сетивната област на кората. Отначало индивидът изгубва 
субективното чувство за студ и болка, което се последва от една обща физическа 
и психическа забавеност и слабост. Явява се умора, липса на воля, замъгляване 
на съзнанието и неопределимо желание за почивка и да подремне и поспи, появя-
ват се също (обикновено приятни зрителни и слухови) халюцинации; постепенно и 
успоредно с това дихателната и сърдечносъдовата дейности се забавят до пълно-
то им спиране, което става обикновено при снижение на телесната температура 
под 24-26

0С.Бялата смърт може да настъпи и при немного голям студ, ако преди 
това е било налице недостатъчно хранене, преумора или злоупотреба с алкохол. 
Общото хронично изстудяване се наблюдава нерядко при различни трудови и би-
тови условия, при които телесната температура се поддържа постоянно около 35-
36

0С средно. В резултат на това, както и на променливите метеорологични усло-
вия, често се получават следните простудни заболявания: синузити, ангини, 
бронхити, плеврити, (бронхо) пневмонии, ревматизъм, гломерулонефрити, пери-
ферни неврити, редки алергози и др. Борбата с простудните заболявания изисква 
преди всичко закаляване и трениране на организма към температурните промени. 

 

3.7. ХИГИЕННА ОЦЕНКА НА ВРЕМЕТО И КЛИМАТА 

 
Понятията време и климат не се покриват напълно. Времето и климатът 

са обект на изучаване от науката климатология, която е клон на метеорологична-
та наука. За неговата наука в световен мащаб има създадени 21 регионални мете-
оцентрове, като тяхната информация се съсредоточава в трите световни метео-
рологични центрове  Москва, Вашингтон и Мелбърн. Напоследък метеорологична-
та информация се обогатява значително от спътници на земята, изстрелвани за 
същата цел. 

Времето представлява сложно и динамично съчетание на метеорологи-
ческите и космическите фактори на дадено място или област за непродължителен 
период (денонощие, седмица, месец, сезон, година). 
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Климатът (от гр. Klima,atos)пък представлява многогодишен режим на 
времето, т. е. сбор от средните характеристики за дълъг период от време на мете-
орологичните, космичните, телургичните и топографските особености на опреде-
лен район от земната повърхност (напр. на страна, област, местност).  

Времето и климатът са природно обусловени, но те се променят и от чо-
века през периодите на различните социалноикономически условия на неговото 
съществувание. Времето и специално  климатът, влияят сериозно върху организ-
мите, във връзка с което съществува и специалната наука "биоклиматология". Те-
зи различно индивидуално изявяващи се влияния върху човешкия организъм са 
специален обект на изучаване от страна на медицината и хигиената (чрез т. нар. 
"медицинска климатология"). 

В общата и медицинската климатология се различават следните пояси: 
един единичен (на екватора) и четири двойни  за северното и южното полукълбо, 
т. е.  по един климатични пояси за всяко полукълбо, освен половинката от общия 
екваториален пояс, като по този начин има още: тропичен пояс (със средни изо-
терми между +28 и +25 

0С), субтропичен (+25 и +15 
0С), умерен (+15 и + 5 

0С) и 
полярен (5 и 15

0С) пояс. Нашата родина България е разположена в умерения кли-
матичен пояс. Характеризира се с четири годишни сезона при сравнително по-
остър климат, поради значителните температурни амплитуди и относителното не-
постоянство на метеорологичните фактори, чести валежи зиме и обилни през ля-
тото, с преобладаване на югозападен и североизточен вятър. Това обуславя из-
вестна сезонност и на заболяванията у нас, които са предимно стомашночревни 
през топлите месеци и на дихателната система  през студените. 

България има следните климатични области: 
Крайдунавска област - с континентален климат, характеризиращ се нак-

ратко със суровост, поради резките и чести температурни колебания, при ниска 
влажност, студена зима и горещо лято. 

Черноморска област - с мека зима и прохладно лято, с малки темпера-
турни колебания, голяма влажност, по-силни ветрове и високо атмосферно наля-
гане. 

Планинска област с два варианта: високопланински климат - със значи-
телни температурни колебания, малка относителна влажност, ниско атмосферно 
налягане и интензивна слънчева радиация; нископланински климат, при които 
температурните разлики на атмосферата не са чак толкова големи и валежите в 
сравнение с високопланинските места са по-слаби. 

Тракийска и Македонска област - преходна от континенталната област 
към Средиземноморската субтропична област  висока температура и малко вале-
жи.  

 
Климатичните фактори предизвикват уравновесяването между външната 

среда и вътрешната среда не само посредством кожата и терморегулацията. Съ-
щите фактори въздействат още върху синтезанализаторите и нервната система. 
Гръмотевиците, бурята, виелицата, шумовете, морските вълни, реките, потоците и 
пр. създават възприемането им от слуха. Мъглите, облачността, прозрачността на 
въздуха, светлината на слънчевата радиация се възприемат пък със зрението, а 
някои атмосферни съставки и замърсители  още и с обонянието, други с вкуса и т. 
н. 

В медицинската климатология климатите имат съвсем други класифи-
кации. Напр. от физиологична гледна точка климатите до 500 м. се означават като 
неспецифични, а другите  специфични, с различни характеристики. Те се отлича-
ват от останалите. Тяхното различие може да се заключава само в по един приз-
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нак (напр. намаленото атмосферно налягане за планинските климати), или комби-
нация от ниска влажност и висока температура при големи денонощни колебания 
(напр. за пустинните климати), или с ниска температура, ниска абсолютна и висока 
относителна влажност  при типичните дълга полярна нощ (179 дни) и полярен ден 
(186 дни) за полярния климат и др. Медицинската класификация дели климатите 
също така и на две други големи групи: дразнещи и защитни. Всички климати, 
според тяхното влияние върху човешкия организъм, се дефинират още в катего-
риите: 

здравословни и нездравословни 
съответно  трудно или лесно поносими 
Г.Ф.Федоров обособява пък три климатични типа време: оптимален, 

раздразващ и остър, за които дава и съответните медикохигиенни характеристи-
ки. Те са много важни, защото редица заболявания показват много тясна връзка 
между особеностите и промените на различните климати. Това е валидно особено 
силно за децата и подрастващите. 

Климатологията включва още и редица по-тесни понятия, които също са 
важни от медикохигиенен аспект. Така например с понятието "мезоклимат" (или 
локален климат) се означава климатът на определен район със сравнително огра-
ничена територия (напр. на Софийското поле) "Микроклиматът" пък има още поог-
раничено съдържание. Това понятие се употребява обаче в най-различен смисъл, 
като урбанистичен (напр. микроклиматът на град, район или квартал), трудов (мик-
роклимат на предприятие, цех, болница или техните отделни помещения), за оби-
колната външна среда (микроклиматът на гората, парковете, градините, улиците), 
или средата непосредствено до организма (микроклиматът на поддрешното прос-
транство), микроклиматът в транспортните средства, училищата, бита (напр. мик-
роклиматът на автомобила, класната стая, кухнята, спалнята и пр.) 

Само за илюстрация тук напр. ще посочим, че микроклиматът в градските 
паркове има въздух, който е с 2-3

0С по-нисък и е с 10-14% по-влажен, отколкото 
микроклимата на площадите в града. Богатството и разнообразието на климатич-
но-ландшафтните фактори на нашата страна се намират на много места в извън-
редно благоприятни комбинации, особено по отношение на някои начални или пък 
вече проявени заболявания. Ето защо благодарение на широко развитото на на-
учна основа у нас почивно-курортно и лечебно-профилактично дела, те се използ-
ват умело от възрастните и децата за укрепване на здравето (в многобройните 
различни курортнопочивни станции и ученически лагери) за климатопрофилактич-
ни цели (особено в профилакториумите и в климатично-оздравителните училища) 
и климатотерапия (в санаториумите и болничносанаториалните училища). В тях 
климатичните фактори биват използвани предимно съвсем изолирано или пък в 
съчетание с различни други лечебнопрофилактични, балнеологични, физиотера-
певтични и др. процедури. 

Аклиматизация се нарича сложния социално-биологичен процес на прис-
пособяването на организма към различните климатични условия. Нормално сроко-
вете за аклиматизация на отделните индивиди са различни  от седмица до 12 ме-
сеца. При аклиматизирането се извършва адаптиране на организма към новите 
климатични характеристики посредством съответните промени в терморегулация-
та, основната обмяна, киселинно-алкалното равновесие, вегетативните и рефлек-
торните механизми на организма. Затова процесите на аклиматизирането са зат-
руднени най-вече при старите хора, малките (до 6 години) деца и всички незакале-
ни, както и психично неуравновесените лица. Трудна е аклиматизацията още и 
когато новите климатични условия са коренно различни (напр. при заселване на 
европеец в тропичните области), или пък е налице умора и особено  преумора на 
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организма, нерационално хранене, неподходящо облекло, тежки трудови и битови 
условия, наличие на начални или изразени болестни състояния у индивида и пр. 
Приема се, че аклиматизацията е приключила едва тогава, когато новите клима-
тични фактори вече престават да предизвикват в организма изменения, които вече 
да не могат да бъдат компенсирани от включваните за тази цел адаптационни ме-
ханизми, т. е. когато вече не се явяват единични преходни (функционални), или 
пък постоянни (органични) болестни увреждания на организма. 
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4. ХИГИЕННИТЕ КОМУНАЛНОЖИЛИЩНИ 
УСЛОВИЯ НА УЧЕНИКА 

 

4.1. ХИГИЕНА НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО И ЖИЛИ-
ЩЕТО. 

 
По отношение на своя бит човечеството е преминало през етапите на 

следните три основни периода: доместикация, урбанизация и цивилизация. Прие-
ма се, че сегашното човечество има приблизително осемстотин поколения, като 
около 650 от първите са живели в пещери. Тяхното "опитомяване" се маркира с 
доместикацията, т. е. заживяване в жилища. Бидейки "homo collectivus" т. е. живе-
ещ в колективи, човекът отначало е бил събран в малки съобщества, но постепен-
но животът е наложил те да се увеличават. Така започнало да се получава едно 
или друго натрупване на много човеци на едно място, т. е. налице е явлението 
"агломерация". Това натрупване ставало безспорно в населените места. Те също 
така непрекъснато се увеличавали и издигат в градове, т. е. манифестират се яв-
ленията "цивилизация" и "урбанизация". 

В света непрекъснато расте градското население за сметка на селското, 
което намалява. Напоследък вече се достига до формирането на многомилионни-
те градове-гиганти, или до т. нар. "мегаполиси", т. е. свръхгигантските градове-
държави. Според Л.Стоилов (1972) "в недалечно бъдеще е лесно да си предста-
вим земната площ, разпределена между градовете-гиганти в авгиеви обори от не-
разлагащи се твърди отпадъци". Както подчертава, обаче Л.Това (1971), "здравето 
на човека и по-специално  неговото психично здраве, е застрашено от експлозив-
ното увеличение на градовете... Замърсяват се въздухът и водата, замъглява се 
слънцето, разрушава се психиката". Ето защо урбанизацията е проблем, който 
стои сериозно вече на вниманието и на СЗО, като нашата страна дава своя досто-
ен принос чрез провежданите международни биеналета на тема "архитектурата и 
човекът". 

Отчита се, че урбанизацията въздейства неблагоприятно върху здравето 
на съвременния човек и той започва да страда от новата болест, диагностицирана 
като "урбанит", т. е. градска болест. Тя се дължи на липсата на природен пейзаж, 
еднообразието на градската обстановка, шумовото и другото замърсяване на мик-
роклимата, отдалечеността между жилището и местоработата, напрежението и 
нервнопсихичната умора, непрекъснато променяния близък или далечен контакт, 
обкръжението от различни хора и всички други фактори, които са ежеминутните 
спътници на жителя на големия град. Е. Фром, Д. Мюлер-Хегеман и много други 
автори са сериозно загрижени от това за психичното здраве на съвременния граж-
данин. Затова съвременната тенденция е да се избягва създаването на големи 
градове, тъй като това е единствената сигурна профилактика на "урбанита", както 
и да се стимулира живеенето в градските покрайнини и особено  във вили и селс-
ките къщи. Става ясно, че условията на жилищно-комуналната хигиена не може да 
са безинтересни за здравето на децата и подрастващите, защото и те живеят съ-
що в къщи и в населени места. 

В съвременната урбанистика се приема, че улиците имат съответно ми-
нимална и оптимална ширина според функцията, която извършват в селището. По 
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принцип от хигиенна гледна точка ширината на една улица е приемлива само при 
условие, че тя не е потясна от двойната височина на най-високите здания край 
нея. Така напр., при четириетажните сгради улицата трябва да бъде широка ми-
нимум 24 метра. Общо сега се приемат следните нормативи: за големите градове 
90-110 човека на хектар, за средните 83-90 ч./ха и за малките 66-83 ч/ха. От тери-
торията се застроява при двуетажните сгради 30%, а при осеметажните  само 15 
%. Гъстотата на обитателите в двуетажните сгради, т. е. плътността на заселване-
то им, е 80 души за хектар, а за осеметажните  480 на хектар. нормите за зелените 
площи в жилищната зона са за най-малките градове по 48 кв. м. на човек, а за го-
лемите  10-14 кв. м. на човек. 

За да бъде едно жилище определено като хигиенно, в съвременната ур-
банистика имат значение две големи групи фактори. Първата включва трайно 
действащите фактори и се отнася от една страна до спазването на необходимите 
теренни, общопланови и благоустройствени изисквания (върху които тук няма да 
се спираме). Втората група фактори се отнасят непосредствено до жилището, като 
тук се отнасят преди всичко и начина на застрояването; изложението и етажност-
та: вида и качеството на строителните материали и пр. 

Тук ще се ограничим да разгледаме само някои показатели на жилището  
осветеност и микроклимата му. Всеки момент жилищната осветеност се намира в 
тясна връзка както с вътрешната осветеност  Е, така и с външната осветеност  
Е1.В хигиената е прието да се изчислява т. нар. "коефициент на естествената ос-
ветеност" (ЕО), изразяващ процентното отношение на осветеността Е на дадена 
точка от хоризонталната повърхност на жилищно помещение и осветлеността вън 
от това помещение, но измерена на сянка  Е1.В хигиената се приемат следните 
нормативи за КЕО: в основните жилищни помещения минимум 50%, преходните 
помещения  30-50%, за сервизните помещения - 25%. Освен това се изчислява 
отношението между остъклената прозоречна площ и площта на пода, посочена в 
дроб. Светлинният коефициент в жилищните помещения е най-добре (по В. А. 
Покровски) да не бъде по-малък от 1/8  1/10.При това ъгълът на падане на свет-
линните лъчи да не е по-малък от 27

0
 и ъгълът на светлия отвор да е не по-малък 

от 50
0
. 

Времето за инсолация (осветляване от слънчевите лъчи) на жилищата в 
никой случай не бива да бъде за денонощието по-малко от 3 часа. Безспорно има 
разлика в инсолацията в зависимост от това дали стъклата са единични или двой-
ни, както и дали са замърсени. Така напр. чистите единични прозорци общо нама-
ляват слънчевата радиация с 8-14%, а двойните с 13-22%, докато силно запраше-
ните  35-50%. От изкуственото осветление днес най-добро е луминисцентното. 
Заслужава да се изтъкне, че в северните страни към луминисцентните лампи се 
включва и поток от ултравиолетовите лъчи. Според специалната "Наредба за жи-
лищните сгради" у нас се предвижда следния минимум от осветление: кухните 100 
лукса, другите жилищни стаи 75 лукса, коридорите 50 лукса и санитарните възли  
30 лукса. 

Наистина съгласно техническата норма, температурата на жилищните по-
мещения в нашата страна е 20

0С,но като достатъчни хигиенни нормативи за за-
топляне на жилищните помещения се приемат следните: в жилищните стаи, тоа-
летни, вестибюли  18

0С , стълбища  15-16
0С,бани  22-25

0С и пр. През денонощието 
се приемат като допустими следните среднотемпературни колебания: за централ-
но отопление 23

0С,а при местното  до 6
0С.При това разликите могат да бъдат по 

хоризонталата (т. е. в посока от прозорците към вътрешната страна) до 2
0С,а по 

вертикалата (в посока от пода към тавана) до към 22,5
0С за всеки височинен ме-

тър. Интересно е да се подчертае, че според Н. Франк /1968/ температурната раз-
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лика на атмосферата в помещението, измерена между височината на глава и кра-
ката, не бива да надминава 2 градуса. Температурата от жилищните помещения 
се получава от естествени и изкуствени фактори. Към вторите спадат различните 
отоплителни тела и системите за охлаждане и кондициониране на въздуха. Разли-
ката между температурата на въздуха в стаята и вътрешната повърхност на сте-
ните не трябва да надвишава 35

0С,а колебанията между температурата по хори-
зонталата и вертикалата да не са повече от 2

0С.При повишение на въздушната 
температура в стаите от 12

0С на 22
0С се достига до повишаване на температурата 

на издишвания въздух от 32,2
0С на 35,5

0С.Това оказва неблагоприятно влияние 
особено по време на сън, тъй като по начало температурата на спалните помеще-
ния следва да е по-ниска: за деца и подрастващи 16-17

0С,а за младата и напред-
нала възраст - 14-15

0С.До пубертета в семействата децата от двата пола спят в 
обща спалня. 

Още М. Петенкофер е приемал като показател за сумарното замърсяване 
на въздуха наличната концентрация на СО2 в него, която според Флюге не бива да 
надвишава 0,1 %, като се приема, че концентрацията на СО2 в жилищните поме-
щения изобщо е 0,07 %. Скоростта на движението на стайния въздух през зимата 
не трябва да надвишава 0,2-0,4 м/сек., а лете (но не при деца, старци и болни) - до 
12 м/сек. Според конвекционните закономерности и повисоката температура и 
концентрация на СО2 в издишвания въздух във вертикална посока се натрупват в 
жилищните помещения високо над главата на обитателите "развален въздух" в 
пласт от 0,75 м. 

За общият битов комфорт е от значение спазване на всички гореизтъкна-
ти условия. Безспорно от първостепенно значение е още и заеманата жилищна 
площ от семейството. Така напр., за да може в "дневната " стая (която замества 
някогашната "гостна") максималната площ да бъде 16-18 кв. м., а при поголемите 
семейства 18-25 кв. м., защото тук обикновено се събира цялото семейство, къде-
то са телевизора, радиото, библиотеката. Ако дневната е предназначена еднов-
ременно и за трапезария, безспорно нейните размери нарастват на 20-30 кв. м. 

Освен това от хигиенна гледна точка трябва да се избягва поставянето на 
различни дребни предмети по етажерките, мебелите и стените. Скоро те се прев-
ръщат в истински "колектори на праха", защото не само го задържат, но от тях той 
се вдига лесно при движението на хората или при всяко възникнало въздушно 
движение. И тогава заедно с него в стайния въздух се носят милиарди финодис-
пергирани прашинки, носители на разнообразни микроорганизми, вкл. и на пато-
генни. Много прах се събира още по килимите и по мокета, който има това антихи-
гиенно качество, че не може да се извежда навън и системно изтупва и проветря-
ва. Далеч по-хигиенно е боядисването системно на стените на жилищата (особено 
с вар). Когато стените се облепват с тапети, добре е да се предпочитат такива без 
изпъкнали повърхности и позволяващи "мокро" измиване и дезинфекциране. 

 

4.2. ШУМЪТ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И ЖИЛИЩА-
ТА 

 
За здравето на човека е много важно познаването на влиянието на се-

лищно-жилищния шум и борбата с него. При редица производства шумът е и ос-
новната професионалнотрудова вредност. Установено е напр., че при шум 70 dB 
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(децибела) умствената работоспособност спада с 3,8 %, при 80 dB е 5,2 %, а при 
90 dB  с 12,2 %. 

Представа за растежа на шумовите нива в децибели дава следната схе-
ма: шумолене на горските листа при тихо време  20 dB, работещият стенен часов-
ник  25 dB, тих разговор между двама души  40 dB, прозоречен вентилатор  55 dB, 
обикновен разговор  60 dB, пишеща машина  70 dB, оживено улично движение  90 
dB, въздушен компресор  100 dB, летящ на 150-200 м. височина реактивен само-
лет  115 dB, оръдеен изстрел  140 dB и т. н. При 70 dB разговорната реч вече не се 
разбира добре, при 85 dB постепенно започва невъзвратимо увреждане на слуха, 
а над 120 dB се усеща не звук, а болка. 

Днес съвсем основателно се говори за "шумово замърсяване на въздуш-
ната среда", особено на градовете, което се получава главно от сумата на про-
мишления, уличния, транспортния и жилищнобитовия шум. Той пречи много на 
хората, както в трудовия им процес, така също в бита и при отдиха им. Поради 
това шумът стои специално на вниманието на СЗО, както и на Международната 
асоциация против шума (АССВ) 

Установено е, че 80%от градския шум се дължи на пътнотранспортните 
превозни средства. Така напр. трамваите предизвикват шум от порядъка на 79-96 
dB,а товарните автомобили с бензинови двигатели 74-106 dB,докато с дизеловите 
двигатели 90-108 dB.Затова в ООН има приети допустими нива за външния шум на 
транспортните средства, които имат следните граници: леки автомобили 50-80 
dB,товарни автомобили до 85-90 dB,автобуси  83-89 dB,мотоциклети 83-89 dB и пр. 
А колко важна е забраната на звуковата сигнализация в транспорта личи напр. от 
факта, че автомобилния клаксон издава звук, равен на 100 dB. 

Като норма за пределно допустимото шумово ниво в жилищата на Европа 
се приемат 30-35 dB.Гадек сочи следните четири степени за влиянието на шума 
върху организма: 

I степен  40-50 dB,при който се получават само някои психични реакции; 
II степен  60-80 dB довежда до разстройства на вегетативната нервна 

система. 
III степен  90-110 dB довежда до понижение на слуха; 
IV степен  е шума над 120 dB,довеждащ не само до нарушения на само-

чувствието и висшата нервна дейност, но освен до увреждания на слуха, още и до 
различни други увреждания на здравето, особено на сърдечносъдовата, хранос-
милателната и обменноотделителните системи.  

Интересно е, че някои автори различават две категории на шумовото 
въздействие: 

"относителен" шум (под 60 dB ), който въздейства върху големите мо-
зъчни полукълба и предизвиква психично раздразнение 

"абсолютен" шум (над 70 dB)на който човекът реагира постепенно, както 
това става чрез превключването на вегетативните центрове от слуховия център в 
кората на главния мозък. 

При умствените работници, и особено  у невропатните личности  постоян-
ния шум над 60-70 dB вече вреди сериозно на ЦНС, в т. ч. и на нейната вегетатив-
на съставка. Постепенно се оформят и съответни клинични прояви. Нерядко по-
късно се стига и до т. нар. "шумова болест". В нейната клинична картина влизат 
симптомите: главоболие, световъртеж, нарушена координация, емоционална ла-
билност, променлива терморегулация, смущения в синтез-анализаторната дейност 
и пр. Шумовата болест налага провеждането на системни обществено-държавни 
мероприятия (предимно планировъчно-архитектурни, технически и администра-
тивно-организационни), целящи снижението и на градския шум. Тези мероприятия 
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обхващат източници на шума, пътищата на неговото разпространение и самия 
човек, който трябва да бъде защитен от шума.  

Вътрежилищният шум има за допустим уровен през деня 30-35 dB,а но-
щем  20 dB.Този шум зависи от много фактори и преди всичко от: етажността (по-
високо уличният шум отслабва), асансьорните уредби, сметопроводите, цепнати-
ните и неуплътнените места около вратите, прозорците и другите жилищни отвори. 
От значение е още лошата жилищна дисциплина на съседите и другите съжители. 
В това отношение обаче особено вярно звучат думите на великия изобретател 
Томас Едисон: "Градът на бъдещето ще бъде много шумен. Но природата ще нап-
рави хората толкова глухи, че те няма да съзнават това". Разбира се, това не оз-
начава отслабване на борбата против шума в нашия бит, труд и култура! 

 

4.3. МЕДИКОХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТС-
КАТА ИГРАЧКА 

 
Играта е важен момент от детската изява и един от съществените еле-

менти на учебно-възпитателната дейност, особено в ранната детска възраст. Пе-
дагогическата триада "игра-учение-труд" при децата има аналогично значение на 
триадата в режима "сън-работа-свободно време". Играта трябва да се разглежда и 
като важен момент в борбата с хипокинезията на децата. Тя трябва да заема 1/3 
от бодърстването на малкото дете, като според много автори за него дълъг период 
от време, учението и трудът е необходимо винаги да съдържа елементите и на 
игра. Ние тук ще се спрем само върху играчката, която е материален носител (и 
обект) на играта и поради това представлява специално медикохигиенно внима-
ние. 

Преди всичко детската играчка е необходимо да бъде съобразена с пси-
хофизическите особености на различните възрастови групи, за да е ясно за кого 
точно е предназначена тя  за кърмачета, за ясленска, предучилищна или училищ-
на възраст. Необходимо е да се знае към кого е адресирана  момчета, момичета 
или на двата пола. Трябва също да се има предвид и собствеността на детската 
играчка (лична или обществена) и респективно  нейното предназначение (индиви-
дуална или колективна). Защото ясно е, че тогава играят роля различни възмож-
ности за контакти с играчката както от страна на детето, така и от страна на окол-
ните (други деца, родители или персонал на детското заведение). В случая се по-
лучават различия в замърсяванията и количеството на бактериалната микрофло-
ра  освен според споменатия контакт с лицата, също и в зависимост от начина на 
нейната употреба, а именно  дали тя е за ползване върху легло, маса или стена, 
или пък е за пода (респ. земята). Различията в замърсяванията зависят особено 
много и от мястото на ползване на детската играчка: в дома, в детските заведения 
(ясли, градини, училища), на игрището, на улицата или в болниците (общи и ин-
фекциозни). От значение е дали тя се използва суха, в пясъка или във водата. В 
тази насока трябва да се посочи значението и на времето (респ. сезона) за полз-
ването на играчките: зимни, летни, дневни, нощни. Това налага и съобразяване 
при играта със срока за ползване на играчката, с обличане на съответното детско 
облекло и др. 

Особено съществено медицинско значение има и материалът, от който се 
произвеждат детските играчки: метал, дърво, целулоид, пластмаса, гуми или разни 
меки материи (вълнени, памучни, кожени), както и от употребените за разкрасява-
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нето им различни бои. Упоменатите материали следва да не са лесно трошливи 
или запалителни. Дървото за играчки е необходимо да бъде сухо, за да не става 
по-късно образуването на тресчици. За конструкцията на играчките в медицински 
аспект са от значение още: характеристиката на нейните съставки (монолитни, 
прости или различно сложни), големината (малки, средни или значителни) и фор-
мата им (кръгли, заоблени, гладки, ръбести, многоъгълници). Бактериалната наси-
теност на играчките е пропорционална на мекотата на материала, на неговата 
форма, на мястото и срока на употреба, както и на броя на лицата, имащи контакт 
с играчките. 

Определяйки медикохигиенните изисквания към играчката [Ст. Мута-
фов, 1979], трябва да се има предвид и това: 

дали тя е с подвижни части (сглобяема и демонтируема), 
как се задвижва (механизирано или не), 
с какво се захранва за своето движение  механична или електромагнитна 

енергия, с вода, духане и пр., 
 
какво цели да развие (тялото, психиката или общо) и дали това става на 

състезателен или друг принцип, 
какъв е начинът на нейното ползване: общотелесно, с крайниците (ръце, 

крака), само с уста или анализаторите (зрителен, слухов), 
каква е игровата сигнализация и нейния характер (музикална или с шум), 

зрителна (безцветна, едноцветна, полихроматична) и пр. 
За правилното натоварване на ръцете, краката, зрението, слуха, сърдеч-

носъдовата и дихателната системи е необходимо да се спазват съвсем точно са-
нитарно-хигиенните изисквания. 

От медицинска гледна точка следва детските играчки да се разглеждат и 
според преобладаващите сфери на участие на психомоториката: 

• предимно интелектуални (като ребуси, гатанки), 

• предимно двигателни (возила за прави деца, в седнало положение 
или лежащи). 

При играчки, които заангажират активно опорнодвигателния и нервномус-
кулния апарат, е от голямо значение и съобразяването с антропометричните ха-
рактеристики на децата, които са важно звено от специфичната основна ергоно-
мична система. Ние дефинирахме [Ст. Мутафов, 1977]тази игрова ергономична 
система като система "дете-играчка-игрова среда". Това название се налага по 
аналогия със системата "човек-оръдие на труда  трудова среда" при ергономията 
на израсналите. При игровата ергономична система, както личи от нейното дефи-
ниране, е необходимо да се извърши също така оптимизиране на играчката със 
статичните антропометрични размери, както и функционално-динамичните и го-
нио-метричните характеристики на детето. Така може да се постигне още и чрез 
конструиране на съответни технически приспособления за индивидуално антропо-
метрично пригодяване на играчката към детето. Това е осъществено напр. при 
велосипедите тип "Пони", чрез техните подвижни седални и кормилни устройства. 

Играчките претърпяват и специфични промени в устройството си според 
здравословното състояние на децата, за които са предназначени. Или с други ду-
ми, към тях се прибавят съответни модификации или нови конструкции в зависи-
мост от това, дали те са за здрави или болни деца и особено  ако са предназначе-
ни за някои категории дефективни деца, като напр. слепи, глухи, олигофренни или 
соматопатни. При болните и дефективните деца играчките имат определено реха-
билитационно и корекционно-възпитателно значение. Според нас детската играчка 
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за здравото и болното дете трябва да бъде разглеждана като истинско "лекарст-
во", което е необходимо за правилното психо-физическо развитие и за нравствено-
естетическото развитие на детето. Ето защо е необходимо детските играчки, в 
зависимост от своите особености, винаги да се дават строго индивидуализирано, 
съобразно разгледаните характеристики на конкретното дете. 

Спазването на тези накратко набелязани общомедицински и санитарно-
хигиенни изисквания към детската играчка трябва да се имат предвид в нейните 
няколко кардинални аспекта, а именно: проектиране, производство, пласмент и 
ползване, защото много от играчките, които все още днес се предлагат на пазара, 
са неиздържани от медицинска гледна точка. 

Преди всичко детската играчка трябва да отговаря на основния медицинс-
ки принцип "PRIMUM NON NOCERE" (т. е. преди всичко не вреди!) Това отнесено 
към детската играчка означава, че тя не трябва да представлява никаква опасност 
за детето. Опасностите, които произтичат от детската играчка, могат да бъдат 
групирани по следния начин: 

Опасност от поглъщане  затова размерите на играчката, както и нейните 
съставни елементи, трябва да бъдат такива, че да не съществува реална опасност 
те да бъдат погълнати от детето или вкарани в ухо, нос и др. 

Опасност от нараняване. Ако играчката е много тежка, с негладка повър-
хност, с неправилна форма и остри ръбове, се създават условия за механични 
травми и порязвания. При използването на лесно запалителни материали и някои 
химикали съществува опасност от електроудар, химическо изгаряне и пр. Тези 
опасности са винаги налице, ако липсва съответното техническо обезопасяване на 
играчките. 

Опасност от интоксикации. Такива могат да се получат от играчките, ко-
гато те са направени от неподходящо твърди или течни материали (напр. олово), 
както и от употребяваните бои и техните фиксатори. 

Опасност от инфекции. Те могат да се получат по различен път чрез за-
разяването на играчката, особено когато тя бива използвана от много деца, поста-
вяна на неподходящо място, предавана от уста на уста и изобщо  когато се упот-
ребява неправилно и липсва нейното противоепидемиологично осигуряване. 

За да бъде играчката непрекъснато в добро хигиенно състояние, е необ-
ходимо да се полагат за нея системни грижи в процеса на използването. Когато 
напр. сред употребяващите я деца се установи инфекциозна болест, или се появи 
сериозно съмнение за такава, е абсолютно задължително играчките да бъдат ос-
новно дезинфекцирани. В практиката много често като обеззаразително средство 
се използва 3%разтвор на хлорамин. Прилага се също така и измиването с четка и 
50%сапунена вода, като всяка играчка се мие около 1 минута с разтвора и след 
това се облива обилно с чиста вода, чиято температура е еднаква с тази на сапу-
нената. За химическите дезинфекции сравнително най-често се прилага заливане 
с по-силни разтвори от хлорамин или хлорна вар, чийто концентрати и срок на 
действие зависят главно от материала, от който е направена играчката. Така напр. 
дезинфекцирането на меките играчки става като отначало те се почистят механи-
чески с четка или прахосмукачка, а след това се изтриват с 1%разтвор от хлора-
мин. За същата цел могат да бъдат употребявани според П.В.Федотов и някои 
безвредни органически киселини. При поява на заразно заболяване някои от меки-
те малоценни играчки на детето следва да бъдат изгорени. След простото меха-
нично почистване на металическите играчки, може да се прилага и температурна 
дезинфекция, а също лъчева дезинфекция, вкл. чрез ултравиолетовите лъчи, по-
лучавани от живачно-кварцовата лампа. 
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В зависимост от начина на използване и организиране на играта се спаз-
ват също определени изисквания. Те зависят от възрастово-половата характерис-
тика на детето, за което е предназначена играчката, както и от нейната цел  дали е 
за развитие предимно на физиката му, на сетивата, интелектуално-когнитивната и 
емоционално-волевата сфери или на поведението. Както бе упоменато, много 
важно е дали играчката е предназначена за игра в къщи (за дом, ясла, болница) 
или навън (игрище, улица) и т. н. От значение е да се осигури за нея също и под-
ходящо място (помещение, шкаф) и начин на жилищното им съхранение. 

При проектиране на детските играчки да се имат предвид: 

• стриктно спазване на позволените материали за производство на иг-
рачки, които да не са отровни, нито възпламеними, дървото им да е 
сухо, никога да не се ползват вторични отпадъчни суровини, като ако 
се ползват косми, вълна или кожа да е доказано с документ, че са 
епидемиологично безопасни; 

• спазване оразмеряването, което е допустимо; 

• формата им да не задържа много прах и микроби, като позволява 
бързо почистване, да нямат остри върхове и повърхностите им да 
бъдат гладки и плътни. Най-добре е да се ползват бои, допустими в 
хранителната промишленост. 

 

4.4. БИОРИТМИ И ОСНОВА НА ХИГИЕНАТА НА 
ВСЕКИДНЕВИЕТО 

 
Наистина още много, много отдавна човекът е открил огънят и след това 

последователно светилника, лампата и електричеството. Въпреки това и до днес 
неговата нервна система и целия му организъм продължават да остават "в плен 
на Слънцето и Луната" и човекът и до днес биологически спада в категорията на 
"дневните животни". Това е благодарение на организмовите биоритми, или т. нар. 
"биологични часовници", защото повече от 40 функции на човешкия организъм 
продължават да показват подчертана връзка с денонощния ритъм на Слънцето и с 
фазите на Луната. 

Биоритмите у човека стоят в тясна връзка преди всичко с големите цир-
кадни промени на времето (годишни, сезонни, денонощни), също и с техните крат-
котрайни хронологични отмерващи единици (часове, минути, секунди). Към тях се 
приспособява преди всичко ЦНС като ръководеща в норма и патология реакциите 
на човешкия организъм от детството до смъртта. Благодарение на биологичните 
часовници чрез физиологичните функции и динамичните стереотипи става напри-
мер съвсем точно отчитането на времето за почивка чрез сън, който нормално 
настъпва независимо от другите външни (респ. вътрешни) фактори и без ползва-
нето на някакъв хронометър. Освен това широко известно е, че не само пулсът и 
дишането са съвсем ритмични денонощно. Обемът на кръвта например в пери-
ферното кръвообращение рано сутрин е най-малък, сетне се увеличава и вечерта 
отново намалява: телесната температура е сутрин най-ниска, максимумът й е към 
17-18 ч. подир това постепенно пада; общата обмяна на веществата има своя мак-
симум към 17 ч., а минимумът й е към 4 часа и пр. Днес изобщо се приема, че 
клетките на живите същества притежават генетично заложени биоритми. В резул-
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тат на естествения подбор в процеса на еволюцията те са били непосредствено 
свързани с нуклеиновите киселини. 

Напоследък се насъбра голям експериментален материал за биологични-
те часовници на различни дребни и едри животни и риби (Дж. Хартър, Е. Дейви). 
При човека се наблюдава синхронното действие на три основни човешки биорит-
ми: физически (23 дни интервал), емоционален (28) и интелектуален (33). Човекът 
е по-енергичен и работоспособен през първата половина на тези биоритми, опре-
деляни като положителни, докато втората им половина е негативна. Биоритмите 
трябва да се заложат в основата на хигиено-съобразния начин на живот и на ре-
жима на ежедневието и на учебно-възпитателната работа. Така ще може да се 
осигури правилното психо-физическо развитие и здравословно състояние. 

Хигиената на всекидневието трябва да бъде основана на общия динами-
чен ритъм на природата (биоритмите) и на обществото (социоритмите), както и на 
конкретните културни и семейни условия. С други думи тук е наложително да се 
създаде съвпадение между вътрешния динамичен стереотип на индивида с външ-
ния стереотип на живота, за да се осигури неговото правилно психофизическо 
развитие и здраве. В този смисъл В. Морганталер пише: "колкото по-добре се съг-
ласува вътрешния личен пример с външния начин на живот, определен от профе-
сията и изпълняваните задачи, толкова човек се чувства по-добре; толкова по-
слабо той е подложен на напрежения и толкова по-деспособен може да бъде". 

Всекидневния живот през денонощието може да се разпредели на най-
обобщено представени следните 6 периода: 

Събуждане и начало на деня. Това е психичния период от съня и дрямка-
та към будност и активност. Тук преди всичко е важно събуждането. Най-добре е 
то да става спонтанно, а не чрез стряскане (напр. с оглушителен часовников звъ-
нец). Нерядко у невротиците и астениците се отбелязва т. нар. "утринно неразпо-
ложение", което обикновено минава след сутрешния тоалет, баня с фрикции, ут-
ринна разходка. Закуската за някои има значението и на източник за удоволствени 
изживявания, затова винаги на нея трябва да се отделя необходимото време и 
внимание. Умственият труд обикновено изисква полека закуска, съчетана с леко 
възбуждащи топли питиета (кафе, чай, какао). 

Предобедният период всъщност е определен винаги за най-активната 
трудова дейност. Понякога при умствените работници към 10-12 ч. се отбелязва 
"предобедно неразположение", проявено с потиснатост, отпадналост и някои неп-
риятни вегетативни усещания. То обикновено изчезва след краткотрайна почивка 
на чист въздух, или приемане на полизахариди (тестени произведения). 

Обядът е важен момент на дневната ритмика не само защото тогава (у 
нас) се приема най-голямото количество храна за денонощието, но и защото се 
налага кратко прекъсване на работата и отмора. От гледище и на психохигиената 
е неправилно храненето да става на работната площадка, а винаги колкото се мо-
же по-далеч от нея. 

Следобедният период. През него се довършва работния ден (при умстве-
ните работници е най-добре това да става с по-леки и "технически" извършваните 
трудови обязаности). Тогава се започва и началото на свободното време, което е 
необходимо да бъде запълнено с активна почивка и развлечения. Нерядко в ре-
зултат на дневната умора или от трудностите по програмирането на това "свобод-
но време" у някои се отбелязва пък "следобедно неразположение". Не бива да се 
забравя, че част от хората, условно наричани "чучулиги" са работоспособни пре-
димно сутрин преди обед, докато други  назовавани  "сови" стават следобед и 
надвечер такива. Изтъкнатото е валидно повече за интелектуалната дейност. 
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Вечерта, като завършек на деня, е периодът за успокояването, отпуска-
нето, посещенията, развлеченията и домашния уют. Само при невротиците и са-
мотниците се установява, че "тъмнината" им действа зле. Храната за вечерята 
трябва да бъде необилна, лишена от упоменатите възбуждащи питиета и да съ-
държа предимно "градивни съставки", за разлика от обеда, който трябва да има и 
необходимите "енергетични" съставки. Добре е след вечерята да се направи мал-
ка разходка навън. 

Нощта е за прекъсване на дневното напрежение, успокояване и възста-
новяване на силите чрез спане.  

Сънят ще бъде обект на отделно разглеждане, както и много от тук изтък-
натите елементи на шестте основни периода на 24 часовия живот. Тук само ще 
изтъкнем още, че за доброто прекарване на ежедневието от психо-хигиенна глед-
на точка, голямо значение има емоционалния пълнеж, както към изпълнението на 
професионално-трудовите задължения, така и на междуличностовите отношения  
в семейството, приятелския кръг, служебната и социалната среда. Психо-
хигиената на ежедневието за живущите в големия град се отежнява и от редица 
други фактори, върху които ще се спрем по-нататък. 

Безспорно всекидневието на учащите се е доста различно и него ние ще 
разгледаме подробно по-нататък. Обрисуваното накратко тук цялостно разпреде-
ление на бюджета на времето за всекидневието в своя начален и краен период е 
общ за цялото семейство през учебната година, а през ваканциите и почивните 
дни съвпада напълно. Поради това и училищната хигиена не бива да го неглижи-
ра. 
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5. ХИГИЕНА НА ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА, 
ПОДРАСТВАЩИТЕ И МЛАДЕЖИТЕ 

 

5.1. ФИЗИОЛОГИЧНОБИОХИМИЧНА ХАРАКТЕ-
РИСТИКА НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ВЕЩЕСТВА 

 
Физиологично-биологичните основи на храненето са свързани преди всич-

ко с енергоразходът и калорийността на храната. Животът на организма всъщност 
представлява непрекъсната загуба на енергия и материя. Поради това се налага 
да се приемат периодично енергетични вещества, чрез които да може обмяната на 
веществата да се поддържа в постоянно равновесие. Това равновесие се получа-
ва главно чрез окисляването на постъпилите в организма като храна въглехидра-
ти, масти и белтъчини. Те се измерват в килокалории (kcal), където при разграж-
дането им се освобождават съответно: на 1 гр. въглехидрати - 4,1 kcal,1 гр. масти - 
9,3 kcal и 1 гр. белтък - 4,1 kcal.Безспорно енергоразходът на организма е разли-
чен преди всичко според характера на режима на индивида, трудовия процес и 
работната му поза. Така напр. най-малко килокалории се изразходват за 1 минута 
по време на сън  0,015,а най-много  0,080 при бягане със скорост 6 км/час. Взема 
се предвид винаги и основната обмяна на веществата в организма, която е раз-
лична според теглото, ръста, възрастта и пола. При възрастни тя се равнява на 
около 1 kcal/час за 1 кг. телесно тегло. Белтъчините увеличават най-много основ-
ната обмяна  с 30%, докато въглехидратите  с 5%, а мастите  4 %. Трябва да се 
има предвид, че почистването на хранителните продукти намалява калорийността 
на храната с 5-15 %, а чрез остатъците по съдовете за хранене тя намалява още с 
около 5 %. Във връзка с това и за улеснение в изчисленията винаги таблиците за 
състава на хранителните продукти се дава според съответния нето състав (т. е. 
съдържанието на очистения продукт, изчислен на бруто продукт, или към неочис-
тения продукт). 

Храненето бива:  
Обикновено  прилага при напълно здравите индивиди и цели да достави 

необходимите на организма хранителни вещества и енергия, за да бъде той здрав, 
трудоспособен и дълголетен. Като подраздел на обикновеното хранене се явява 
храненето на децата и подрастващите, което цели да задоволи пластичните нужди 
на организма, т. е. да му достави съответните хранителни и енергетични съставки, 
които осигуряват неговия правилен растеж и развитие. 

Профилактично  прилага се с цел да задоволи така нуждите на организ-
ма от хранителни вещества и енергия, че по този начин да го предпази от въз-
действието на различни неблагоприятни условия на трудовата, битовата и еколо-
гичната среда (разнообразни химични вредности, физически фактори, метеороло-
гични условия и др.) В трудовата хигиена то се обозначава още и като предпазно-
професионално хранене. 

Диетично  прилага се при болните, като чрез него се цели задоволяване-
то на организма с необходимите му такива хранителни вещества и енергия, които 
са съобразени с патологично променените функционални системи и обменни про-
цеси. 
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Хранителни вещества. Това е физиологично понятие, в което се включ-
ват веществата от хранителните продукти, служещи за осигуряване на вещество-
обмена и енергетичните потребности на организма. Ще маркираме съвсем накрат-
ко от физиологичнобиохимичен аспект основните съставки на хранителните ве-
щества. 

Белтъчини. Те са сложни полимерни съединения, в чийто състав влизат 
20 аминокиселини. За да не се наруши азотното равновесие в човешкия органи-
зъм, са особено необходими следните осем: валин, изолейцин, лейцин, лизин, 
метионин, триптофан, треонин и фенилаланин. Към тях в детската възраст се 
прибавят още двете  органин и хистидин. Като триада, която играе изключително 
важна роля за жизнедейността на организмите, се сочат трите аминокиселини  
лизин, метионин, и триптофан. "Азотното равновесие" на организма трябва да се 
поддържа ежедневно. Това става като количеството на неизбежните загуби от азот 
вследствие на отделянето му чрез урината (ок. 3 гр.), изпражненията (1 гр.) и ко-
жата (също 1 гр.), се възстановява със същото количество азот, който трябва да се 
съдържа в приеманата храна. Като еталонна белтъчина се изчисляват белтъците 
на 35 гр. в кокоше яйце. Приема се, че израсналият е необходимо да поема най-
малко 1 гр. белтъчини на 1 кг. тегло, а оптимално 1,5 гр, като около 50%от тях 
трябва да са от животински произход. За растежа на децата и подрастващите е 
нужно повече белтък, защото е изчислено, че за да се получи увеличаване на тег-
лото със 100 гр., организмът им синтезира 18 гр. белтъци. Задоволяването на този 
повишен баланс на храната им налага да поемат 1,52 пъти повече белтъчини, от-
колкото при израсналите. 

Масти. Хранителните масти са триглецириди с примес на различни липо-
иди, мастни киселини, мастно разтворими витамини и други вещества. Мастите се 
разграждат и всмукват като глицерин и мастни киселини, като сетне отново се син-
тезират в организма. Той обаче не може да синтезира от полиненаситените маст-
ни киселини линоловата и линоленовата, поради което напоследък те се разглеж-
дат като витамини. Наситените мастни киселини обаче действат атерогенно, дока-
то полиненаситените  тъкмо обратното, защото понижават нивото на холестерола 
в кръвта, възпрепятствайки неговата резорбция в червата. Установено е, че разст-
ройството в холестероловата обмяна стои в етиопатогенезата на атеросклерозата. 
Полиненаситените мастни киселини трябва да дават около 1%от калорийността на 
храната. Това може да се получи с дневна дажба от 15 гр. слънчогледово масло 
(или от 50-60 гр. сланина). Колкото мазнините имат повисока точка на топене, тол-
кова и тяхното усвояване спада вместо 98% на 80% и помалко. За младата и 
средната възраст съотношението на белтъците към мастите трябва да бъде равно 
на 1:1,в зрялата възраст 1:0,7 и в старческата 1:0,5. 

Въглехидратите, които биват олигозахариди (монозахариди, дизахариди 
и полизахариди), нишесте, пектин, целулоза и др. са основен енергетичен матери-
ал. Една част от тях се превръща в мазнини. Въглехидратите се разграждат и 
всмукват в организма главно като глюкоза, като се разпадат на СО2 и 
Н2О.Благодарение на хормона инсулин, въглехидратите се поддържат на постоян-
но ниво в кръвта, а под влияние на адреналина се увеличава кръвната глюкоза. 
Увеличените въглехидрати се депонират като гликоген в черния дроб и мускулите. 
Повишената консумация на въглехидрати може да доведе до захарна болест и 
най-често до затлъстяване и атеросклероза с всичките нейни лоши последици 
(инфаркт на миокарда, мозъчен инсулт, деменция и пр.) За нормалното храносми-
лане е необходимо храната да съдържа също целулоза и пектин, който унищожава 
гнилостната микрофлора в червата. Общо захарозата в храната на децата и юно-
шите следва да е около 25%от въглехидратите, а у израсналите  до 15%за деня. 
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Отношението на белтъци към въглехидрати в храната е необходимо да бъде от 
1:3,5 до 1:5. 

Минералните вещества са макроелементи (калций, калай, мед, натрий, 
сяра  които са 80%от минералните вещества на организма) и микроелементи (же-
лязо, йод, кобалт, манган, флуор, цинк). Те трябва също да се съдържат в храната 
предвид на тяхното важно биологично и физиологично значение. 

Витамини. Досега са открити около 50 витамини, като се делят на две го-
леми групи според това дали се разтварят в мазнините, или пък във водата. Тук 
ще упоменем само някои от особено важните. Група на мастноразтворимите 
витамини:  

Витамин А (ретинол, аксерофтол). Той е витамин на растежа на скелета и 
важен фоторецепторен фактор, който предпазва от появата на болестни измене-
ния върху кожата и лигавиците. Неговата липса предизвиква разстройства във 
функциите на зрението (т. напр. "кокоша слепота" при получаване под 2500 МЕ) и 
на ендокриниума (особено хипофизата). Нуждите от витамин А са следните: за 
децата от 16 г.: 2500 МЕ, от 7-10 г.: 3500 МЕ, от 11-17 г.: 4500-5000 МЕ, у израсна-
лите  според пола и трудовото натоварване от 43009000 МЕ. Трябва да се има 
предвид, че гледането на телевизия повишава нуждата от витамин А.  

В групата на витамин D,освен самият D (калциферол) влизат още D2 (ер-
гокалциферол), D3 (холекалциферол)  подпомагащ усвояването на калция и фос-
фора при минералната обмяна на растежа на костите. Неговата липса довежда до 
краниотабес (размекване на тилната и теменната област на черепа) и другите ра-
хитични промени. Дневната потребност е около 500 МЕ, като при повече се полу-
чава хипервитаминоза. Получава се освен чрез храната, още и чрез превръщането 
му под въздействието на слънцето. Ергостеринът и холестеринът на кожата се 
превръщат във витамин D. Натрупването на ергостерина в кожата външно се ма-
нифестира с почерняването й.  

От токоферолите ще споменем преди всичко витамин Е, който е важен 
вътреклетъчен атиоксидант и косвено подпомага растежа на организма. Липсата 
му в храната довежда до аборти. Витамин К участва в окислителното фосфори-
лиране и съсирване на кръвта. Липсата му довежда до намаляване на протромби-
на. 

От групата на водноразтворимите витамини ще споменем също само 
някои от най-главните: Витамин С (аскорбинова киселина)  участва активно в ок-
сиредукционните процеси, окислява ароматните аминокиселини, участва в синтеза 
на ДНК, колагена и други междуклетъчни вещества, активира някои ензими и хор-
мони, уплътнява стените на кръвоносните съдове, има значение за имунитета и 
при стресовите състояния. Не се синтезира в организма, поради което е нужно 
ежедневно постъпление от по 75-80 мг., а при малките деца  100 мг. витамин С. 
Когато организмът се пресити, го отделя с урината (нормално това са 20-30 мг.% 
ежедневно). Неговото снижение води до хиповитаминоза С, която се наблюдава 
често пролет. Когато тази хиповитаминоза се изрази в крайната си клинична кар-
тина, тогава се манифестира като болестта "скорбут".  

Витамин РР (пелагропревантивен фактор, никотинамид) подпомага нор-
малната дейност на ЦНС и стомашночревния тракт. Осигурява се за организма 
чрез храната като никотинова киселина или чрез превръщането на част от трип-
тофана в РР фактор. Липсата му предизвиква болестта "пелагра". 

Накрая ще се спрем върху групата на витамин В, където се числят много 
нейни представители, от които ще упоменем няколко от най-важните: Витамин В1 
(триамин, аневрин)  участва във фермента карбоксилаза, поради което (при липса 
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или недостиг) се уврежда нервната тъкан, защото в такъв случай разграждането 
на въглехидратите спира до пирогроздена киселина. Липсата й пък довежда до 
развиване на болестта "берибери". Нуждата от него се повишава при боледуване 
от остри заразни болести и вземане на антибиотици. Дневно децата от 7-10 г. се 
нуждаят от 1 мг. а тези от 14-17 г. - от 2,2 мг. Витамин В2 (рибофлавин, лактофла-
вин) е кофермент на биологичното окисление и е свързан с енергообмена, особе-
но на белтъците и мастите. Дневно е необходим по 1,2 мг. за деца от 7-10 г., а за 
14-17 г. - по 2,7 мг. Намаленото му приемане довежда до образуването на рагади 
на устните, стоматити, конюктивити, екземи. Витамин В6 (пиродоксин) играе опре-
делена роля за регулиране обмяната на веществата, особено в нервната система, 
кожата и черния дроб. Неговата липса или снижение предизвикват нервност, въз-
будимост, гърчове. Витамин В12 (кобалтцианамин) повишава реактивността на 
организма, стимулира хемопоезата (антианемичен фактор) и образуването поспе-
циално на еритроцитите и тромбоцитите, повишава антитоксичната функция на 
черния дроб, задържа образуването на холестерин и в обмяната на нервната сис-
тема. Съдържа се особено много в черния дроб. Останалите витамини от групата 
на витамин В, като напр. витамин В3 (пантотенова киселина), Витамин В9 (фолие-
вата киселина), биотинът и пр. са също от значение за нормалното развитие на 
организма, но върху тях няма да се спираме. 

Накрая тук ще подчертаем, че водата е основната среда за нормалното 
протичане на жизнените процеси на организма, чийто съставки най-грубо и образ-
но казано са "разтворени" в 67-70 % водна част от теглото на човека. Най-
обобщено дефинирано, ежедневните нужди на индивида от вода, изразено в ми-
лилитри, трябва да се равнява на калориите, които се получават чрез храната. 
Ежедневните потребности от течности се изчисляват за децата от 37 г. на 60 млл, 
а за поголемите  на 50 млл (на килограм телесно тегло). 

 

5.2. ОБЩИ ПРИНЦИПИ НА ХИГИЕНАТА НА ХРА-
НЕНЕТО 

 
Днес храненето не е само биологичен, а и сложен социален процес, защо-

то храната вече не е резултат само на "находка" в природата. Храните сега се по-
лучават като продукт на разнообразни форми на съвременния човешки труд. Те са 
"хранителни продукти", защото почти изцяло днес храната се е превърнала в тър-
говска стока. Оттук поради социално-икономическия строй, ниската култура и екс-
плоатацията произтича гладуването на голяма част от населението в т. нар. "трети 
свят". По данни на ЮНЕСКО днес все още около 60%от населението по земното 
кълбо страда от постоянно недохранване, като годишно умират от глад по 38 ми-
лиона души. Чрез храненето човекът не само влиза в непосредствен контакт с хи-
мическите вещества от растителен и животински произход на биосферата, но 
обуславя и съществуването на живот. Храната е най-древната и неотменна непос-
редствена материална връзка на човека с природата. В напредналите страни от-
давна няма гладуване, а съществува проблема "какво да се яде, за да не пълне-
ем". 

Балансирано и дисбалансирано хранене. От физиологично-
биохимичния анализ на хранителните вещества стана ясно, че потребностите от 
храна трябва да се задоволяват чрез различни хранителни вещества. С други ду-
ми, за да се получи правилен енергетичен баланс в организма, е необходимо хра-
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нителните вещества да се намират едно към друго в строго определени съотно-
шения, т. е. да бъдат балансирани. Балансът се изчислява на принципа на кало-
рийността на храната и енергоразхода на организма. Развитата напоследък "тео-
рия за баланс на храната" става една от основните принципни положения в хигие-
ната на храненето. Тук се отразяват съвременните научни постижения за слож-
ността и многообразието на вещество-обменните (физиологично-биохимичните) 
процеси. Въз основа на същата теория днес става определянето на пропорциите 
на отделните хранителни вещества и техните съставки в различните менюта за 
хранене и то според професията, възрастта, сезона и пр. 

У нас, изхождайки от теорията за балансираното хранене, през 1972 г. се 
приеха физиологично обосновани норми за храненето на населението. Прието е, 
че съотношението на трите основни съставки на храните е следното: белтъци-
масти-въглехидрати = 1:1:4.Струва ни се, обаче, че напоследък се налага ревизия 
на количеството на въглехидратите и неговото намаляване към 3. Според въз-
растта и физическото натоварване 12-14%от калорийността на храната трябва да 
бъдат осигурени чрез приеманите белтъчини. При това е необходимо те да са 
предимно от животински произход, както следва: 70% за деца от 12 г., 60%за деца 
на 3-13 г., и 50%за подрастващите над 14 г. 

Дисбалансираното хранене се получава при несъответствие между съста-
ва и калорийността на храната и потребностите на организма от хранителни ве-
щества и енергия. В тези случаи се наблюдава съответно недохранване или пък  
прехранване. Недохранването се получава, ако трудоспособното население полу-
чава недостатъчно храна, т. е. под 2400 kcal.Ако пък хранителния недоимък спад-
не под 2000 kcal,отначало се получава отслабване на тегло и намаляване на тру-
доспособността, което в случай, че продължи половин година, може да доведе до 
съответни заболявания. Недохранване произлиза още поради дисбаланс на хра-
нителните вещества и определени а или хиповитаминози. В днешно време, вклю-
чително и у нас, дисбалансираното хранене довежда до прехранване. Сега около 
15-30 % от българското население е с наднормено тегло, поради алиментарно 
затлъстяване. Вече от много автори е установено, че затлъстелите спрямо нор-
малните си връстници умират два пъти по-често, страдат 1,52 пъти повече от по-
вишено кръвно налягане и инфаркт на миокарда, 80%от диабетиците са също зат-
лъстели хора и пр. 

Принципите на рационалното хранене. Според класификацията на 
акад. Т. Ташев, хранителните продукти (независимо от техните различни съставки) 
се делят на следните седем групи: 

• мляко и млечни изделия; 

• месо, риба и яйца; 

• хляб, тестени изделия, захар; 

• варива /сухи зеленчуци/ и ядкови плодове; 

• мазнини; 

• зеленчуци; 

• плодове и техните сокове.  
Имайки това предвид, принципите на рационалното хранене налагат пре-

ди всичко ежедневното осигуряване на разнообразни хранителни продукти, които 
да съдържат упоменатите седем основни хранителни вещества в тяхното балан-
сирано взаимоотношение. 

Всичко в храненето се съобразява главно с възрастово-половите, трудо-
во-битовите, сезонните, вкусовите и др. особености, като за тази цел се прави и 
съответния набор от хранителни продукти. Той е в зависимост от уточненото ме-
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ню, което представлява комплекс от ястията за едно хранене (закуска, втора за-
куска, обяд, следобедна закуска, вечеря), а също и според определеното меню  
разкладка, т. е. програмата на менютата за даден срок (най-често седмица). Меню-
разкладката трябва да осигурява: необходимия енергетично-калориен състав, ба-
лансирано съотношение на веществата, достатъчност по обем (не повече от 1500 
мл. при израсналите), правилно технологично изготвяне, съответстващо на режи-
ма разпределение; разнообразие и физиологична целесъобразност, съответствие 
със сезона, националните традиции и вкуса на населението. 

Храненето у нас трябва да има максимално доближаване до българската 
народна кухня, която се характеризира с широко и съвсем целесъобразно прила-
гане на съответните подправки и треви. Така напр., за да се избегнат коликите и 
спазмите към някои храни, се прибавя: към фасула джоджен, а към таратора  ко-
пър; тлъстото свинско повишава кръвното налягане и затова се консумира с хрян, 
който го понижава; използва се нашироко чесъна в тлъстите и месни храни пак 
заради неговото хипотонично и антисклеротично действие и пр. и пр. 

Вредно действащите върху храносмилателните продукти фактори могат 
изобщо да се сведат до следните пет основни групи: 

• примеси и добавки, които когато са вредни, могат да доведат до ост-
ри, хронични отравяния или до алергични реакции; 

• микрофлората може да подобри храната (както напр. това става при 
ферментацията, респ. втасването на туршиите, бирата, хляба) но още 
и да я направи негодна; 

• паразити  в широкия смисъл на думата, към които се отнасят: първа-
ци и други микроорганизми, червеи, кърлежи, насекоми и различни 
паразити; 

• остатъци от селскостопанската химизация, т. е. на различните изкуст-
вени торове и химикали, особено пестициди, инсектициди, фунгициди, 
хербициди и др.; 

• фактори от пластмасовите опаковки, от които у нас са от значение 
особено: полиетиленът, пластификаторите на РVС (поливинилхлори-
да) и полистиролът. 

Измежду честите хранителни отравяния трябва да упоменем предимно 
следните: салмонелозите, ботулизма и микотоксикозите; от немикробните особено 
значение имат отровните за човека цинк, мед, живак, хром и кадмий. Може да се 
получат отравяния от семена на плевели (къклицата напр.) и паразити, или пък 
гъбички. Заслужава да се споменат още отравянията от горчивите кайсиеви и ба-
демови ядки, соланинът на прорасналите картофи, недобре сварения зрял боб, 
баклата и др. Едни от най-честите отравяния от тази група са също отравянията от 
гъби, особено поради това, че напоследък ядливите гъби имат вече доста много 
отровни двойници. За профилактиката на заболяванията от микробен произ-
ход, предавани чрез храните най-общо казано, трябва да се спазва следното: 

• предотвратяване на контаминирането на хранителните продукти с 
вредно действаща микрофлора; 

• да се ограничи размножаването на микрофлората в хранителните 
продукти 

• да се отстранява и унищожава своевременно вредно действащата 
микрофлора в хранителните продукти.  

• Това унищожаване на микрофлората става чрез три основни групи 
методи: 
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• механични методи  чрез щателно почистване и измиване; 

• биологични методи  чрез зреене и ферментация; 

• физични методи  чрез стерилизация над 100
0С,варене при 100

0С и 
пастьоризация под 100

0С,както и чрез облъчване. 
Освен това във връзка с принципите на рационалното хранене е много 

важно при изготвяне на неговия режим, да се има предвид, че обикновено стома-
хът се освобождава след 34 часа от последното нахранване и чак тогава е отново 
готов да поеме друга храна. Дотогава възбудимостта за нейното приемане посте-
пенно се повишава, появява се апетит и се отделя т. нар. "запалителен стомашен 
сок". Режимът на хранене трябва да се спазва стриктно, за да се постигне пълното 
усвояване на хранителните вещества и да не се угаси времето на условния реф-
лекс за получаване на следващата по ред храна пред денонощието. За нашите 
условия се препоръчва трикратното или четирикратното хранене, при което има 
различно разпределение на калорийността на храната. Трикратното хранене се 
разпределя в проценти така: закуска 20-25%, обяд  40-45%и вечеря  30-35 %. Ко-
гато се поднася и допълнителна закуска, която е между сутрешната и обяда или 
пък между обяда и вечерята, се получава трикратно хранене. То се практикува 
най-вече при децата и подрастващите, както и при някои болни. При тежката фи-
зическа работа се налага закуската да бъде пообилна, т. е. от типа на т. нар. у нас 
"руска закуска". Съществува в някои страни, особено сред интелектуалците петд-
невно хранене по схемата: три закуски  сутрешна в 10 часа, към 12,30 часа, пос-
ледвана от обилен обяд  към 16 часа и съвсем лека вечеря. 

Вече няколко пъти изтъкнахме, че при рационалното хранене трябва да се 
осигури баланс между енергоразхода и калорийността на храната, за да се укреп-
ва здравето и трудоспособността на индивида. При застрашените от заслабване 
или интоксикационни увреждания обаче чрез лечебнопрофилактичното хранене се 
цели да бъде забавено постъпването и да се отстранят побързо попадналите в 
организма патогенни фактори, да се повишат функционалните възможности и за-
щитните сили на огранизма и накрая  да се компенсират повишените загуби на 
хранителни вещества от контактите с вредните фактори, които ще разгледаме по-
подробно в трудовата хигиена. Така напр. при прегряващ климат или режим на 
работа се дава подсолена газирана вода и тонизиращи напитки (чай, кафе). При 
оловно-опасните трудови обекти се прилагат две редуващи се диети: киселобез-
калциевата и алкалнопълноценна, при работа със серни окиси  алкализиращи 
храни, при силикозните обекти  повече витамин А и богати на метионин и цистин 
белтъци, при шум и вибрации  повече пълноценни белтъци и витамини от групата 
на В и С, при селскостопанския труд трябва също да се осигурява топла храна, 
която да е съобразена със сезонните атмосферни условия и евентуалните контак-
ти с отровни вещества. Почти същото се отнася и за храненето при екскурзии и 
походи, организирани от училището или други институции, когато дневното меню  
разкладка трябва да се завиши заради усиленото движение и съобразява със се-
зона, през който се извършва. И накрая  за заболелите се прилага съответното 
диетично хранене, което ще се ограничим тук само да посочим, че е необходимо 
да се основава на етиопатогенезата на заболяването, фармакодинамичното влия-
ние на храната върху организма и нейната специализирана технология. 
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5.3. РАЦИОНАЛЕН ХРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ НА ДЕ-
ЦАТА И ПОДРАСТВАЩИТЕ 

 
При съставяне и следене изпълнението на рационалния режим на хра-

нене на децата е необходимо да не се забравят следните три основни положения: 

• при детския организъм преобладават асимилационните над дисими-
лационните процеси; 

• основната обмяна на веществата е по-интензивна при растящия орга-
низъм  

• все още храносмилателната система на децата е с недостатъчна 
адаптация.  

Във връзка с това, напр. при бебетата, режимът и съставките на храни-
телните вещества следва да бъдат в точно съотношение и давани навреме така, 
както това се изисква, когато се дават лекарства от аптеката! храненето на децата 
и юношите трябва не само да покрива енергетичните загуби на организма, но и да 
дава с 10%повече калорийност, за да може по този начин да се осигурят необхо-
димите "веществени условия" за растежа и развитието му. 

В нашата страна вече разполагаме и с научно разработените от Института 
по хранене при МА нормативни таблици за необходимите основни хранителни ве-
щества (белтъци, масти и въглехидрати), както и за витамините, необходими за 
децата и подрастващите от 1 до 17 г. възраст. В тях е дадено и съотношението 
помежду им. Така например олигозахаридите в начална училищната възраст (7-13 
г.) трябва да са 30%, а в горната възраст (14-17г.) - 25 % от всички въглехидрати. 
За компенсиране на енергоразхода и правилния растеж на децата от ранната учи-
лищна възраст са необходими средно 1300 kcal.Дневно те се нуждаят от белтъци, 
изчислени по 3 гр. на килограм тегло, т. е. дневно по около 40 гр., като от тях 28 гр. 
трябва да са животински. Затова децата е необходимо да приемат ежедневно по 
400 гр. мляко, 50 гр. месо, 20 гр. сирене, половин яйце и пр. Децата от детската 
градина следва да приемат храна, съдържаща 1800 kcal дневно, като белтъците 
да са по 2,7 г. на кг. тегло, или общо около 56 гр., от които 33 гр. да са от животин-
ски произход. Ежедневно за тях е нужно да се осигури прием от 450 гр. мляко, 75 
гр. месо, 25 гр. сирене, половин яйце и пр. Общата калорийност съответно трябва 
да бъде 2200-2600 ккал. Тук за децата до 10 г. възраст се предвиждат белтъчини 
по 2,5 гр. на кг. тегло, общо 70 гр., а от 11-13 г. по 2 гр. на кг. тегло, или общо 80 гр. 
Те ежедневно трябва да получават по 450 гр. мляко, по 80-100 гр. месо, 50 гр. 
месни произведения , 10 гр. риба, 20 гр. сирене и др. 

След единадесетата година започва да се проявяват вече разликата в 
енергетичните нужди при двата пола. Поради това, най-общо казано, момчетата 
трябва да получават в повече от момичетата храна отначало с 20-25%, като мак-
симумът на надбавката от 30%достига към 18-та година. Така юношите от 14-17 
год. се нуждаят от получаването дневно по 3300 kcal,а девойките с 650 kcal помал-
ко, т. е. по 2650 kcal  ежедневно. Дневната нужда от белтъци за момчетата е 106 
гр., а за момичетата 87 гр., т. е. средно по 1,7 гр. на килограм тегло. Това се полу-
чава чрез ежедневното приемане по 500 гр. мляко, 120 гр. месо, 80 гр. други месни 
произведения, 20 гр. риба, 20 гр. сирене и т. н. За учениците от IХ-ХII клас, както и 
за работещите се завишават нормите. Според тежестта на физическия труд, ра-
ботническата младеж получава съответно завишаване на калориите, отнасящо се 
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до групите на лекото и средното физическо натоварване (но не и за третата група, 
защото такъв физически труд е забранен за тях.) 

Режим на хранене и хранителни дажби. Хранителните нужди на децата 
и подрастващите са предназначени не само за задоволяване на потребностите от 
енергетични нужди, но още и пластични нужди, т. е. за растеж на тъканите и орга-
ните на подрастващите. Основните ингридиенти на дневната дажба е необходимо 
да се съобразяват именно с тези две техни главни нужди. 

В предучилищната възраст приемането на храната става също на всеки 
2,53 часа и не помалко от 4-5 пъти през деня  закуска (евентуално втора сутрешна 
закуска), обяд, следобедна закуска и вечеря. За осигуряване на добра трудоспо-
собност и поради съществуващото (за съжаление) обучение на две смени в учи-
лището, режимът на храненето е следния: При нормална (сутрешна) смяна първа-
та топла закуска става към 7 ч. сутринта и трябва да съдържа 25 % от калориите 
за деня. Втората топла закуска е през време на голямото междучасие и съдържа 
15%от дневната калорийност, като обядът (35% ) е след завръщане от училището 
и вечерята (25%) между 18-19 часа. Хранителният режим при втората (следобед-
на) учебна смяна изисква първата закуска да става в 8 часа, като се обядва преди 
тръгването за училище, а втората топла закуска е по време на голямото следо-
бедно междучасие в училището и вечерята към 19.30-20 часа. Училищата и групи-
те от полуинтернатен тип обаче получават в училище не веднъж, а няколко пъти 
храна (закуска, обяд и следобедна закуска). Калорийността в летните лагери и 
бригадите се завишава с 10-15%чрез допълване на мляко и млечни продукти, как-
то и широко витаминизиране чрез даване на сурови зеленчуци и плодове. 

Първата сутрешна закуска обикновено има калорийност 600-700 kcal и в 
нея 55%от тях дават въглехидратите, 30%мастите и 15%белтъчините, т. е. въгле-
хидратните храни са 80-100 гр., а мазнините и белтъците  15-20 гр. Необходим е 
богат асортимент, в който обикновено се предвижда посменно: мляко или чай, 
хляб с масло или с конфитюр, петмез, мармалад, сирене, кашкавал, варено яйце, 
колбаси, макарони, юфки, пресни зеленчуци и плодове. Училищната закуска (т. е. 
втората сутрешна или следобедната) трябва да бъде топла. Тя се организира 
обикновено чрез прикрепването на няколко бюфети към определен базов учили-
щен стол. Трябва да подчертаем, че за тая топла училищна закуска отдавна много 
се говори и пише, но за съжаление фактически тя все още навсякъде не е реали-
зирана. А има и училища, където благодарение на учителско-родителския актив и 
на училищното настоятелство, тя се дава редовно. Училищната закуска трябва 
задължително да съдържа 12 гр. белтъчини, които се получават от включваните в 
нея: сирене, кашкавал, извара, краве масло, колбаси или като сандвичи, пресни 
плодове и топли течности  супи, мляко, чай, какао, компот и др. 

Обядът на детето и ученика, сервиран между 12,30 и 13.30 ч. всъщност е 
най-богатия по калоричност, защото съдържа минимум 40%от дневната дажба. 
Особено подходящи са следните 3-4 блюда: 

• топла зеленчукова или месна супа; 

• топло ястие с месо и зеленчуци; 

• сурова салата или туршия; 

• десерт от сладкиши или плодове, 

• питие от плодови сокове; 
Тук искаме да подчертаем и един много важен момент в храненето на де-

цата. Не бива да се допуска децата да ядат със супата и хляб, защото обикновено 
те се нахранват само с нея и поради това почти не поглъщат останалите продукти, 
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особено  месната порция от второто блюдо, което всъщност е най-важната част за 
поредния прием на храната.  

Вечерята е наложително да бъде съставена от леки и лесно смилаеми 
храни, в които обикновено се включват 2-3 блюда, съставени от: 

• топло постно ядене, или риба; 

• компот, плодове или кисело мляко.  
Вечерята не бива да бъде по-късно от 1-1/2 до 2 часа преди лягането, ка-

то след нея се извършва и кратка разходка. 
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6. ХИГИЕНА НА ТРУДА И ПЕДАГОГИЧЕСКА 
ЕРГОНОМИЯ 

 

6.1. ХИГИЕНА НА ТРУДА И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ 
ВРЕДНОСТИ 

 
Трудът е първа потребност на здравия човек. Той е още и могъщо средст-

во за укрепване на човешкото здраве, а в редица случаи, когато то е нарушено, 
щом бъде приложен дозирано и целенасочено, трудът може да служи още и като 
лечебно средство. Такъв е той при т. нар. "трудотерапия" на различните категории 
болни и дефективни деца. Но разбира се, щом липсва правилна организация на 
труда, или при неправилното трудово-професионално ориентиране, както и при 
нарушаването на технологичните процеси, незащитяване от професионалните 
вредности и изобщо  при неспазване на основните медико-хигиенни изисквания 
към трудовия процес включително  отбелязва се развиването на съответни про-
фесионални заболявания. 

Трудовата хигиена изучава влиянието на трудовия процес и производст-
вената среда върху организма на работниците и разработва хигиенни принципи, 
нормативи и мероприятия, насочени към създаване на най-благоприятни условия 
на труда с цел запазване и укрепване на здравето и осигуряване на висока и дъл-
готрайна работоспособност. Трудовата хигиена изучава както самият трудов про-
цес (характер, поза, повторяемост, интензивност, организация, режим и др.), така и 
предизвиканите от него промени в организма; влиянието на оборудването и про-
изводствените процеси върху работника; санитарните условия на труда, обусло-
вени от химичните, физичните, праховите, биологичните и други фактори на ра-
ботната среда, въздействието на антропогенните вредни фактори  вибрации, лъ-
чиста енергия, оптическа и акустична травматизация и пр. Така се достига до по-
лучаването на различни професионални, алергични, хранителни и др. заболява-
ния, в т. ч. още и т. нар. "болести на цивилизацията", част от които имат непосред-
ствено отношение към неспазване изискванията на хигиената на труда. 

Поради това основните задачи на този дял на хигиената е да разработи: 
физиологично обосновани норми за факторите на средата и организма на работ-
ниците; хигиенни нормативи, правила и материали за трудовохигиенното законо-
дателство; да съдейства за оздравяването на условията на труда, устройството и 
поддържането на промишлените предприятия; хигиенните изисквания към реали-
зиращите го оборудване и производствени процеси; мерки и средства за личната 
хигиена и защита, за предпазването на здравето и за закаляването на работници-
те, както и предложения за рационална и научна организация на труда и бита на 
работещите. Трудовата хигиена носи специфично антропологичен характер. Чове-
кът е уникално същество не само като неповторима комбинация на гени, но е уни-
калност още и затова, защото той е единственият биологичен вид, който е спосо-
бен за истински общественополезен труд и дейност. 

Тук ще дадем преди всичко класификацията на професионалните 
вредности по Д. Димчев (1967). В нея много добре е отразен както характера и 
вида на вредностите, така и причините, които ги обуславят. Към същата схема ние 
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прибавихме и четвърта група от вредности, които са тясно свързани с недостатъ-
ците на основната ергосистема [Ст. Мутафов, 1975]. 

 
1.  Вредности, свързани с неправилната организация на трудовия 

процес. 
1.1. Нерационален режим и организация на труда и работното време 
1.2. Прекомерна интензификация на трудовия процес 
1.3. Извънредна продължителност на работния ден 
1.4. Продължително принудителна еднообразна поза 
1.5. Пренапрежение на отделни системи и органи (различните нерв-

но-психически сфери,  сетивни органи,  локомоторния апарат и др.) 
2.  Вредности, свързани с неправилна организация при нарушение 

на технологичните процеси 
2.1. Физични фактори 
2.1.1. Неблагоприятни микроклиматични условия (повишена, респ. сни-

жена температура, влажност, топлоизлъчване, движение на въздуха). 
2.1.2.  Механични фактори (атмосферно налягане, инфразвук, ултраз-

вук, производствен шум и вибрации, тласъци, гравитация.) 
2.1.3. Производствена радиация (електромагнитни вълни, корпускулар-

ни излъчвания, електрическо поле, магнитно поле). 
2.2. Химични и физикохимични фактори. 
2.2.1. Производствени отрови (токсични вещества, газове и пари). 
2.2.2. Канцерогенни вещества 
2.2.3. Производствен прах 
2.3. Биологични фактори, включващи различните патогенни бактерии, 

рикетзии, вируси, хелминти и гъбички. 
3. Вредности, свързани с недостатъци в санитарната обстановка на 

труда 
3.1. Недостатъчни размери и кубатура на работните места 
3.2. Недостатъчна обмяна на въздуха 
3.3. Недостатъчно отопление 
3.4. Недостатъчно и изкуствено осветление 
4. Вредности, свързани с недостатъци в основната ергономична 

система 
4.1. Антропологичноергономични фактори 
4.2. Физиологичноергономични фактори 
4.3. Психологичноергономични фактори 
4.4. Кибернетичноергономични фактори 
4.5. Техникоикономични фактори в ергономията 
 
Професионалните вредности трябва да се познават добре защото в тру-

довата хигиена те се явяват и като истински етиологични фактори за професио-
налните заболявания. Броят и характерът на професионалните вредности се вли-
яе от развитието на научнотехническия прогрес и вземаните профилактични мер-
ки. Хронологичното им въздействие налага съвсем основателно тяхното отчитане 
даже, когато те са със малка интензивност! Разглеждайки труда, е необходимо 
винаги да се отчита и неговата физиологична страна. 

Физиологията на труда е раздел както на общата физиология, така и на 
хигиената на труда, защото тя изучава  от една страна  функционалните промени в 
организма на работещия, възникващи под влиянието на трудовата дейност и от 
друга страна  факторите на технологичния процес и производствената среда. 
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Целта на проучванията тук е да се обосноват от физиологичен аспект ре-
дица от принципите и мероприятията на научната организация на труда. Под труд 
се разбира всяка смислена и целесъобразна дейност за създаване на материални 
и духовни ценности. Понятието "труд" обаче трябва да се различава от "работата". 
Защото във физичен смисъл под работа се разбират всичките превръщания на 
енергията, вкл. и нейните превръщания, свързани с човешката дейност. А във фи-
зиологичен смисъл като работа се означава всеки процес, който протича с израз-
ходване на различна жизнена, и още по-специално  на мускулна или умствена 
енергия. Мускулната работа пък бива динамична (съответно с положително или 
отрицателно преместване) и статична (поддържаща тежестта и положението на 
тялото). 

 

6.2. ОБЩАТА И ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ЕРГОНОМИЯ 

 
Ергономията е съвременна комплексна наука, чието зараждане бе обус-

ловено от развитието на "науката за човека и техническите науки", като нейните 
корени се намират в научната организация на труда при условията на научнотех-
ническия прогрес. Предмет и основа на ергономията се явява изучаването на сис-
темата "човек-оръдие на труда  производствена среда". Поради това, както изтък-
ва Чапанис, тя е "амалгама" на следните дисциплини: антропология , физиология, 
хигиена, социология, икономика и най-вече  техническите науки. Според В. В. Зин-
ченко и В. М. Мунипов (1975) ергономията обаче не е само просто опериране с 
различните системи от отделни изходни свойства, качества и показатели на ней-
ните близки науки, защото тя ги трансформира специфично и разработвайки свои 
изходни представи и средства, преследва типични цели и задачи, свързани с ор-
ганизацията и проектирането на условията и на начините за действие на човека в 
основната система. По този начин фактически ергономията включва в себе си и 
"физиологията на труда" и "хигиената на труда", без обаче безспорно с това тя да 
премахва както тяхното самостоятелно съществувание, така и да ги заличава като 
части на двете големи и изходни за тях науки (респ. физиологията и хигиената). 
При все, че действително според сполучливия израз на Де Монмолен, понякога да 
се получава объркване между тези два основни "корени", от които израсна "расте-
нието" ергономия  от една страна, със самото "растение" като цяло  от друга стра-
на. Според нас, такъв спор обаче съществува винаги в началото на появата на 
всяка нова наука. 

Днес ергономията се дели на два основни дяла: класическа ергономия и 
ергономия на системата. Освен това се говори още за "превантивна ергономия", 
при която машините и оръдията на труда се оптимизират към човека още първо-
начално в процеса на проектирането, конструирането и производството им, и "ко-
рекционна ергономия", където вече съществуващите и неподходящо произведени 
машини и оръдия на труда се привеждат в съответствие с психофизическите ха-
рактеристики на "човека-оператор". Понеже безспорно (грубо казано) ние не мо-
жем да създаваме хора според машините, затова трябва да произвеждаме маши-
ни, които да са съобразени с основните психофизически параметри на човека. За 
пример в това отношение тук ще посочим "антропометричното съответствие" на 
оръдията на труда, т. е. съобразяването им с телесната вариабилност като важно 
трудовохигиенно и морфо-функционално условие за нормалната и здравно-
съобразна работа на операторите. 
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По поръчение нае ДКНТИ под наше ръководство (Ст. Мутафов) бяха изс-
ледвани в 9 района на страната общо 3600 души от двата пола от 1655 г., чрез 
което създадохме (1976) "Типоразмерни антропометрични нормативни таблици на 
българското население", от които по-късно се създаде поредица от първите бъл-
гарски стандарти за антропометрично съобразяване при ергономичното проекти-
ране. Разбира се внедряването на тези (и другите) стандарти е понякога трудно и 
скъпо. Когато обаче се яви противоречие между техниката, икономиката и хигиена-
та, както пише Г.И.Царегородцев (1972) всичко трябва да се решава в интереса на 
здравето на човека. 

Важен раздел на общата ергономия е ергономията за децата и подрас-
тващите, която Г.И.Сердюковская и Ю.Д.Жилов (1977) обозначават като "възрас-
това ергономия". Ние я обозначаваме като "педагогическа" (или "училищна"), 
като включваме в нея ергономичните проблеми на предучилищната, училищната и 
студентската възрасти. При този дял на ергономията, както подчертават Сердю-
ковская и Жилов, новото и различното от общата ерогономия се заключава в два 
пункта: 

по своя обект  децата, подрастващите и младежите, които се намират в 
процес на анатомично, физиологично, психично и социално формиране 

по това, че тук е необходимо да бъде използвана още една наука  педаго-
гиката, и още поточно методиката на производственото обучение с нейната спе-
цифика и особености. 

Както общата, така и педагогическата ергономия повеляват преди всичко 
да се спазват стриктно трудовохигиенните нормативи. Така напр. за физическите 
работници се предвижда  при 4 часова смяна  ръчно вдигане и пренасяне на те-
жестите за мъже до 50 кг., а за жени  20 кг., но при продължителна работа теглото 
се намалява съответно на 25 кг. и 15 кг. Тези тежести могат да се пренасят макси-
мално на разстояние до 60 м. и височина до 3 м., но при условие, че наклона на 
пътя е 20 градуса. Учениците на 16-18 г. не бива да се допуска да повдигат и пре-
насят тежести по-големи от 16,5 кг. за момчетата и 10,25 кг. за момичетата. Нор-
мите за придвижване на тежести с различни платформи са по-високи, както след-
ва: двуколесни колички 114,9 кг. при три и четириколесните 42,9 кг., като се допус-
кат само момчета. Само като изключение може да се допусне под 14-16 г. възраст 
да се пренасят или превозват, но по-малки тежести. 

Съгласно хигиенните и ергономични изисквания за използваните инстру-
менти, работни места и машините трябва да бъдат антропометрично оптимизира-
ни към съответните възрастово-полови групи деца и подрастващи и ги предпазва 
от преумора, заболявания и травми. Във връзка с това напр. в училищната ерго-
номия се приема, че дължината на острието на шилото, използвано в детската 
градина и началното училище трябва да е 30 мм. и дръжката му с 70 мм дължина 
при 20 мм. диаметър, а дължината на острието на ножа-косер да е 100 мм. с 90 
мм. дълга дръжка. Различните други инструменти в учебните работилници трябва 
да имат напр. следните дължини: пилата - 200 мм.; ножиците - 180 мм.; дървеното 
чукче - 225 мм.; дълга дръжка със сечение 22 мм.; желязното чукче да не е потеж-
ко от 250 гр. и да има 220 мм. дълга дръжка и т. н. 

С оглед нуждите на историята на техниката и на ергономичната антропо-
логия беше съставена от нас (Ст. Мутафов, 1984) собствена класификация на 
"трудовия човек"  homo ergaticus. Според тази наша класификация, психофизи-
ческата еволюция на човека през време на трудовия процес е преминала, след 
своята "нулева фаза" на homo sedens (седящ човек), последователно през седем 
фази: 
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I фаза  homo habilis (сръчен човек), който се труди предимно с наготово 
попаднали му вещи; 

II фаза  homo laboris,т. е. човекът на непосредствения човешки труд; 
III фаза  homo instrumentalis е ползващия и различни инструменти човек. 

Дотук са играли роля главно факторите на "доместикация" и на "цивилизация" (по 
Grimm). След това, според нашата класификация  човекът е навлязъл в продъл-
жаващия и досега период на въздействие върху психофизическото му развитие 
много съществен фактор на "механизация", определящ и началото на неговата  

IV фаза  homo mechanicus,при който вече се установява наличието и на 
основната ергономична система "човекмашина". 

V фаза  homo automaticus,т. е. работещият в условията на автоматиза-
цията човек, 

VI фаза  homo roboticus,човек, управляващ промишлените роботи, 
VII фаза  homo sapientissimus cum antroporobotus,свръхразумният чо-

век застава до своя антропоробот, когото командва вече в "безлюдни” технологии. 
Тази класификация на Ст. Мутафов е извършена въз основа на анализа 

на епохалните различия в развитието на трудовата дейност на "трудовия човек"  
homo ergaticus и заангажираните при нея синтезанализатори. 

Според тази наша класификация при автоматизацията на човешкия труд 
се реализира главно следното: 

• многообразие на обема на информацията; 

• значителни възможности на сензорните системи; 

• голяма степен на свобода на изпълнителните органи; 

• бързи адаптационни реакции; 

• разнообразни по тип и обем операции; 

• широко програмиране; 

• ефективно обучение и пр. 
Всичко това става възможно благодарение на спазването на принципите 

на невро-кибернетиката и антропо-роботиката. Ето защо необходимо е за в бъде-
ще наложително човекът-оператор да се изучава вече не само чрез методите на 
традиционната морфо-функционална антропология (в т. ч. и "ергономичната"), но 
още по-подробно и чрез методите на невро-антропологията. Освен това трудовият 
човек в условията на автоматизацията и роботизацията поставя също така нови 
задачи и пред инженерната педагогика, както и пред инженерната и общата хигие-
на.  

 

6.3. МЕДИКОХИГИЕННИ ОСНОВИ НА ТРУДОВОП-
РОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ 

 
Педагогическата ергономия има значение не само за училищните рабо-

тилници, но и за предприятията (в т. ч. и УПП), в които обучението се извършва 
индивидуално и бригадно, а също за школите и курсовете с и без откъсване от 
производството. Трудово-професионалното обучение може да окаже положително 
влияние върху здравето и развитието на подрастващите, само ако неговата учеб-
на натовареност е в съответствие с възрастово-физиологичните възможности на 
младия организъм, щом условията на производственото обучение са правилно 
ергономично съобразени. Тук обаче ние няма да разглеждаме ергономичните осо-
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бености на непосредствения учебен процес, както и изискванията на режима за 
отдих и труд, тъй като те са понататъшен наш  обект. 

Тук ще се ограничим върху необходимите за спазване санитарно-хигиенни 
норми и правила за техническа безопасност в трудово-професионалното обучение 
на подрастващите. Защото тяхното спазване е гаранция не само за избягване на 
умората, преумората и редица заболявания, но още и за постигане на основната 
медико-хигиенна цел на труда  да стимулира развитието и повиши трудоспособ-
ността на младия организъм. Преди всичко не може да не се подчертае, че е не-
обходимо да се осигури оптималното редуване на теоретичното и производстве-
ното обучение през деня и седмицата. Необходимо е също осигуряване и на раци-
оналното им разпределение в програмата по дни и часове, като се спазват както 
нормите за труд и отдих в обучението, така и при отчитането на значението на 
разните смени и тяхното влияние върху организма на учащите се. 

Из следванията на Б.Н.Темкин (1961) показват, че в дните по "практика" 
работоспособността на подрастващите се повишава. Добре е да се има предвид 
обаче и установеното от М. В. Антропова /1968/ повишаване на работоспособност-
та главно в средата на седмицата. Във връзка с това, когато седмичната програма 
има определени два дни за практика, най-добре е това да са вторник и четвъртък 
или вторник и петък [според А. Антонова, Л. В. Михайлова 1963] или пък  сряда и 
петък (според А. Д. Храмцова, 1972), т. е. никога не се сочат понеделник и събота. 
Освен това, според Антропова и Храмцова, продължителността на активното вни-
мание на учащите се не превишава 30 минути. При това първите 510 мин. се сни-
жава. Затова именно урокът е 45 минути с 10 мин. почивка. Когато обаче часът е 
от 35 мин. са достатъчни 5 минути почивка. Тъй като началната умора започва при 
теоретическите занятия по трудово-политехническото обучение към средата на 
втория час, затова е наложителна подълга почивка от 20 минути. 

Когато трудът е свързан с физически натоварвания (напр. при подраства-
щи строители), тогава е необходима 10 минутна почивка през всеки работен пери-
од от 1 час и 20 минути, а в средата на деня и 20 минутна почивка за затопляне. 
При работа пък, която е свързана със значителна хиподинамия, нервноемоцио-
налното напрежение, както и с напрягане на вниманието и зрението, се налагат 
почести прекъсвания  с почивка от по 3 мин. за всеки 15 минутна работа и по 10 
мин. след непрекъснатия половинчасов труд. В тези почивки е особено добре да 
се провежда съответната производствена гимнастика. По начало физкултурата 
забавя и намалява развитието на умората. Работоспособността на подрастващите 
зависи [по А. А. Минха, 1971]много от степента на тяхната физическа подготовка и 
упражнения вид спорт. 

Вечерните и нощните смени оказват неблагоприятно въздействие върху 
подрастващите и те се чувстват с намалена трудоспособност през целия следващ 
ден [С. И. Крапивенцева, 1962]. Когато обаче те не могат да бъдат избегнати, най-
целесъобразно е [според А. Д. Храмцова  1972; Д. И. Каганович  1973] вечерните 
занятия да се провеждат във вторник, четвъртък и събота  при тридневна седмич-
на смяна, или пък в понеделник и четвъртък  при 2 пъти вечерни смени в седмица-
та. Категорично трябва при подрастващите да се изключат от учебното разписание 
нощните смени, а вечерните да се сведат до минимум. При това винаги [по С. И. 
Крапивенцева  1962,С. А. Косилов  1962]се препоръчва въвеждането през първата 
година на трудовото обучение щадящ режим с постепенно увеличение на произ-
водствената натовареност през хода на цялата учебна година. 

И в провеждането на трудовополитехническото обучение е много същест-
вено съобразяването с научната организация на труда изобщо. Една от същест-
вените части на НОТ се явява преди всичко физиологичното рационализиране на 
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трудовия процес. Според И. В. Невроцкий (1974) това може да се постигне чрез 
провеждането на следните 3 групи мероприятия: 

въвеждане на рационалната организация на трудовия процес, която 
включва извършване на плавни работни движения с подходящ ритъм, редуване на 
статичните и динамичните усилия, заменяне на работната поза през почивките ( 
на принципа "работиш ли прав  почивай седнал" и обратното), използването на 
ергономично издържани работни места, особено за умствените работници  добре 
конструиран работен стол (напр. повдигащ се на колела и с подвижно нагласявани 
облегалки и подръчници). 

осигуряване на условия за бързото усвояване на трудовите навици и тях-
ното автоматизиране, което се постига чрез подходящи упражнения и тренировки; 
заангажиращи не само ЦНС, но и цялостния организъм и неговите основни функ-
ции; при тези тренировки да се спазват принципите на постепенност, повторяе-
мост, разностранност, съзнателност и оптимални натоварвания; 

организирането на рационалния режим на труд и почивка, изискващ съоб-
разяване с характера на производството и възрастово-половите фактори, като тук 
се включва производствената гимнастика (ведрина и физкултурни паузи, по време 
на които се извършват съответно подбрани физкултурни комплекси). 

Механизацията, автоматизацията и роботизацията, както и санитарното 
благоустрояване на производствените процеси и получаването на положителни 
психоемоционални заряди (вкл. и с т. нар. функционална музика), довършват кар-
тината на физиологично моделираните условия на труда. Те са именно един от 
основните лостове за профилактиката на умората и преумората (които обаче, за 
да се избегне повторението, ще разгледаме в раздела за хигиената на умствения 
труд), получаващи се винаги при неспазване условията на НОТ и ергономията. 

 

6.4. ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНОТО И ТРУДО-
ВОПРОФЕСИОНАЛНОТО ОРИЕНТИРАНЕ 

 
Като професионален подбор се означава насочването към такава тру-

дово-производствена дейност, която отговаря на индивидуалните психо-физически 
характеристики и интереси на личността, при чието изпълнение няма да се полу-
чат увреждания на здравето и ще се подпомогне нейното хармонично развитие и 
усъвършенстване. У нас професионалният подбор на работниците до голяма сте-
пен е решен чрез задължителните начални и периодични медицински прегледи, 
извършвани в изпълнение на Наредба 099/1973 г. на МНЗ. С Постановление N 
52/1968 г. на МС в България се създаде и система за училищно и професионално 
ориентиране, както и за професионална консултация на младежта. Тази система 
включва създадените за тази цел училищни и градски комисии, като към общинс-
ките инспекторати на МОНТ съществуват и съответните методически кабинети и 
училищни комисии. Въз основа на наблюдението и изследванията на учениците от 
VIII клас към най-подходящото за тях училище и професия, се извършва ориенти-
ране от комисията, а след ХI клас (респ. ХII клас) към подходящото ВУЗ. 

Училищното и професионалното ориентиране включва много ас-
пекти, от които особено важни са следните три: 
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• икономическият, който изисква познаване на професиите, тяхното 
перспективно развитие и нуждата на стопанството (и културата) от 
определени специалисти за периода; 

• медикобиологичният аспект налага познаването на физическото раз-
витие, функционалните възможности и здравното състояние на деца-
та за насочването им в резултат на това към подходящите учение, 
труд и професия; 

• психологопедагогическият аспект, който изучава индивидуалните 
психологически особености, интереси и наклонности на децата за не-
обходимата разяснителна работа и правилното използване на отдел-
ните учебни предмети за подходящото им професионално и училищ-
но ориентиране. 

Приема се, че правилното училищно и професионалнотрудово ориенти-
ране преминава през четири основни етапи: 

• професионалноинформационна консултация; 

• училищна и професионална дейност; 

• професионален подбор; 

• наблюдение на индивида след консултацията; 
При провеждането им е необходимо, преди всичко да се познават много 

добре както морфологичните, така и физиологичните особености на подрастващи-
те. Това е валидно особено за състоянието им през пубертетния период, с който 
до голяма степен съвпада началното училищно, професионално-трудовото и про-
изводствено ориентиране и дейност. За илюстрация е достатъчно в това отноше-
ние да се посочи, че ученици със значително потооделяне на ръцете не са подхо-
дящи да бъдат ориентирани към училища и професии на електротехника. 

Особено съществен момент за училищното и професионалното ориенти-
ране е половият диморфизъм. Въпреки, че научно-техническият прогрес почти 
изравни професиите за двата пола, все пак полово-съобразното професионално 
насочване към "мъжка" професия мобилизира мъжа, докато смущава и увеличава 
грешките у жената. Не бива да се забравя, че женският пол е по-чувствителен към 
физичните, химичните и др. неблагоприятни фактори на външната среда. Освен 
това мъжете-оператори са с по-висока степен на разпределено внимание, като 
забелязват по-добре движещите се дребни детайли и имат по-бързи словесни 
асоциации. Жените пък са по-издръжливи на еднообразните монотонни трудови 
операции. Разбира се, развитието на много ценни качества ще доведе в бъдеще 
до още по-голямо нарастване и на възможностите на девойките за участие в още 
повече професии. Днес, обаче, както изтъква и К. Вроно (1971), "пълно отъждест-
вяване на женския и мъжкия организъм в различните форми на труда е нецелесъ-
образно и за обществото, и за самата жена". В тясна връзка с разглежданото ори-
ентиране стои и въпроса за т. нар. "хоби", защото то е един истински трудов ре-
зерв, чрез който се дава възможност на личността да развие редица свои скрити 
способности. Не бива да се забравя още, че отдаванията на занимания с хобито 
довеждат не само до отмора и стабилизиране на нервната система, но понякога 
чрез него се е достигало дори до изобретения и открития. 

Децата и младежите получават информация за труда и професиите не 
само от своите родители и близки, но главно от общообразователните и специал-
ните дисциплини в училището, в предприятията, учрежденията, а също от инфор-
мационните центрове и средства, при екскурзии и беседа с работещите и пр. Анке-
тите показват, че едва само 40-60%са се насочили съзнателно и с желание към 
дадено училище или професия. Все още не са рядкост случаите, когато това става 
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под давлението на родителите (особено искайки да реализират чрез децата си 
някои свои незадоволени амбиции), под влиянието на свои другари, по несъщест-
вени съображения (по отношение напр. на външната страна на професията), или 
"по романтични причини" (под влияние на книги, филми, мечти и др.) Затова не-
рядко се получават специалисти, които обикновено изпълняват своите трудови 
дейности само по задължение, "без сърце", "без желание". При тях  според статис-
тиките  по-често се установяват не само трудови злополуки и неврози, но и едно 
по-бързо психофизическо състояние. Това се получава най-вече, когато личността 
я е бивало за едно, тя мечтаела да бъде друго и накрая е станало трето, което 
представлява вече истинско тройно медико-социално неблагополучие: и за нея 
лично, и за професията, и за обществото. 

Професионалната консултация е само главният "инструмент" за предпаз-
ване да се създават лоши специалисти, но главното  и за правилното насочване 
на младите хора към най-подходящото за тях училище, професия и трудова дей-
ност. За целта се снема подробна анамнеза и извършва задълбочен медико-
антропологичен и психоневрологичен статус. Обръща се особено внимание на 
степента на физическото развитие и дееспособност, функционалната асиметрия, 
психо-моториката, синтез-анализаторната дейност и невропсихическата реактив-
ност на индивида. Изключват се дефекти, хронични и други заболявания. 

Освен лекарите, е необходимо и психолозите да извършат подробно про-
учване главно на моториката, вниманието и емоциите; установява се равнището 
на интелект, мислене, наблюдателност, памет, въображение, наличните познания, 
интереси и способности; и накрая  общо характера, типа ВНД и работоспособност-
та. Успоредно с това тук е необходима още и подробна педагогическа характерис-
тика, съставена въз основа на продължителното наблюдение на учителите и въз-
питателите (плюс анализ на резултатите от успеха по определени дисциплини, 
както и на поведението) през целия период на обучението. Накрая се вземат в 
съображение също така желанията, интересите и предпочитанията на представе-
ната за консултиране личност. Само по един такъв начин би могла да се даде пра-
вилна консултация за насочване към най-подходящото училищно обучение и при-
добиване на съответна професия и нейния профил. 

Профконсултацията бива: положителна и отрицателна. Положителната 
профконсултация насочва здравите деца към най-подходящото за техните пси-
хофизически особености обучение и професия. Като професионално пригодни се 
приемат тези младежи и девойки, чийто соматични, физиологични и психологични 
възможности и особености съответстват на изискванията на професията и по този 
начин се получава както нейното бързо и добро усвояване и усъвършенстване, 
така и предотвратяването на уврежданията на здравето. Освен това, най-важните 
и професионално значими психофизиологични функции не само, че до голяма сте-
пен гарантират пригодността към определена професия. Те също така се доразви-
ват и усъвършенстват в самия процес на усвояване на професията, като това е и 
един от пътищата за създаване на специалистите-творци. Отрицателната проф-
консултация се дава съгласно утвърдения от МНЗ през 1970 г. "Списък на профе-
сиите, подходящи за професионално ориентиране на ученици с хронични заболя-
вания и недъзи", както и на съответния "списък на хроничните заболявания и фи-
зическите недостатъци, при които е показано настаняването с предимство в под-
ходящи учебни заведения". Въз основа на тях се преценяват отклоненията в здра-
вословното състояние и дали е възможно учениците да бъдат допуснати в дадени 
училища и професии. 

Трябва да се има предвид, че професионална непригодност към абсолют-
но всички професии изобщо не съществува и че тя винаги е относителна, т. е. към 
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една или много определени професии. Практикуването на определени професии 
се забранява не само защото те са неподходящи за момента, но тъй като работата 
в някои от производствата може да помогне за задълбочаването или усложнява-
нето на дадено заболяване, както и влошаване на цялостното състояние на орга-
низма. Решаването на отрицателната профконсултация става въз основа не само 
на общи съображения (за пол, възраст, психофизически качества и особености), 
но още и на санитарно-хигиенната, психофизиологичната и социалноикономичната 
съставки на професиограмата, така и на здравните противопоказания за работа 
при определените условия. Според В. Възвъзова най-общите контраиндикации за 
професия при учениците с хронични заболявания могат да се сведат предимно до 
следното: недопускане в неблагоприятни микроклиматични условия (охлаждащ и 
прегряващ, или с висока относителна влажност въздух; ниско или високо атмос-
ферно налягане), с вредни примеси и прах, наличие на шум, вибрации и лъчения, 
особено инфрачервени, ултравиолетови, йонизиращи и др.; тежък физически и 
умствен труд, принудителна работна поза, нощни смени и пр. 

Трябва да се подчертае, че при училищното и професионалното ориенти-
ране играе съществена роля още преценката и на редица други фактори, като 
напр. срока за обучението и работното време, заплащането, режимите на труд и 
почивка (вкл. отпуска и пенсионирането); характерът на труда  по начина на него-
вото изпълнение (индивидуално, бригадно, серийно, конвейерно), средствата за 
производството (ръчно, крачно, с инструменти; механизация, автоматизация, ро-
ботизация), заангажираните синтез-анализатори и невропсихични сфери, контакт-
ност и дистанционност, вредност на употребяваните материали и другите произ-
водствени фактори. Трябва да се подчертае още, че за обучение и професия се 
насочват, при спазване на съответните гореспоменати изисквания, всички без изк-
лючение, т. е. (както вече бе изтъкнато) не само здравите, но и хронично болните, 
както и с различни психофизически дефекти и инвалидните лица. 

При правилно извършеното училищно и професионално ориентиране, 
благодарение на голямата пластичност на нервната система и нейната условно-
рефлекторна дейност по-късно се извършва една фина функционална адаптация 
и уравновесяване на организма с външната среда. Така се повишава физиологич-
ната устойчивост и получава състояние на повишена неспецифична съпротивляе-
мост и се изработват защитни механизми срещу неблагоприятните фактори на 
труда и учението. 

 

6.5. НАЙ-ЧЕСТИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛЯ-
ВАНИЯ И ЗЛОПОЛУКИ 

 
Тяхното познаване е наложително, защото това е важен момент в борбата 

за профилактиката им, още повече, че организмите на младите хора показват под-
чертана податливост към тях. Професионалните болести, травматизмът и злопо-
луките протичат остро или хронично, като нерядко довеждат до временна или 
трайна загуба на трудоспособността, вкл. и до инвалидизиране. Освен специфич-
ните професионални заболявания (обявени по специален Списък-таблица в Дър-
жавен вестник), днес в промишлеността и селското стопанство се наблюдават и т. 
нар. "парапрофесионални заболявания", при които е налице влияние на професи-
оналните вредни фактори, без обаче те да са единствено определящите, и дори 
не винаги първостепенни, за възникване на съответното болестно състояние. 
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От професионалните заболявания трябва да се упоменат преди всичко 
ония, които се получават в резултат на уврежданията, получавани от принуди-
телните работни пози. Принудителната изправена работна поза довежда до пре-
напрежение и микротравмиране на отделни органи и системи. Вследствие на това 
могат да се наблюдават напр. следните патологични картини: плоско ходило, по-
лучаващо се поради пренапрежението предимно в предния и страничен мускул на 
подбедреницата и силното натоварване на ходилото (от много ходене и носене на 
тежки товари), изкривяване на краката, съответно под формата на 0или Х  крака и 
преходите към тях; изкривяване на гръбначния стълб (кифози и особено  сколио-
зи); получаване на кили (хернии)  коремни, ингвинални или дискови; разширени 
вени (варици) на подбедриците и др. Принудителната седяща поза довежда до 
предизвикването на статично напрежение на мускулатурата на горната телесна 
половина (вкл. и главата), които довеждат до деформации на гръбначния стълб, а 
също и до появата на колити, констипации, хемороиди, а при жените още и до на-
рушения на менструационния цикъл. 

Като типични за пренапрежението и микротравмирането на отделни 
телесни части, органи и системи, могат да се упоменат следните: поява на емфи-
зем на белите дробове у музикантите на духови инструменти; т. нар. "възли на 
певците" по гласните струни не само на певци, но и на преподаватели, лектори, 
екскурзоводи; трябва да се споменат честото "професионално късогледство", как-
то и различните координационни неврози. От тях нерядко се наблюдава т. нар. 
писарски гърч (графоспазъм), който се наблюдава обаче не само у пишещите, но и 
у машинописки, работещи с компютри и др. Аналогично е появяването на спазъм 
на кръглия очно-мимичен мускул у часовникари, спазъм на гласните струни у пев-
ци и спазъма на мускулатурата на езика у музикантите-духачи. Пренапрежението 
на локомоторния апарат води пък до заболявания на мускулите и сухожилията на 
крайниците. 

От възпалителните, дистрофичните и функционалните професионал-
ни заболявания тук ще упоменем още следните: "шиповата болест" в ставите на 
крайниците и гръбначния стълб; "лопатковата болест"  поради откъсване на проц. 
спинози при трудовия процес; възпаленията на различните мускули (миозит, миал-
гии), или на заглавните им места (инсерционити), както и на техните сухожилия и 
влагалища (тендовагинити); т. нар. "болест на Дюпуитрен", получавана в резултат 
на микротравми върху дланната апоневроза и др. Особено интересни и чести са 
професионалните дископатии, плексити, радикулити, невралгии и неврити. 

Особено големи трябва да бъдат грижите в производствата, при които 
има производствена радиация. Заради нея напоследък се заделя като цял съв-
ременен раздел на общата хигиена, или по-специално на трудовата хигиена и т. 
нар. "радиационна хигиена". В производствата с радиация често се наблюдават 
непосредствено изявяване на повече или по-малко специфични, невровегетативни 
синдроми, фото и трофични дерматити, а като поотдалечени последствия  левке-
мии, злокачествени новообразувания, генетични промени, катаракти. 

Профпатологията е особено разнообразна поради богатата производст-
вена токсикология. Тук ще споменем и най-честите професионални отравяния 
също накратко. Като източници за замърсяването на производствената среда с 
различни токсични вещества служат суровините, спомагателните и междинните 
продукти, отпадъците от производството, готовата продукция и т. н. Техният път за 
проникване в организма е често белия дроб, кожата и храносмилателния път, осо-
бено ако липсва необходимата за съответното производство механизация, авто-
матизация, кибернетизация, роботизация, херметизация и вентилация, а също  
има неспазване на санитарно-хигиенните и техническите изисквания за работа с 
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тези отровни вещества. В резултат на това се срещат и някои от следните почести 
професионални отравяния: олово-хроничната интоксикация с него води до "сатур-
низъм" и се характеризира от страна на ЦНС с астено-вегетативен синдром, или с 
"оловна епцефалопатия"; от гастро-интестиналния трак се установява оловна иви-
ца ("лизара") на венеца и колики в червата, които понякога имитират пристъпи на 
"остър корем"; засягат се сърдечносъдовата, ендокринната и бъбречната системи; 
установява се рано порфирия в урината и т. н. Живакът довежда (при работа с 
термометри, манометри, рентгенови тръби, кварцови и луминесцентни лампи) съ-
що до астено-вегетативен синдром, т. нар. живачен еретизъм или полиневрити, 
стомашно-чревни оплаквания и т. н.. Отравянията със СО (напр. при газофикация 
на твърдите горива) са чести, защото това е газ без цвят, без мирис и по-лек от 
въздуха, който свързвайки се трайно с хемоглобина в еритроцитите, образува 
трайното съединение карбоксихемоглобин. Поради това се получава остро или 
хронично "задушаване" на организма. Чести са още и някои други от професио-
налните отравяния, които обаче тук само ще споменем: манган, цинк, арсен, флу-
ор, сероводород, нитрозни газове, амоняк, бензин, бензол, земни масла, нефтоп-
родукти, пластмаси, смоли, минерални киселини и основи. Всички те трябва да се 
знаят и имат предвид, още повече, че днес профпатологията непрекъснато се обо-
гатява с редица новооткрити болести и синдроми, които са професионално обус-
ловени, като напр. т. нар. "болест на работниците от силажните ями", алкална бо-
лест, синдром на позиционното налягане или травма от положение и т. н. Това 
поставя днес нови задачи пред трудовата хигиена и ергономията. 

Производственият прах се определя различно според неговото количес-
тво, дисперсност, форма, структура, разтворимост, запалимост, взривоопасност и 
електрическия му заряд. Прахът се получава при дезинтеграционните или конден-
зационните производствени процеси. Освен това промишлените прахове са още 
органични (живи или мъртви), неорганични и смесени. Други ги делят на прах и 
дим, според тяхната големина. В зависимост от биологичния ефект, който произ-
водствените прахове предизвикват в медикохигиенен аспект, ги определят като: 
токсични, дразнещи, индиферентни, фиброзогенни и др.; делят ги още на съдър-
жащи и несъдържащи силициев двуокис прахове. Те довеждат най-често до след-
ните типични патологични промени и предимно в белите дробове: кониози (особе-
но силикози, силикатози) и пневмокониози, в резултат на продължително вдишва-
не (напр. в рудниците до 5-10 години) на прах от азбест, слюда, талк, цимент, као-
лин; антракози  от въглищен прах; азбестози и пр. От тях много често се получават 
хронични бронхити, бронхопневмонии и др. Някои от производствените прахове 
действат алергизиращо и довеждат до образуването на астматични бронхити, 
бронхиална астма, конюнктивити, или пък предизвикват кожни обриви, пиодерма-
тити, а понякога се стига и до фотодинамично или канцерогенно действие. За 
профилактиката на праховите професионални заболявания се провеждат сега 
редица целенасочени преди всичко технически мероприятия (особено водни заве-
си, мощни и вентилационни уредби и др. механизми), специални предпазни средс-
тва и лична хигиена. 

Нерядко в съвременността се наблюдават професионални увреждания, 
причинени от шум и вибрации, които са типични за научно-техническия прогрес. 
Така шумът в учебните работилници и цехове трябва да е такъв, че да позволява 
доброто чуване на нормалния човешки глас на разстояние 1,5 м. Той в никой слу-
чай не бива да превишава допустимите норми за шума, съответно при: нискочес-
тотен 90-100 дцб, средночестотен 85-90 дцб и високочестотен 75-85 дцб. Шумните 
производства и професии довеждат в скоро време до увреждане в слуха и нервна-
та система. Обикновено отначало се получава временна глухота, а след това се 
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развива типичната картина на твърдоухост, както и т. нар. "шумова болест", която 
до голяма степен напомня в началото си картината на неврастенната невроза. 
Затова при медицинските прегледи, успоредно с общия неврологичен и вътрешен 
преглед, трябва да се провежда задължително тоналната и речевата аудиомет-
рия, а също проверка на хемоглобина, левкоцитите и РУЕ. Необходимо е работни-
ците предпазно да носят вътрешни (запушващи само ушния канал) или външни 
(върху ушните миди) антифони, както и да се въведат в работните помещения не-
обходимите конструктивни и технически средства за поглъщане (дамфиране) на 
шума, чрез подходящи облицовки (с каучук, кече, азбест, битумен, картон и др.) 
или да се прилагат съответните камерни, пластически, пчелнопитни и др. заглуши-
тели. 

Производствата с вибрации (т. е. различни механични трептения, колеба-
ния) се определят според техните честоти (в херцове), амплитуда и ускорение (пе-
риод). Когато вибрациите са под 25Hz се възприемат като сътресения (тласъци), 
когато са в рамките на 30-100Hz.са средночестотни, като под тоя интервал се оп-
ределят като нискочестотни, а над него  високочестотни. Кожата усеща вибрации-
те от 25 до 8000Hz.Особено вредно е действието на вибрациите от 25-200Hz и 
амплитуда над 0,005 мм, когато именно се развива т. нар. "вибрационна болест". 
Вибрациите действат на отделните телесни части, като "местна вибрация" (най-
често това са ръцете при работа напр. с т. нар. вибриращи пистолети) или "общи 
вибрации" (въздействащи общо върху цялото тяло), напр. при работа върху виб-
риращ под, какъвто има в транспорта. 

Върху вибрационната болест е работила много Е. Ц. Галанина. Тя е ус-
тановила, че напр. вибрационната болест на ръцете протича през следните четири 
фази: 

• като вазомоторни и сензорни смущения, които се манифестират с ан-
гиоспазми; 

• налице са трофични смущения, мускулна слабост, нощни болки и мес-
тна ангионевроза в пръстите; 

• протичаща вече с крампи и уплътнения на мускулите, както и с някои 
общотелесни смущения; 

• характеризира се с дистрофично-атрофични изменения в мускулите, 
костите и кожата на ръцете и раменния пояс (артрити, кожни язви, 
чупливи нокти), както и със значителни изменения в ЦНС, мозъчните 
и коронарните съдове. 

Що се отнася до температурата на въздуха в работните помещения, 
максимумът 28

0С не бива да надвишава с 35
0С.Допуска се относителна влажност 

между 4060%, а скоростта на движение на въздуха  0,6 м/с. 
Днес прегряването се избягва главно чрез въвеждане на механизация, ав-

томатизация, роботизация и дистанционно управление; провежда се още термои-
золация на производственото оборудване, поставяне на предпазни азбестови щи-
тове, създаване на охлаждащи водни рамки и водно-въздушни завеси, чрез венти-
лация, аерация, въздушно душиране. Въвежда се също почиване в кабини с ради-
ационно охлаждане, както и режим на работа с подсмени, носене на съответно 
работно облекло и лични предпазни средства. Особено важен е предпазния хра-
нителен режим, който както изтъкнахме, трябва да е богат на белтъчини и витами-
ни (А, В2,С, РР) и предотвратяване на нарушенията на водносолевата обмяна 
(чрез рационален питеен режим с даване на подсолена 2,2 0,5% газирана вода, 
плодови и витаминизирани питиета). По този начин се предотвратява както хро-
ничната хипертермия на организма, така и острата, която може да протече като 
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топлинен (слънчев) удар, под формата на конгестивна или на спастична, наречена 
още "гърчева" болест. 

Преохлаждащият производствен микроклимат се наблюдава при работа с 
температура по-ниска от 6-10

0С.Профилактично тук е необходимо осигуряване на 
помещения с отопление  лъчисто, въздушно или "оазиси на температурно облъч-
ване", както и кондициониране на въздуха, устройване на топли помещения за по-
чивка, добро за целта работно облекло, правилен режим на труд, необходимия 
хранителен режим (с топли закуски и храна, осигуряваща над 100 гр. мазнини) и 
питеен режим (горещи напитки  чай, кафе). По този начин ще могат да се избягнат 
както простудните заболявания (особено на горните дихателни пътища, мускулите 
и нервите), така и местното или общо измръзване, вкл. и т. нар. "бяла смърт" (при 
алпинисти, скиори). 

Безспорно тук трябва да се имат предвид, че всички други гореспоменати 
средови нокси могат да оказват повече или по-слабо неблагоприятно влияние 
върху организма на подрастващите. Затова всичко в учебните работилници и це-
ховете за стажуване трябва да е с далеч по-ниски нива, отколкото те засега все 
още се установяват в редица наши предприятия. Същото важи и за обезопасява-
нето на машините, за които се провежда конкретен инструктаж по охрана на труда. 
Особено внимание трябва да се отделя за предпазване от силно нагретите струж-
ки, дървените стърготини и другия малкодисперсен минералнометален прах, както 
и предпазването от образуваните маслени мъгли, емулсии и пр. 

В учебните работилници и цеховете винаги трябва да се работи със съот-
ветното работно облекло, а също така и със задължителното предпазно облекло 
и лични защитни средства. Работните облекла трябва да бъдат добре оразмерени 
според ръстовите и пълнотните характеристики на учениците. Освен това, за да се 
избегне опасността от попадане в движещите се механични устройства, трансми-
сиите и др. т., в никой случай не бива от работните облекла и от личните предпаз-
ни средства да има свободно висящи и развяващи се краища, връзки, колани и др. 
подобни. За предпазване на кожата на ръцете от вредното въздействие на раз-
личните минерални масла, смоли, нафта, бензин и пр. се прилага намазване на 
ръцете със специален разтвор, който образува т. нар. "биологични ръкавици". 
Особено важно е стриктното спазване при политехническото и трудовото обучение 
на техническата безопасност, вкл. заземяването и зануляването на всички маши-
ни, механизми и електростанции. Освен спазване на охраната на труда за маши-
ните и оборудването, абсолютно задължително е провеждането най-подробно на 
вече упоменатия предварителен системен инструктаж на децата и подрастващите 
по тяхната лична охрана, при работата им в съответните места по трудовото и 
производствено-политехническото им обучение. 

За профилактиката на професионалните заболявания и особено  на про-
изводствения травматизъм, е особено важно носенето на личните предпазни 
средства. Затова тук накратко ще ги разгледаме според топично-анатомичната им 
насоченост, т. е. според тяхното предназначение за предпазване на различните 
телесни части и органи. За главата  това са шлемове, барети (с или без козирка), 
филцови шапки с широка периферия, азбестови капишони и шапки; за очите  
предпазни (открити или закрити) очила срещу механично, химично или комбинира-
но увреждане; а също така противопрахови, светлофилтрови, противоелектромаг-
нитни и противотемпературни очила; щитове за лицето за предпазване на очите 
и дихателните органи, които са прозрачни, мрежести, за пясъкоструйна работа, за 
шприцьори или за бояджии; за дихателните органи  филтриращи и изолиращи 
кислородни апарати; противопрашни и противогази  маски, полумаски и шлемове; 
за слуховите органи  шумозаглушители и (вътрешни и външни) антифони; от 
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крайниците: за ръцете  ръкавици, кожни трипръстници, наддланници, маншети, 
ръкавели; за ходилата: обувки  за леяри, за миньори със стоманено бомбе, коже-
ни с гумени подметки (срещу подхлъзвания); обувки и чехли с дървени подметки, 
антивибрационни сандали и обувки, диелектрични обувки и галоши; за подбедри-
ците  гамаши, подколенници, предпазители на подколенниците; гумени ботуши, 
топли ботуши, ботуши от азбест. Общо за тялото се употребяват пък: специални 
работни облекла, престилки, пояси, коленници и др. Освен това употребяват се 
още най-различни предпазни мази, пасти и кремове (хидрофилни и ходрофобни) 
според индивидуалната характеристика на кожата. 
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7. ХИГИЕНА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА, 
НЕЙНОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТА-
ЦИЯ 

 

7.1. ПЛАНИРАНЕ И ТЕРЕН НА УЧИЛИЩНАТА 
СГРАДА 

 
При планиране на училищните сгради от първостепенно значение е да се 

спазва т. нар. "изохрон", т. е. големината на радиуса на обслужването от различ-
ните степени училища. Международният съюз на архитектите (на своята конфе-
ренция през 1958 г. в гр. Рабат) е приел статута, че за децата в началното учили-
ще максималното разстояние от жилището до училищната сграда (т. е. изохронът) 
трябва да е до 1 км., а за посещаващите средното училище  до 4 км. У нас за СОУ 
са приети следните изохрони за трите степени училища: начална - 750 м. или 10 
мин. за пътуване с редовен транспорт; средна - 1250 м. или пътуване до 20 мин.; 
горна - 2000 м. или пътуване до 30 мин. За децата от предучилищна възраст се 
изисква изохронът да бъде в рамките на 300150 м. според плътността на застроя-
ването на района. 

Изследванията на Н. Милев и сътр. (1979) дават основание да се препо-
ръчат както най-подходящи за нашите условия следните нормативи за формира-
не на мрежата от училища в микрорайоните: 

I.За микрорайон с 8000 жители; по 3 самостоятелни трикомплектни учи-
лища както следва: 

1. за началния курс е по 9 паралелки (за 315-360 ученика) 

2. за средния курс  с 21 паралелки (за 785-840 ученика) 

3. за СОУ  33 паралелки (за 1200-1300 ученика); 
II.За микрорайони с 10000 жители: по 2 самостоятелни, но четирикомплек-

тни училища както следва: 

4. за началния курс  с 12 паралелки (общо 420-480 ученика) 

5. за горния курс  с 28 паралелки (за общо 980-1120 ученика). 
Изискванията за терен на училището са много големи. Те засягат преди 

всичко вида на учебно-възпитателното заведение, неговата големина, форма, 
местоположение, почва и климатично-шумова характеристика на мястото. 

У нас като норматив за изчисление на необходимия терен за СОУ се при-
ема предвиждането за ученик минимум 1620 кв. м., докато напр. в Русия, Герма-
ния, Чехия нормативът е 2025 кв. м. У нас, в резултат на приетите норми теренът 
за еднокомплектното, напр. начално училище е минимум 4 дк. 

Днес се приема, че най-удобна и оптимална е квадратната форма на пар-
цела, като в него училищната сграда заема само 1/3 от мястото, а останалите 2/3 
са за оформяне на другите необходими съставки на училището. Свободният учи-
лищен терен обикновено се разпределя така: 

6. за игрища, физкултурни площадки, площи за построяване на учили-
щето  около 45%; 

7. за географска, астрономическа и пътнотранспортна площадки  5%; 
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8. зелени площи  насаждения и градини  40%, като тук около 10%се за-
делят за учебно опитно поле  

9. стопански двор, който трябва да притежава и самостоятелен вход  
10%. 

При определяне на терена се взема предвид особено много характера на 
почвата. Тя трябва да е суха и пропускаща дъждовната вода. Теренът не е задъл-
жително да бъде съвсем равен, защото неговия лек наклон дори подпомага отти-
чането на атмосферните води и бързото му изсъхване, като при силен наклон се 
формират няколко дворни нива. В незастроената училищна площ трябва умело да 
се използват всички природни предимства на ландшафта (скали, дървета). При 
липсата на такива е задължително да се проведе и зелено строителство, което 
има задачата да подобри микроклимата, чрез спиране на наличните ветровитост, 
прах, аерозоли и да предпазва от шума. В никой случай парцелът на училището не 
бива да бъде на или до шумна магистрала, нито в съседство със замърсяващо 
околната среда предприятие. Моторните превозни средства замърсяват силно 
атмосферата на училището с газове, прах и шум. Особено важно е да не се прека-
лява с училищните настилки по свободната площ (асфалт, бетон, плочи, пясък, 
сгурия и пр.), защото те не само влошават още повече училищния микроклимат, но 
някои от тях действат и канцерогенно (асфалта). Терените за учебно-
възпитателните заведения трябва да са на места, които добре се огряват от днев-
ната светлина и хубаво проветряват. 

 

7.2. ХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АРХИТЕКТУ-
РАТА НА УЧИЛИЩНАТА СГРАДА 

 
Според становището на специалистите идеалното училище е едноетаж-

ното, защото създава възможност за най-лесна комуникация на децата с училищ-
ния двор, за да прекарват там както през време на междучасията, така и занятията 
(при добро време) на открито, но това оскъпява строителството. Многоетажните 
училищни сгради увеличават шумовия фон, поради циркулацията на учениците по 
коридорите и лесно създават дискомфортен климат в класните стаи. Училищните 
сгради трябва да бъдат максимум 2-3 етажни и само по изключение  четириетаж-
ни. Те трябва да имат няколко изхода, които да функционират непрекъснато.  

Съвременната училищна сграда се състои от следните поделения: 

10. учебно  съставено от класните стаи и кабинетите; 

11. политехническо  включващо помещенията за дисциплините по поли-
техническо обучение; 

12. помещенията за административно-педагогическото ръководство, към 
което се отнася и училищната здравна служба; 

13. физкултурен комплекс; 

14. помещения за извънучебна и обществено-масова работа 

15. общи стопанско-битови и спомагателни помещения. 
Безспорно най-добре е всяко от тези поделения да се помещава в отде-

лен, но функционално подходящо свързан блок. В противен случай най-добре е те 
да се разполагат така. На най-долния етаж трябва да се настаняват най-малките 
възрастови групи (класове), а най-горе кабинетите, с оглед на това главно да не се 
замърсява микроклимата от техните лаборатории. Административно-
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педагогическото ръководство обикновено се настанява в средния етаж. Хранител-
ният блок най-често се инсталира в някои от сутеренните помещения на сградата. 
Политехническата група трябва по правило да бъде в самостоятелен блок към 
училищната сграда или нейния партер. Училищната здравна служба е необходимо 
да има самостоятелен вход, за да се предотврати разнасянето на инфекции. 

Групата на основните училищни помещения се образува от класните стаи, 
клас-кабинетите и специализираните кабинети, които се обозначават обобщено 
като "класна единица". Тук децата прекарват най-голяма част от своето учебно 
време, поради което се поставя въпроса да има свързани с тях тераси или поме-
щения само с навеси, където би могло да се провежда обучението на открито. У 
нас класната стая се пресмята обикновено с 1,25 кв. м. площ и 4 куб. м. обем на 
ученик. Това се равнява при 30 ученика на правоъгълник, притежаващ 40 кв. м. 
площ и светла височина 3,4 м. Така, че като се вземат предвид възможностите за 
добро слушане и виждане на преподавателя (също показваното и написаното), 
нормално класната стая трябва да има следните не по-големи размери: дължина 9 
м., ширина 6 м., и височина 4 м. като изложението е най-добре да бъде южно или 
югоизточно. Освен четириъгълни и квадратни, се строят още класни стаи и с раз-
лични други форми, като напр. петоъгълна, секторна, трапецовидна, сегментна и 
пр. Всяка от тях има своите предимства и слабости. Така напр. петоъгълната е 
особено добра, защото прозорците се слагат на двете нейни съседни външни сте-
ни. Входната врата на класната стая се поставя на стената към коридора в нейна-
та половина, която се намира в близост до черната дъска. Ъглите на класните 
стаи се закръгляват, таванът се боядисва в бяло, а на стените се оформя цокъл  
от блажна боя, дървена ламперия или плочки, които общо имат височината на 
един човешки ръст. Подовете са дървени (най-добре от иглолистен материал, 
обикновено с паркет или блажно боядисани дъски), а също и покрити с линолеум 
или друг подобен материал, който позволява влажно почистване. 

Училищата, устроени на кабинетна система, е най-добре да бъдат двуе-
тажни и в никой случай четириетажни. Като абсолютно необходими и наложителни 
са преди всичко кабинетите по химия, физика и биология. Известно е, че днес те 
са много повече. Въпреки възраженията срещу тях, тенденцията е почти цялостно 
учебно-възпитателния процес да се развива на принципа на кабинетната система. 
Образцовият кабинет се състои от следните четири помещения: аудитория, ла-
боратория, кабинет за преподавателя, стая за апаратура, материалите, помагала-
та и др. Аудиториите на тези кабинети в някои страни (Швеция, Финландия) са с 
амфитеатрално устройство, като към тях е придадено и т. нар. подготвително по-
мещение. Аудиториите и лабораториите на кабинетите трябва да се проектират в 
границата на площ от 65 кв. м., като се предвижда на ученик по 1,5  2 кв. м. площ. 
Безспорно обзавеждането на всеки кабинет е в зависимост от спецификата на не-
говото предназначение. Така напр. кабинетът по машинопис изисква звукоизола-
ционна шумопоглъщаща тапицерия, а в кабинета по чужди езици трябва да има 
много аудиовизуални и тренажорни средства; кабинетът по рисуване и приложно 
изкуство обикновено има квадратура около 120 кв. м. , а по пеене  към 180 кв. м. и 
т. н. Обучението по изучаване на шев, готварство, сервитьорство, пране, отглеж-
дане на детето и пр. изисква два кабинета от по 90 кв. м., свързани помежду си 
със спомагателно помещение. 

Политехническият блок обикновено е поставен самостоятелно в един от 
разделите на сградата и се състои от двата политехнически кабинета и учебни 
работилници както по дървообработване, така и по металообработване. Работил-
ницата по дървообработване се развива обикновено на 60 кв. м. площ, като има 
машинно помещение на 16 кв. м. и помещение от 32 кв. м., служещо за склад и 
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материали. Училищната работилница по металообработване трябва да е пого-
ляма (от 50 кв. м.), като се осигурява за учениците работно място от порядъка на 
1,00,6 кв. м. Работата в училищните работилници трябва да се доближава макси-
мално до условията на завода при спазване на всички изисквания за трудовата 
хигиена и ергономията. Напоследък в училищата се развиват и редица други ра-
ботилници (по моделизъм, електроника, радио и телевизия и др.) 

Физкултурният салон е задължителен за всяко училище, което има ми-
нимум 6 класни стаи. Той се състои обикновено от основно помещение с размери 
(18 м. дължина, 9 м. ширина и 5 м. височина), които да осигуряват по около 4 кв. м. 
площ на ученик. Към него се предвиждат две съблекални (с по 1520 кв. м.) с две 
душови помещения, а също тоалетна и помещение за уредите. Тези физкултурни 
комплекси трябва да имат изход директно към двора. Модерно устроените имат и 
плувен басейн с електромеханично регулиране на дълбочината му. 

От административно-учебното отделение особено важно е помещение-
то за учителската стая, при която трябва да се предвиди до 2 кв. м. на препода-
вател, както и допълнителни помещения от по 15-20 кв. м. за почивка или самос-
тоятелна работа на учителите. Може да има една по-голяма (50 кв. м.) или две по-
малки (32 кв. м) учителски стаи, като към тях да има гардеробна, офис (за чай или 
закуска) и тоалетно-санитарен възел. Училищната здравна служба е най-добре 
да бъде близо до една от входните врати за лесно оказване при необходимост и 
на санитарния филтър. Тук трябва да се предвиди самостоятелна чакалня с ле-
карски, зъболекарски, манипулационен и консултативен кабинет, а също сестринс-
ка стая и складово помещение. 

Освен това във връзка с полуинтернатното обучение и изобщо започва-
нето му от 6 годишна възраст е необходимо училището да притежава още спални 
помещения за I и II клас, а също игротеки, фонотеки, стаи за "хоби", занимални, 
клубни помещения, аудитории за лекции, филми, репетиции, рекреационни поме-
щения за гледане на телевизия и т. н. Всяко голямо училище следва да има и ак-
това зала. Училищната библиотека е с различна големина според броя на уче-
ниците (36 кв. м. при 320 ученика, 55 кв. м. - за 640 ученика, 70 кв. м. - за 800 уче-
ника и около 100 кв. м. - за 1200 ученика), като при големите библиотеки е необхо-
димо да се предвидят още минимум помещения за книгохранилище, читалня, ка-
бинет и прожекционна зала. 

Коридорите и вестибюлите служат също и като рекреационни помеще-
ния. В тях се предвиждат по 0,45 кв. м. на ученик. Те трябва да са добре провет-
рими. Ширината не може да бъде помалка от 3 м., а подът да е от мозайка, или 
друг, позволяващ мокро почистване. Светлата ширина на коридорите е по 2,5 м., 
щом те обслужват до 4 класни стаи, или пък по 2,80 м.  при повече стаи. Ако е на-
лице двустранно застрояване, светлата ширина на коридорите е до 3 м., като то-
гава през две класни помещения се предвиждат разширявания, които не само ос-
ветляват коридорите, но и подпомагат движенията и игрите на децата при лоши 
метеорологични условия. Необходимо е да има и общ, етажен или блоков гарде-
роб за училището, или най-добре индивидуални гардеробчета, които се разпола-
гат до класните стаи и кабинетите. Стълбищата в училищните сгради имат радиус 
на обслужване по 22,5 м., като главната стълбищна клетка има ширина минимум 4 
м. Неправилно е училищните сгради да бъдат без стълбище и да имат само асан-
сьори, макар те и да са големи. Стъпалата на училищните стълбища следва да 
нямат по-голяма височина от 1416 см., а перилата има да са достатъчно високи и 
да не позволяват на децата да се "пързалят" по тяхната повърхност. 



 

110 

Тоалетно-санитарните възли са от голямо значение. Те се оформят с 
изолационни антрета, мивки, (и писоари  за момчетата). Необходимо е да се пред-
видят за всяка паралелка по две тоалетни клетки (за момчетата и момичетата). 
Щом училището е с повече от 24 паралелки, се предвиждат отделни тоалетни за 
преподавателите. Тоалетно-санитарните възли се поставят на етажите обикнове-
но от северната страна на сградата, като щом училището има капацитет 1200 и 
повече ученици е задължително на всеки етаж да се поставят по две групи от тоа-
летно-санитарните възли. За училищата с ученички над VII клас задължително се 
предвижда и съответно обзаведена т. нар. "стая за жената". 

Към хранителния блок в салона за хранене се предвижда по 0,7-1 кв. м. 
на столуващ, като съответно се взема предвид дали ще се извършва храненето на 
една, или съответно (при по-големите училища) на две или три смени. Трябва да 
се има предвид, че нерядко трапезарията се използва още за събрания, лекции и 
др. подобни мероприятия, след които се налага нейното щателно почистване и 
дезинфекциране. Кухнята трябва да бъде достатъчно широка и модерно обзаве-
дена. В никой случай не бива да се кръстосват чистите съдове и храна с използва-
ните съдове и отпадъците, а също така подготвителната на продуктите и самото 
кулинарно обработване на същите. Следователно помещенията за склад, подгот-
вителната, самата кухня и миячната трябва така да бъдат организирани, че да 
осигурят не само необходимата им разделност, но още поточност, почистване и 
дезинфекциране на съдовете. 

Освен това при големите училища трябва да има по два бюфета от по 32-
50 кв. м. и то поотделно за студени и топли закуски. В тези бюфети е необходимо 
да има обзавеждане с инвентар за консумиране не само в право, но и в седящо 
положение, както и отделен санитарно-тоалетен възел. 

Наистина подробностите по архитектурното устройство на училищната 
сграда са всъщност обект на предварителния санитарен надзор, но познаването 
на някои от тук изложените основни помещения по въпроса не може да се негли-
жират при изучаване на училищната хигиена. 

 

7.3. ХИГИЕННОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ И ЕКСПЛОА-
ТАЦИЯ НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

 
Тук ще разгледаме само най-главните елементи от мебелировката в 

учебно-възпитателните заведения. Първо условие, за да бъде тази мебел преце-
нена като рационална е да се извърши нейното съобразяване с възрастовите пси-
хофизически характеристики на учащите се. Мебелировката на учебните помеще-
ния трябва да бъде лека, свободна и подвижна, за да се осигурява нейното лесно 
почистване. Оптимизирането на системата "ученик-училищна мебел" осигурява 
предотвратяването на бързата умора на учащите се. В това отношение много мо-
же да помогне спазването преди всичко на изискванията на педагогическата ерго-
номия. 

Чинът е основният проблем на училищната мебел. Той има редица преи-
мущества пред заместващите го в много днешни учебни заведения маси и столо-
ве. Предимството на чина се заключава преди всичко в това, че трите основни 
плота за сядане, писане и облягане са фиксирани. Ето защо той може да се изпол-
зва удобно не само в седнало, но и в право положение. Все още по цял свят за 
прототип на чина служи предложената от Ф. Ерисман негова конструкция. Той е 
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много удобен, защото са взети в съображение всички основни анатомофизиоло-
гични изисквания. Конструкцията на чина има следните три основни елементи: 
писалищна маса, седалищен плот и облегалка. Обикновено масичката на чина има 
две части: отпред една малка хоризонтална и друга  наклонена, която е с по-
значителни размери и позволява удобното разполагане върху тях на учебните по-
собия за четене и писане. За нея като хигиенно-съобразен се приема наклонът от 
12-15

0
, тъй като под този ъгъл ученикът вижда и борави най-добре със своите кни-

ги и тетрадки. Освен това препоръчително е най-близко разположената към учени-
ка част (около1/3) да е подвижна. Седалищният плот има ширина, която да не е 
по-малка от 2/3 до 3/4 от дължината на бедрото. Височината на плота му пък да е 
равно на височината на подбедрицата в седнало положение (плюс коректив от 2-3 
см. за тока на обувката). Освен това седалищният плот следва да се формира 
обикновено с леко привдигната предна част, както и с вдлъбнатост за седалищна-
та част. Облегалката на чина се състои от една или няколко дъски, които са също 
подходящо формирани, за да се осигури удобното й допиране към поясно-
гръбначната област на учащите се. Шведът Бент Аккерблом е установил, че за 5-6 
часа седене върху стола човекът променя своето положение около 1000 пъти. 
Трябва да се има предвид, че лошите чинове предизвикват преди всичко непра-
вилно седяща стойка, която става причина за тежките изкривявания на гръбначния 
стълб (сколиоза, кифоза) от една страна и за "училищното късогледство" у децата  
от друга. За илюстрация ще посочим, че напр. дългия седалищен плот довежда до 
притискане на кръвоносните съдове и нерви в подколенницата, а и до невъзмож-
ност да се ползва правилно облегалката. Известно е, че тя поема част от тежестта 
на трупа и в резултат на това се облекчава напрежението на мускулатурата в гър-
ба и шията; ако не е правилно оразмерена писалищната маса пък, се налага при 
писане и четене значително навеждане над нея или пък пречи за свободното дви-
жение на ръцете. 

За да се осигури спокойното дишане и седене на чина, в изправено поло-
жение, както и за получаване на най-благоприятно съотношение между положени-
ето на главата, осите на очите и поставените върху писалището учебни помагала, 
е необходимо да се реализира съвсем строго "антропометричното съответствие". 
При конструирането на чиновете, както и при ползването на отделни работни мес-
та и столове, трябва да се спазват преди всичко следните три главни условия за 
взаимоотношенията (спрямо сагиталната и спрямо фронталната равнина) между 
писалищната и седалната съставка (на чина, респ. отделните маса и стол), а 
именно: 

16. дистанция на сядането; 

17. диференциация на чина; 

18. дистанция на облегалката; 
Като дистанция на сядане при чина се обозначава разстоянието между 

предния край на седалищния плот и задния край на плота на писалищната масич-
ка. Отвесът, спуснат от този край на масичката към седалището, маркира от своя 
страна следните три положения: 

19. отрицателна дистанция, която е налице щом перпендикулярът про-
божда седалищния плот; при отрицателната дистанция на чина се 
осигурява правилното седене и добро ползване на облегалката, но за 
препоръчване е още писалищната масичка да има и подвижна част, 
за да се осигури по-удобно влизане и изправянето на учениците; 
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20. за нулева дистанция се говори, когато перпендикулярът само се до-
пира до предния ръб на седалището и е препоръчителна предимно 
при производство на чинове, които са без подвижно писалище; 

21. положителна дистанция има чинът, ако перпендикулярът, спуснат от 
задния ръб на писалищния плот се намира на известно разстояние 
напред от предния ръб на седалището. Такова устройство на чина, 
подобно и на подвижния стол спрямо самостоятелната маса е непра-
вилно, защото наличието на такова разстояние не позволява нито 
правилна поза при писане и четене, нито пък подходящото ползване 
на облегалката. 

Диференция на седалката на чина се нарича разстоянието между долна-
та повърхност на писалището и горната повърхност на седалищния плот. Изчис-
лява се съобразно ученическата група, за която е предназначен чина, на базата на 
височината между седалището и лакета, с прибавка на коректив от 2 см.  

Дистанцията на облегалката е всъщност разстоянието между нейната 
предна повърхност и обърнатия към ученика край на писалищния плот. Равнява се 
на преднозадния диаметър на трупа с прибавката на коректив от 35 см. Това разс-
тояние се взема предвид не само при чиновете, но също така и при поставяне на 
подвижните столове спрямо работната маса. 

До неотдавна имаше 7 групи чинове, с разлика помежду си от 10 см., спо-
ред различните ръстови групи ученици. Благодарение на последните проучвания, 
обаче се въведе разширяване на интервала на 15 см. и по този начин групите бяха 
редуцирани на пет: 

А  за ученици с ръст до 113 см; 
Б  за ученици с ръст от 113-145; 
В  за ученици с ръст от 146-160; 
Г  за ученици с ръст от 161-175; 
Д  за ученици с ръст над 175 см. 
По мебелите има ивици или кръгове в съответните цветове: жълти, чер-

вени, сини, зелени и бели. 
Много важно е децата да бъдат обучени да спазват непрекъснато правил-

ната си поза при седенето на чина. За да се прецени като правилна позата на 
ученика при седенето на чина по време на четенето и писането, според О. В. 
Флеров, е необходимо да се спазват следните условия: 

Да седи изправен, като туловището е поставено отвесно, а главата му ле-
ко наведена напред. При тази поза центърът на тежестта се измества напред 
спрямо опорните точки (седалищните възли), което довежда до загуба на енергия 
от пренапрягане главно на шийните и гръбни мускули; 

Да бъде добре облегнат, с което пък се подпомага поддържането на туло-
вището от нова опорна площ; 

Главата, плещите и туловището да са в обща отвесна линия, която изиск-
ва още раменете да се държат на еднаква височина, а корпусът да е разположен 
успоредно на края на чина без странични наклонявания; 

Гърдите да не се опират върху края на писалищната маса 
Краката да са поставени направо върху пода или съответна подложка, ка-

то подбедриците се намират под прав ъгъл спрямо бедрата (или тъп ъгъл 100-
140

0
). 

Приучването в правилно седене на чина е задължение на всички учители 
без изключение, докато се създаде в учащите се навикът да стоят правилно на 
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чина. Родителите трябва да изискват също посоченото правилно телодържане при 
седенето в къщи. 

Ако ученикът не пише или чете, позата може да се сменя, но по такъв на-
чин, че тя в никой случай да не допуска ограничаване на повърхността на гръдния 
кош или силно изкривяване встрани и напред. Щом не чете или пише, ученикът 
може да постави ръцете си върху писалището или седалката. Неправилно е под-
пирането на главата върху облакътените на писалището ръце, както и лягането 
или притискането върху него в различна степен, защото тогава се влошава диша-
нето. Обратно, то се подобрява особено, когато се поставят ръцете зад гърба. 

Класната дъска е другият много важен и задължителен елемент за всяко 
оборудване на учебно-възпитателните помещения, в които се провежда обучение-
то (класни, кабинети, аудитории). По-рано имаше подвижни, а сега в новите учи-
лища почти само вградени дъски, направени от различен материал  дървен, гип-
сов, линолеум и др. Подвижните класни дъски имат предимство, че при тях бе 
възможно да се избегне замъгляването на написаното чрез даване на съответен 
наклон на плота. Дъските преди бяха само черно оцветени, но напоследък често 
се използва и масленозеления цвят, който обаче не контрастира така добре с бе-
лия тебешир. В никой случай не бива да се допуска наличност на неравности или 
пукнатини, защото те затрудняват много писането и особено разчитането на текс-
та. Необходимо е черната дъска да е с дължина 150-300 см. и ширина 120-130 см., 
като се поставя на височина 80-90 см. над подиума. В съвременно обзаведените 
учебни кабинети нерядко се поставят универсални подвижни класни дъски с чети-
ри двупосочни щита встрани: на единият щит е нанесена координатната система 
за подпомагане на нанасянето на диаграми, графики и пр., а в центъра се намира 
голям магнитен екран за кино и диапрожекции. Класните дъски от този тип са с 
поголеми графични и демонстрационни възможности. 

Бюрото за преподавателя е предвидено за среден по ръст учител, като 
при поставянето на стола към него, се спазват изтъкнатите изисквания за седалка-
та на чина към писалищния плот. Добре е, ако бюрото се постави и на подиум. 
Поставянето върху или до него на катедрена поставка, а за кабинетите и лабора-
ториите  още и на демонстрационни маси, улеснява още повече преподавателска-
та работа. Нерядко тук се предвиждат още места за аудио-видео-моторни учебно-
технически средства, експозиционни табла, витрини и пр. По този начин съвре-
менното катедрено място и учебната дъска на преподавателя по своето обзавеж-
дане и функционално се превръща вече в своего рода "пулт за управление" на 
съвременните учебно-технически средства. 

Мебелировката на дневните и спалните помещения (легла, шкафове, вит-
рини, гардероби и др. за детските градини, интернатите и училищата особено за 
началния курс на 6 год. деца) трябва също да бъде напълно хигиенно-съобразено. 
Такова обзавеждане налага преди всичко пълно антропометрично съответствие 
както на мебелировката и учебно-техническите средства с ръстово-възрастовата 
характеристика на децата, които ще я ползват, така и по отношение на градивния 
материал и цветовото покритие на мебелировката. Тук много важно условие е що-
то обзавеждането на цялото училище да бъде така конструирано и подредено в 
него, че да подпомага психофизическото развитие на децата и подрастващите и 
да осигурява лесно почистване на мебелите и помещенията, в които те се нами-
рат. 
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7.4. МИКРОКЛИМАТ НА УЧЕБНОВЪЗПИТАТЕЛНИ-
ТЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

 
Микроклиматът на училището е всъщност най-непосредствената външна 

среда, в която ученикът прекарва значителна част от денонощието. От тук проли-
чава изключително голямото хигиенно значение на училищния микроклимат за 
психофизическото развитие на децата и подрастващите. Човекът е с добро само-
чувствие при микроклимат със следните основни характеристики: температура 16-
18

0С,относителна влажност 30-60%и движение на въздуха 0,3-0,4 м./сек. Нейните 
разлики не бива да превишават по хоризонталата 20

0С,а по вертикалата на висо-
чина от пода 1,5 м. - 2,5

0С.От значение за температурата на класните помещения 
е етажността и осветеността на училищната сграда. Установено е напр., че клас-
ните стаи от първия етаж имат 12

0С температура по-ниска спрямо другите, поради 
близостта на терена и неговата растителност. Според Е.А.Семенцова (1970) при 
намаляване на светлата височина на класните стаи от 3,5 на 2,7 м. се повишават 
не само температурата с 11,5

0С,но също и радиационния топлообмен на децата. 
По този начин топлоотдаването намалява 23 пъти и се получават дискомфортни 
усещания за прегряване, въпреки сравнително по-ниската въздушна температура 
на помещението. Щом училищната сграда има повече от 7 класни стаи е необхо-
димо да се осигури централно (градско, районно или за самата сграда), а не мест-
но отопление. Централното отопление е задължително за всички детски градини и 
други заведения от предучилищна възраст. Удобството за микроклимата на цент-
ралното отопление се заключава особено в това, че радиаторите не се нагряват 
над 70

0С и затова попадащите върху тях органични частици не вмирисват въздуха. 
Микроклиматът зависи изключително много преди всичко от вида, мате-

риала и хигиенните качества на ограждащите конструкции на сградата. Напосле-
дък в много страни училищните сгради вече се строят индустриализирано чрез 
едри панели, в които се слагат нови строителни материали, където е използван 
различен вид бетон: пемзо, пено, карамзо, видео, силикатен, газосиликатен и др. 
При тези сгради топлозагубата е много по-силно изразена. За запазване на темпе-
ратурата на класните стаи и избягване на преохлаждането на учениците в едропа-
нелното строителство се препоръчва освен неговото поддържане на 1 

0С повисоко 
от класните помещения, още и монтирането на електронагреватели в техните над-
прозоречни пространства. Според Е.Я.Стрих простудната заболеваемост в учили-
щата нараства, когато колебанията на температурата в класните стаи са над 
5

0С.Затова напр. П. Милев (1971) препоръчва при проектирането у нас на учебните 
сгради да им се дава не само южна ориентация, но също и лентовидно остъклява-
не на външните стени; успоредно с това за прозорците да се предвидят автома-
тично регулируеми слънцезащитни устройства, а остъкляването им да се извърш-
ва със съответните топлозащитни, светоразсейващи и ултравиолетови стъкла. 

Вентилацията е наложителна поради много насъбрали се индивиди в 
затвореното класно помещение, с което характеристиката на микроклимата му се 
влошава много бързо. Тук не бива да се забравя преди всичко, че максимумът на 
допустимото ниво за въглеводородния двуокис в детските заведения е 1%. Това 
може да се постигне чрез вентилация, която например осигурява по 16 куб. м. въз-
дух за дете от долната и по 26 куб. м.  за горната училищна възраст. Като се има 
предвид още, че в едно затворено помещение е възможно да се извърши трикрат-
на смяна на въздуха, без да се почувства неприятно неговото течение, става ясно, 
че класната стая за долната училищна възраст трябва да осигурява по 5,5 куб. м. 
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на индивид и по 9 куб. м. за горната възраст. Вентилацията се налага не само за-
ради увеличеното количество на въгледвуокис в атмосферата на класните поме-
щения, но и поради настъпилите в нея много динамични промени на температура-
та и влажността, нарушеното йонно равновесие и повишената прахова и бактери-
ална замърсеност. Установено е, че за 1 час обикновено учениците отделят с из-
дишвания въздух толкова СО2,колкото е възрастта им, като напр. 10-12 л. при 10-
12 г.; 14-16 л. у 14-16 г.; и около 22 литра у студентите. Освен това около тях се 
образува своего рода "затоплена въздушна възглавница" между тялото и дрехите, 
като тя се сменя бързо, което става причина за дискомфортно усещане. Този дис-
комфорт се увеличава особено, ако атмосферата е с намалено количество от ле-
ките отрицателни йони поради това, че те са погълнати от праха и другите въз-
душни замърсители. Вентилацията на класните стаи се извършва непрекъснато 
чрез фрамугите и форточките или през всяко междучасие  посредством широкото 
разтваряне на прозорците, особено при създаване и на въздушно насрещно тече-
ние. Проветряването на коридорите да се извършва пък по време на часовете. За 
нашия климат е достатъчна естествената вентилация на училищните помещения. 
Предвиждането на допълнителна изсмукваща вентилация се налага само за тоа-
летните, умивалните, кухните, работилниците и др., т. е. само за замърсяващите и 
вмирисващи въздуха помещения. 

Осветлението в училището е естествено и изкуствено, като превесът 
трябва да се пада винаги на първото. За да се използва максимално естественото 
осветление, чиято общобиологична стимулация бе вече многократно подчертана, 
ще посочим отново, че за нашия климат е най-добре класните стаи на сградите да 
имат южно или югоизточно изложение. Лошото осветление (както показаха още 
изследванията на Ф. Ерисман и И. Кон) с напредване на обучението стават причи-
на за увеличаване честотата не само на миопията, но и на други зрителни заболя-
вания в по-горните класове. Ще повторим пак, че естествената осветеност зависи 
много от местоположението и архитектурата на училищните сгради, както и от 
нейното съотношение със съседните сгради и високата растителност. Трябва 
стриктно да се спазват нормативите за минималната изкуствена осветеност на 
различните помещения в учебно-възпитателните заведения. Напоследък нормите 
за осветеност на класните стаи в редица страни са завишени, като напр. в Герма-
ния те са 180-250 лукса, а за Швейцария достигат дори до 300-700.Естественото 
осветление за всяко помещение се определя от размери на светлата повърхност 
на прозорците, като (както бе изтъкнато също) отношението на светлата прозо-
речна повърхност към пода се нарича "осветителен коефициент" (ОК). За класните 
стаи, лабораториите и другите помещения на двукомплектното пълно средно учи-
лище ОК следва да бъде равен на 1:5 до 1:6. По-добре е той да бъде 1:4 или 1:3, 
та даже и 1:2. Ъгълът на осветляващия работното място светлинен лъч не бива да 
бъде помалък от 2730

0
,при минималната негова отвореност от 5

0
. 

Днес се търсят много и разнообразни методи и средства за увеличаване 
на коефициента на естественото осветление (КЕО) на 1,50-2,50 и на осветител-
ния коефициент (ОК на 1:3) чрез широко остъкляване на външните стени (напр. и 
чрез специални стъкла), въвеждане на двустранно, а при едноетажните сгради  
чрез подвижни тавани, както и направата им от стъклобетон или армирано стъкло 
и т. н. 

Освен общият осветителен коефициент (ОК), се различава още и т. н. "ко-
ефициент на естественото осветление" (КЕО), който за учебните помещения е 
най-добре да бъде минимум около 1,25%. Той се повлиява значително от редица 
странични външни и вътрешни фактори (напр. цвета на съседните сгради), а в 
помещенията зависи от цвета на тавана, стените и мебелите. Това налага да се 
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предпочита винаги боядисването със светли тонове и то такива, които възбуждат 
приятни емоции. За да се избегне падането на сянка върху пишещата ръка, се на-
лага да бъде спазвано хигиенното изискване, щото осветляването на редиците в 
класните помещения, аудитории, кабинети и лаборатории да става от лявата 
страна. За избягване пък на неравномерното осветление е необходимо разстояни-
ята между отделните прозорци да са минимални, като крайните редици на чинове-
те да не са отдалечени повече от 66,5 м. от прозорците. При помещенията с ед-
ностранно естествено осветление се изчислява и т. нар. "Коефициент на дълбо-
чината на светлината” (КВ). Той трябва да бъде равен на 1/2,т. е. дълбочината 
на стаята да не е по-голяма от двойната височина, измерена от пода до горния 
край на прозореца. При изкуственото осветление класните стаи трябва да се осве-
тяват не само от една, а от 6-10 осветителни лампи и с по 200 вата. Те се разпола-
гат на височина около 1,82 м. над работните повърхности. Светлината е необхо-
димо да бъде разсеяна, мека и да не дава резки сенки. Това се постига добре с 
кълбовидните абажури от млечно стъкло. Задължително условие за системата на 
осветлението е неговата равномерност, като отношението на участъците е най-
силната към най-слабата осветеност не може да превишава 0,5. Луминесцентното 
осветление трябва да има винаги над 100 лукса, защото само тогава изчезва сум-
рачното впечатление. Не бива да се забравя, че осветителните стъкла и прозор-
ците е наложително да се държат винаги чисти, за да не се намалява светлината 
поради замърсяването им. В детските заведения се използват още и специални 
стъкла, които пропускат ултравиолетовата светлина. 

За добрия микроклимат на училището от голямо значение е състоянието 
на водоснабдяването и канализацията, поради което тук ще се спрем съвсем нак-
ратко и върху тях. 

Водоснабдяването с вода за пиене във всички наши училища е решено 
правилно чрез централното водоснабдяване. Хубаво е обаче учебно-
възпитателните заведения да притежават на тавана си и резервоар, който в слу-
чай на нужда да се пълни с електрическа помпа (например и от местен хигиенизи-
ран кладенец). Ползваната вода за пиене в учебните заведения трябва да отгова-
ря на всички хигиенни изисквания. Най-правилно е водата да се ползва чрез фон-
танчетата за пиене, като тя изтича косо, или фонтанчето да е снабдено с фуние-
виден предпазител за предотвратяване на захапването на изтичащия край. Резер-
воарът на фонтанчето, както и общия резервоар трябва да бъдат недостъпни за 
децата, като често се дезинфекцират (чрез хлориране). При епидемиологични по-
казания може да се дава на децата преварена вода. Умивалниците (в предверията 
на тоалетните, към трапезариите, лабораториите и др. училищни помещения) 
следва да бъдат редовно снабдявани със сапун и салфетки за избърсване, а най-
добре  с електрически уреди за изсушаване на мокрите ръце посредством "топла 
въздушна струя". 

Канализацията на учебно-възпитателните заведения е много важно хиги-
енно условие за отнасяне не само на помийните води, но и на септичните и клоач-
ните отпадъци. Това е изключително важно условие за успешната борба със сто-
машночревните инфекции и паразити. Според сегашните нормативи в основното 
училище се предвижда по една тоалетна клетка (клекало) и по един писоар за все-
ки 40 момчета, а за всеки 30 момичета  по 1 тоалетна клетка. В тоалетните трябва 
да има обилно вода за промиването им. Те да се почистват и дезинфекцират ре-
довно. Да се следи системно за изправността на промивните казанчета и редовно-
то осигуряване на тоалетна хартия на всяка тоалетна клетка, както и за редовното 
измиване на ръцете след ползването на тоалетната. Да не се забравя също, че 
училище, в което се усеща миризма на тоалетна е признак за лоша хигиена и нис-
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ка обща култура на живущите там ученици, санитарите и педагозите. При липса на 
отточна канализационна мрежа в стопанската част на училищния двор се строи 
септична яма, където се събират, попиват и обезвреждат помийните води. Твър-
дите отпадъци се събират също в стопанския двор в затворени метални съдове и 
се изнасят периодично за изхвърляне на селищното сметище. Шахтите на некана-
лизираните отходни места следва да се изпразват и почистват редовно. 

Накрая за добрия микроклимат е наложително училището цялостно да 
бъде през лятото боядисвано основно. Неговите помещения да се почистват ми-
нимум веднъж в денонощието (а най-добре на обяд и вечер), като всички извънк-
ласни негови части се почистват влажно ежечасно. 
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8. ХИГИЕНА НА УЧЕБНОВЪЗПИТАТЕЛНИЯ 
ПРОЦЕС И ОТДИХА 

 

8.1. ХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧИЛИЩНИЯ 
РЕЖИМ 

 
Дневният режим е научно обоснован последователен ред от основните 

човешки дейности и състояния, в което главно се включват: работата, почивката, 
свободното време, храненето и съня. Прието е режимите да се разглеждат според 
тяхното хронологично определение, а именно: годишен, месечен, седмичен, дено-
нощен. От аспекта на педагогическата хигиена тези режими могат да бъдат разде-
лени обаче на два големи дяла  училищен и домашен. Необходимо е да се прила-
га и индивидуален подход, особено спрямо психофизически слабите, имащите 
заболяване, респ. дефект, както и към намиращите се в период на реконвалес-
ценция (след някое по-тежко страдание). Изобщо режимът на децата и подраст-
ващите трябва наистина да бъде и социално обусловен.  

Режимът трябва да съдържа правилно разпределение на всички дейности 
през денонощието. Учебната дейност следва да се предвиди и реализира в часо-
вете, когато физиологичната крива на работоспособността е най-висока. Необхо-
димо е всичко в режима да отговаря на реда и разнообразието, да предизвиква 
непрекъснато положителни емоции и да довежда до удовлетворение от извърше-
ната дейност. Това е важно условие за профилактиката на умората и психосома-
тичните заболявания. Защото изморява се този, който работи лошо, а не този, 
който работи много, правилно, организирано и с положителни емоции. Рационал-
ният дневен режим в никой случай не допуска претоварване. То следва да се из-
бягва категорично! Особено много допринасят за претовареността допълнителни-
те учебни занимания, налагани както от училището, така и от семейството. А всич-
ки те могат и трябва задължително да се избягват по много лесен начин, като се 
включват само в съответния "прозорец" на дневния режим. А липсва ли такъв про-
зорец за включването на нещо в хигиенно-съобразния режим, ясно е, че трябва 
някои други неща да се премахнат изобщо, или пък това извънкласно мероприятие 
да се редуцира и интегрира с някое от другите. 

Дневният режим на учащите се включва преди всичко трите основни 
учебно-възпитателни дейности: игра, обучение и труд. При това режимът се пост-
роява така, че с увеличение на възрастта постепенно се намалява относителния 
дял на играта за сметка на учението и труда. По този начин учащите се към края 
на своето обучение се подготвят за пълното включване в трудовия живот, заемай-
ки и съответния трудов пост в него. Режимът трябва да се спазва строго, защото 
по този начин в индивида се изработват съответните положителни условни реф-
лекси и истински динамичен стереотип на различните учебно-възпитателни дей-
ности. Учащият се строго трябва да бъде приучен да подготвя в определено време 
уроците си след обяд (напр. между 15 и 18 часа) до такава степен, че това да ста-
не необходимост за него. През това време и кората на главния му мозък въз осно-
ва на условнорефлекторната дейност и стереотипите (както е установено и чрез 
ЕЕГ  записи) показва повишена подготовка за предстоящата умствена дейност. 
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В режима се включва и съня. Докато новороденото спи почти непрекъсна-
то, постепенно и прогресивно периодите на бодърстването при него с всеки месец 
се увеличават. Все още обаче малките деца се нуждаят от 12 часов сън, а по-
късно от 10 часа. При това в никой случай не бива учащите се да спят по-малко от 
8 часа в денонощието, като от тях минимум 12 часа трябва да са преди полунощ. 
Минимумът за сън на възрастните пък е 6 часа в денонощието. Трябва да не се 
забравя, че добрия нощен сън е първото условие за доброто бодърстване и ре-
зултатната активно-творческа дейност през деня.  

Аспектите на училищния режим за които ще стане дума по-долу се регла-
ментират от действащото законодателство, като при определянето на отделните 
елементи на учебния план се имат предвид не само хигиенни, но и множество дру-
ги съображения. Всъщност всеки учебен план е един компромис между дължимото 
и реалното. Затова и не е много правилно да се дават точните показатели, фигу-
риращи в учебния план в момента. Те могат да бъдат променяни в текущ порядък. 
По-важно е да се знаят общите хигиенни принципи и норми при съставянето му. 
Споменаваните конкретни цифри имат ориентировъчен и препоръчителен харак-
тер. 

Продължителност на учебната година и ваканциите се определя от 
множество фактори  традиция, възрастови особености на учениците, обем на 
учебния материал, трудово законодателство, климатични условия и свързаните с 
тях разходи за поддръжка на учебните сгради и т. н. Все пак има някои норми: 

Колкото са по-малки учениците, толкова покъса трябва да е учебната го-
дина. 

Учебната година трябва да е разделена на части  срокове, семестри (три-
местри), които в огромното болшинство страни по света са 2-3. 

Продължителността на срока (семестъра) трябва да се съобрази със 
следното: през първия месец на учебната година работоспособността е сравни-
телно ниска. След това започва да расте, като достига максимум през третия-
четвъртия месец, след което следва спад. Следващият връх е през шестия-
седмия месец, следван отново от спад в края на годината. Обикновено този спад 
се съчетава и с пролетна умора. Това прави ученето след месец април по-малко 
ефективно. 

Огромно значение за съхранение на работоспособността и за предпазва-
не от преумора имат ваканциите. Според хигиенните изисквания те трябва да са 
през петия и осмия месец и след края на учебната година. 

Най-подходящата дата за началото на учебната година е 1.IX., тогава по-
нижението на работоспособността съвпада с Коледните и новогодишни празници. 
Тогава е и едната ваканция. Другата е през месец апри-лмай и съвпада с Велик-
денските празници. Третата ваканция е през лятото. Общата продължителност на 
учебната година трябва да е 9-10 месеца (без лятната ваканция). 

Разположение на уроците през учебната седмица 
Основните проблеми тук са продължителността на учебната седмица в 

дни и брой часове общо и на ден. Практиката по света е много разнообразна. 
Срещат се петдневна и много по-рядко шестдневна учебна седмица. По-

добър се счита петдневният вариант, но при съответната реорганизация на учеб-
ния процес. В това отношение за най-качествена се счита (особено при по-малките 
ученици) целодневната организация на учебните занятия (Н. Семова). 

Общият брой часове на седмица варират от 17 до 35, което прави от 3-4 
до 7 часа на ден. Изследванията показват, че оптималният брой часове са 25 сед-
мично и 5 дневно (с изключение на началния курс, където е около 20), като ефек-
тивността на шестия и особено на седмия час е извънредно ниска (В.Белецкая). 
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Въпреки това, обаче като една пореалистична седмична норма се приема следна-
та: за ученици от IIII клас  24 часа, IV-VII кл.  30 часа, VIII-ХII клас  32 часа. 

При обучението на възрастни пределно допустимата норма е 8 часа 
дневно (или приравнено към него време от по 45

0
). 

Работоспособността през различните дни е различна: в понеделник е от-
носително невисока, поради необходимостта от вработване след почивните дни. 
Във вторник и сряда е най-висока. В четвъртък започва да се снижава и достига 
най-ниската си точка. В петък също е ниска, но при много ученици се наблюдават 
подобрени показатели, дължащи се главно на емоционалния подем, породен от 
предстоящите почивни дни. 

 
Разположение на уроците в течение на учебния ден 
За това вече неколкократно беше писано. Най-продуктивното време е 6-12 

ч. (връх в 11-12 ч.) и 15-19 ч. (връх в 16-18 ч.).  
По учебни часове се получава следната картина: 
 

продуктивност  1 час 2 час 3 час 4 час 5 час 6 и 7 час 

начален курс  средна най-

висока 

намалява  намаля-

ва  

    

среден и горен 

курс 

средна най-

висока 

най-

висока  

висока намаля-

ва  

рязко нама-

лява 

 
Основното правило при правене на разписания е уроците по трудни пред-

мети да се разполагат в часовете с най-голяма работоспособност на учениците. 
Въпросът за това кой предмет колко е труден е дискусионен, но като цяло е извес-
тно, че в началния курс най-трудни са часовете по български език и литература и 
по математика. Същото важи и за средния и горен курс. За трудни се считат и ча-
совете по предмет, който се въвежда в даден клас. По-долу ще приведем една 
скала за трудност на учебните предмети, които са оценени в единици. 

 

трудност  учебен предмет 

10-11 математика,електроника, геометрия, машинни елементи, чужди ези-
ци, физика, литература 

9 биология,химия, история, селско стопанство, трудово обучение 

6-7 география,физическо възпитание 

4 шев,пеене 

2 рисуване 

 
 
В първите и последните часове трябва да се разполагат по-лесните пред-

мети. Неправилно е контролните работи да се правят в период, неблагоприятен за 
учениците. Друг принцип при съставяне на разписите е принципът на контраста  
редуването на различни по същността си предмети: хуманитарни, природонаучни, 
изкуства, физическа култура и пр. Това трябва да се има предвид при съставяне 
на дневната и седмичната програма, като се редуват разнообразно тежки с по-
леки предмети, като най-леките са за последния час. При това двойни часове се 
допускат само по литература, трудово обучение, рисуване, а по възможност шести 
часове трябва да се включват в разписанието само в първите три дни на седмица-
та (понеделник-сряда). И тук седмичната физиологична крива на работоспособ-
ността нараства също постепенно, като достига своя максимум в средата на сед-
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мицата (сряда  четвъртък). Тогава именно трябва да бъде и максимума на нато-
варването, за да намалява отново постепенно към края на седмицата. 

Особено значение за съхраняване на работоспособността на учениците 
имат уроците по физкултура. Изследванията показват, че след тях винаги има по-
дем в работоспособността. Счита се, че най-подходящ за тази цел е четвъртия 
час. 

Спазването само на тези сравнително прости положения хигиенизира в 60 
% ученическия труд! Това обаче у нас все още рядко се реализира, защото при 
съставяне на програмата се отчитат не психофизическите възможности и възраст-
та на учениците, а желанията на различните учители. 

Продължителност на уроците и междучасията 
Световната практика познава различни по продължителност уроци и заня-

тия. Те варират от 25-30 мин до 120-150 мин . Най-често, обаче тази продължи-
телност е 40-50 мин. Подходът е диференциран. В началния курс уроците не бива 
да превишават 35-40 мин, като в I клас трябва да се спазва долната граница. Та-
кива уроци съхраняват работоспособността на детето на сравнително високо рав-
нище през целия ден. В средния и горен курс оптималните по времетраене уроци 
са по 45 мин. Те дават възможност и за реализиране на достатъчно съдържателен 
урок, и за избягване на преумората. 

Двойните уроци с продължителност 90 мин се допускат в средния и горен 
курс само в изключителни случаи  при класни и контролни работи по литература и 
математика, лабораторни и практически работи и по трудово обучение. 

При обучението на възрастните има две тенденции, даващи противоречи-
ви резултати по отношение на ефективност. Едната е да се спазва продължител-
ност на урока (лекцията) 45-50 мин, а другата  да се провеждат часове от 75-90 
мин. При втората тенденция се счита, че 75 минутният час е за предпочитане. 
Междучасията дават възможност за съхраняване на работоспособността на уче-
ниците на достатъчно високо ниво. Класно-урочната система още от времето на 
Коменски ги включва като своя съществена част. 

Големината на междучасията се определя също от множество съображе-
ния. Не трябва да се забравя, обаче, че ако тя е под 10 мин, почивката е недоста-
тъчна за пълно възстановяване и много бързо в следващия урок се достига до 
умора. Твърде краткото междучасие създава и чисто технически затруднения на 
учениците и учителите.  

Големите междучасия, които имат и други функции излизане на чист въз-
дух, проветряване на класната стая, закуска и пр. са най-ефективни когато са по 
20-30 мин., като за предпочитане са две междучасия от по 20 мин, пред едно от 30 
мин. По-големите от 30 мин. междучасия (както и "прозорците" и свободните часо-
ве) не са за предпочитане, тъй като изчезва мотивацията за работа и се намалява 
работоспособността в следващия урок. 

По възможност всяко междучасие трябва да се прекарва в състояние на 
активен отдих, но в известни рамки, за да се избегне превъзбудата, както и въз-
можни травми. От междучасието ученикът не бива да се завръща още поуморен, 
отколкото преди него. 

Извънкласната и извънурочна работа на учениците също трябва да се 
планира. Това се отнася най-вече за нейната продължителност и педагогическа 
характеристика. 

Тази продължителност не бива да надвишава 45 часа седмично и 12 ч. 
дневно. Ако има разтоварващ характер, тя не бива да се провежда в най-
продуктивното време за ученика. Обратното, ако изисква сериозно умствено нап-
режение, трябва да се провежда именно в подходящото за тази цел време. Не 
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бива да се провеждат подобни мероприятия и в дни, предшестващи класни и конт-
ролни работи. 

Домашният режим през учебното време трябва да бъде органически не 
само свързан, но и максимално подчинен на училищния, изискващ съответните 
класни и извънкласни занимания, както и самоподготовката. При целодневния ре-
жим трябва да се помни, че само сънят е "пасивен" покой. Всички други почивки 
трябва да бъдат активни, като се провеждат предимно на открито, да са богати на 
движения. Не бива да се забравя, че отпочиналият работи двойно повече и по-
ефективно. Релативно отпускане и спадане на напрежението се постига чрез из-
тъкнатото редуване на предметите в учебната програма на по-трудните, предимно 
второсигналните предмети, от по-леките, предимно първосигнални предмети, т. е. 
тези от категория на естетичните (рисуване, пеене) и трудово-физкултурни. От 
значение при почивките са преди всичко "декортикирането", настъпващо от наб-
людението на спортни игри, участието в тях, игра на шах, а също така успокоява-
щото въздействие на музиката и другите изкуства, както още  смехът и шегата, 
действащи като истински "интелектуален душ" [Ст. Мутафов, 1975]. 

В дневния режим да се обърне сериозно внимание на храненето на уча-
щия се. Трябва да се получава рационална хранителна дажба по калории и раз-
нообразен състав, разпределена на съответните порции през определени часове 
на деня. Много важно е детето да приема винаги топла храна. Това се отнася и за 
закуските, вкл. тези в голямото междучасие. Много важно е обаче в дневния режим 
най-отговорните учебни занимания да не стават веднага след нахранването, за-
щото тогава настъпва едно релативно анемизиране на мозъка, поради нахлуване-
то на кръвта най-вече в областта на спланхникуса, който тогава работи усилено. 
Затова именно древните са казвали: "plenus venter non studit libenter", т. е. пълен 
стомах не учи с удоволствие. Трябва да се оказва непрекъснато и дори ежедневно 
проверка за спазването на дневния режим на учащите се. Не бива да се допуска 
те да остават в училището след учебните занятия, защото това нарушава изпъл-
нението на дневния им режим вън от училището. Необходимо е режимът така да 
бъде организиран, че да осигури за учащите се от малките възрасти прекарване на 
открит въздух не по-малко от 33,5 ч., а за по-големите  минимум 22,5 часа и то на 
подходящо от хигиенна гледна точка място (парк, градина). Веднага след това да 
започва самоподготовката на уроците, като се препоръчва да не е по-късно от 8,5-
9 часа сутрин за учащите се от втора следобедна смяна и 15,5-16 часа след обед 
за учащи от втора следобедна смяна. 

 

8.2. ХИГИЕННИ АСПЕКТИ НА УРОКА 

 
Работоспособността на учениците по време на урока зависи от множество 

фактори. Тук ще отбележим тези, за които не е ставало дума до сега. 
Хигиенните проблеми на структурата на уроците произтичат от съответ-

ствието й на динамиката на работоспособността на учениците. В това отношение 
са известни пет фази: 

1. Преход към новото ниво на работоспособност. 
2. Достигане на максимална работоспособност. 
3. Оптимална работоспособност. 
4. Неустойчива работоспособност. 
5. Спад на работоспособността. (В. И. Белецкая, З. П. Громова) 
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През началния урок за деня първата фаза трае около 10 мин, а през 
следващите  около 5 мин . Останалите периоди и особено този на оптимална ра-
ботоспособност зависят от множество фактори  възраст, общо здравно и психи-
ческо състояние, период от деня и т. н. При всички случаи, обаче той не надхвър-
ля следните норми: 

- за началния курс  15-20 мин ; 
- за средния курс  25-30 мин ; 
- за горния курс  30-35 мин; 
- за възрастни  45-50 мин, а при някои и повече. 
Според дидактическите изисквания основната работа в урока трябва да се 

извърши в периода на максималната работоспособност на учениците  т. е. през 
първите 3/4 на урока, а през последната четвърт да се дават по-леки задачи, 
свързани с по-слаба умствена активност, предимно от тренировъчен тип. 

Технологията на обучение има своите хигиенни проекции и основания. 
Различните методи на обучение имат различно влияние върху трудоспо-

собността на учениците. Въпреки огромното многообразие в това отношение се 
знае, че беседата е по-малко уморителна от лекцията и разказа. Въпросите акти-
визират мисловната и емоционална активност на учениците, правят урока по-
интересен, стимулират по-доброто запомняне на учебния материал. 

Главният принцип в борбата с неблагоприятните последици от обучение-
то, това е разнообразието. Смяната на вида дейност, характера на учебното съ-
държание, предмета на заниманията, партньорите в акта на обучение и т. н. за-
силва волевото внимание, превключва и активира различни дялове от кората на 
главния мозък и в резултат води до по-бавно настъпване на умора. 

Движението, динамичната активност по време на урока играе същата ро-
ля. Затова съвременните изисквания към дисциплината в урока не са така строги 
що се отнася до неподвижната стойка на учениците. Допуска се, дори се стимули-
ра по-свободното движение. Понякога особено благоприятен ефект има раздвиж-
ването на учениците, особено във време, когато са биологично по-малко работос-
пособни или са уморени. Добре известна техника от подобен вид е "физкултурната 
минутка", както и извършването в хода на работата на упражнения за раздвижване 
на определени групи мускули. 

Значителен положителен ефект има създаването на благоприятен емоци-
онален фон на обучението. Основните аспекти са преживяването на успеха от 
учениците, емоционалната подкрепа от страна на учителя, мотивирането на инте-
реса към учебния материал и към самия процес на учене. В това отношение тряб-
ва да се напомни, че най-големият враг на обучението е скуката. Тя трябва да се 
изгони от училище. Важно е и създаването на психологическа атмосфера на доб-
рожелателност, внимание, доверие и искреност във взаимоотношенията учител-
ученик. 

Преподавателските умения на учителя, главно неговата реч, мимика, по-
за, жест влияят твърде забележимо на работоспособността на учениците. Особено 
неблагоприятни са монотонността, неизразителността, слабия, тих и неестествен 
глас. Темпът на говорене трябва да е около 1 дума/сек., като варира според труд-
ността и познатостта на материала и възможностите на учениците. Много бързото 
говорене  до 2 и повече думи/секунда, както и неестествено бавното (0.5 думи/сек. 
и по-малко) затрудняват възприемането, карат ученика да се напряга, лесно да 
губи връзката, лесно да се разсейва и по-бързо да се уморява. Втората сигнална 
система на човека се развива по-късно и е по-уязвима и изтощима от първата. 
Това обяснява защо през времето на цялото ученичество, с изключение на най-
горните класове учениците по-лесно и по-дълго време възприемат пълноценно 
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сигналите и дразненията, отправени към сетивните органи и по-лесно се уморяват 
от задачи, изискващи абстрактно-логическо мислене. Всичко това определя много 
голямото, фундаментално значение на онагледяването в обучението. С него са 
свързани някои специфични хигиенни изисквания, за които ще стане дума отдел-
но. 

Организирането на учебен процес, основан в колкото може по-голяма сте-
пен на самодейността на учениците е важна предпоставка за по-продуктивно уче-
не. В такива случаи и резултатите са подобри, и умората настъпва по-късно. Рабо-
тоспособността на учениците е в пряка връзка със степента на овладяване на на-
виците за учебен труд. Колкото по-автоматизирани са те, колкото по-леко и сво-
бодно се прилагат, толкова по-късно настъпва умора. Затова добрият учител ра-
боти в това отношение още от ранна ученическа възраст. 

Сред навиците за учебен труд особено място заемат свързаните с чете-
нето и писането. Те представляват сложни дейности и дори комплекси от дейнос-
ти, изискващи силно напрежение на нервната система, координиране на работата 
на редица мускули, точност на движенията. Те са много трудни за учениците от 
начална училищна възраст и без тренировка (за да се постигне автоматизация) не 
може да се постигнат успехи в по-горните класове. Към трудностите, свързани с 
четенето и писането спада и принудителната стойка, водеща до статично напре-
жение през над 80%от времето, докато при други видове дейност този процент е 
около 50-70%. Към тях спада и напрежението на очите, изискващо специални хи-
гиенни мерки. Поради всички тези причини е необходимо да се спазват следните 
норми за непрекъснато четене и писане: 

 
 

норма  1-3 кл.  4-7 кл.  8-10 кл.  10-12 кл. 

 непрекъснато четене 10-15 мин 25-30 мин 40-45 мин 45-60 мин  

непрекъснато писане 10 мин 15-20 мин  25-35 мин  40-45 мин 

 
 
Хигиенните изисквания към четенето и писането са да се почива на посо-

чените периоди, като почивката е поне 10 мин и се гледа в далечината. 
Разстоянието до книгата (тетрадката) трябва да е 25 см. за малките и 30-

35 см. за по-големите ученици и възрастните. Книгата, която се чете трябва да 
сключва ъгъл от 45 градуса с работната повърхност, като най-добре е да се поста-
ви върху неподвижна поставка, която да има лек наклон в посоката отпред и наго-
ре към назад и надолу. 

Осветлението трябва да е дифузно, от порядъка на 75-100 лукса. Светли-
ната да пада отляво. Стойката е свободна, без напрежение. Да се внимава за 
възможни гръбначни изкривявания. За тази цел да не се налага задължителен ляв 
или десен наклон на буквите, а да се предпочита ненаклоненото писане.  

Четенето и писането трябва да става в правилна поза на седенето и в ни-
кой случай  в легнало положение и в транспортни средства. Най-добре е при мал-
ките ученици и при изучаването на чужди езици четенето да става на глас, за да се 
включват при заучаването двата синтез-анализатори  зрителния и слуховия и по 
този начин да се запомни по-добре.  

Важно хигиенно условие при писането е хартията, върху която се пише, да 
не допуска разливане на употребяваното мастило или химикал. Тук преди всичко 
трябва да се отчетат специфичните зрителни особености на писането. Те се дъл-
жат напр. на линиите в тетрадките, които при по-малките деца са не само хоризон-
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тални, но още наклонени и отвесни. Особено се затруднява зрението при непра-
вилно седене или от лошото поставяне на тетрадката за писане. Тук е от значение 
още мастилото или химикала. Най-добре е те да притежават черен или мастиле-
носин цвят. Удобна за ръката е дебелината на молива или химикалката, ако те са 
с по около 8 мм. диаметър и дължина 15-17 см. Моливите е най-добре да бъдат 
графит, който има средна твърдина и контрастно черен цвят. Те трябва винаги да 
са достатъчно подострени, за да се изписват с тях добре буквите и да личат добре 
техните "очи". Искаме да подчертаем, че е необходимо педагозите да следят и се 
борят с антихигиенния навик някои от децата да лапат или дъвчат края на молива 
(респ. гумичката му). 

Учащият се трябва да бъде приучен да държи правилно молива при писа-
нето. Той се придържа без напрежение между върховете на палеца или показале-
ца, поставен върху средния пръст и се намира в ъгъл 60

0
 спрямо тетрадката. При 

писането ръката се опира върху външния край на малкия пръст. Моливът се хваща 
на 45 см. разстояние от върха му. При писането ръката се движи в китката, а не в 
лакътя. Тетрадките за писане да се поставят на 35-40 и не по-близо от 30 см. да-
леч от очите. При правото писмо тетрадката е разтворена в двете страници и се 
поставя под прав ъгъл, докато при наклоненото писмо обаче тя се поставя под 
ъгъл с 30-40

0
.В миналото, когато е нямало пишещи машини се обръщаше изклю-

чително голямо внимание на калиграфията. Разбира се, тя трябва да се изисква и 
днес, за да бъде създаден в учащия се четлив, ясен и красив почерк.  

Да не се забравя, че от продължителното писане се получава силна преу-
мора на мускулатурата на ръцете. Писмената умора довежда до редица дискоор-
динационни и други смущения. При злоупотреба в това отношение се достига до 
развиването на т. нар. "графоспазъм”. Това болестно състояние се получава по-
ради настъпващия гърч на мускулатурата, заангажирана в процеса на писането и е 
резултат на смущения в нейната централна и периферна инервация. Интерес 
представляват също така и случаите на "огледалното" писане, дисграфия, и агра-
фия, които са обект на изследване и лечение не само от лекарите, но и от логопе-
дите. 

Хигиенните изисквания към писането се покриват до голяма степен с тези 
за рисуването и чертането. При тях обаче трябва да е налице разсеяна светлина 
от 70-100 лукса, като при рисуването от натура е задължително светлината да е 
със сенки. Трябва да подчертаем, че употребата на милиметрова хартия изисква 
по-голямо зрително и нервно-психическо напрежение, поради което не бива то да 
се изисква при учащите се от началните класове. Не бива да се злоупотребява 
също така с прилагането на чертожни прибори, защото и те изискват задължител-
но по-голямо напрежение в работата. Прецизността, която се изисква при работа-
та с тях поддържат непрекъснато силно нервно напрежение в инженерно-
техническите работилници и са една от сериозните причини за психосоматични 
страдания. 

Хигиената поставя сериозни изисквания и по отношение на занятията по 
пеене и музика. Пеенето развива гласа и белия дроб. Не бива обаче да се злоу-
потребява с пренапрежението на гласните връзки, защото може да се достигне до 
техните възпалителни и други болестни процеси. С четенето на глас и с репетици-
ите, особено изискващи продължително пеене или говорене, трябва да се извър-
шват тихо, като се следи за правилното дишане и меко атакуване на звуковете. 
Тук от голямо значение е температурата на въздуха, липсата на прах и бактерии в 
него, както и позата на главата и туловището. Пеещият ученик трябва да се облег-
не назад с изправено тяло и да държи нотната тетрадка (учебника) почти на висо-
чината на очите. По този начин брадичката не пада много ниско и се избягва пре-
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гъването на гръдния кош, с което значително се предотвратява намаляването на 
дихателните и гласните възможности. Преди пеенето обикновено се прилага т. 
нар. "разпяване". Правилната постановка на гласа изисква да се осигури добра 
свободна подвижност на гръдната клетка и диафрагмата. Това "загряване" на гла-
совата мускулатура е аналогично на телесната от физкултурниците. Не бива да се 
пее повече от 15-20 мин. Това според възрастта на децата е съответно по: 45 мин. 
за малките, 8-10 мин. за по-големите и около 20 мин. за горния курс ученици. След 
това се дава почивка, през времето на което, ако пеенето е извършено в право 
положение, може да се поседне. При по-малките ученици е добре пеенето да ста-
ва два пъти седмично и да не заема повече от 20-22 мин. от часа. Би могло да се 
практикува пеене и през време на други учебни предмети, защото по този начин се 
повишава педагогическата ефективност. Пеенето да бъде спокойно, т. е. то не 
трябва да е нито много силно, нито много бързо, за да се предотврати пресилва-
нето, голямото кръвонапълване или пък изстудяването на гласните връзки. Изоб-
що пренапрягането на гласа е вредно и щом се усети такава пренапрегнатост и 
умора (особено при продължително пеене или изпълнение на високи тонове) 
трябва веднага да се даде почивка. В противен случай има опасност от развиване 
на възпаление на гласните връзки (ларингит), което да доведе до безгласие (афо-
ния), а при продължителното им увреждане се получават и тумороподобни обра-
зования, известни като "възли на певците". Хигиената на гласа трябва да се спаз-
ва особено стриктно в годините на половото съзряване. За подрастващите това са 
13-16 години, когато настъпва т. нар. мутация на гласа, която е манифестно изра-
зена най-вече при момчетата. За да се избегне увреждането на гласа, тогава се 
допуска изпълнението само на леки песни и гласови упражнения. За сметка на 
това през този период подрастващите се обучават повече в теорията на музиката, 
както и на правилна дикция и гимнастика на дишането, а така също и в изучаване 
на различни клонове на музикалното изкуство. 

 

8.3. ХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧЕБНИЦИТЕ  

 
У нас пръв К. Пашев (1905) обръща внимание върху дефектите и на 

шрифта в нашите книги и учебници, които често довеждат до умора и заболяване 
не само на очите, но и на нервната система. Хигиенна оценка на някои учебници 
бяха правени от Р. Дудулова, В. Янев и Д. Георгиев, а П. Милев прави съпоставки 
на оформяните у нас учебници с други европейски страни.  

Хигиенните изисквания към учебниците и другите книги за учениците мо-
гат да бъдат обобщени по следния начин (по П. Милев):  

Препоръчително е за печатането на учебниците да се употребява хартия, 
която да е достатъчно дебела, гладка, добре сатинирана, на цвят бяла или слабо 
кремава, респ. сивкава. По този начин напечатването не излиза на другата страна, 
нито се замазва, а буквите имат добър просвет ("око").  

Опростени и четливи букви без излишни орнаменти, с плътен чер цвят, с 
добре очертани краища, без дефекти. 

Големина на кегела и височина на буквата както следва: 
За 1-3 клас: 14-16 пункта (2,83 мм). Тук под типографски пункт се разбира 

1/48 от печатарския квадрат, което е равно на 0,376 мм. Да се знае, че 12 пункта 
са равни на 1 цицер. 

За 4  7 клас - 12 пункта (2,2 мм). 
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За 8 12 клас  -10 пункта (1,75 мм). 
Височина на страницата до  40 цицера (1 цицер = 4.5 мм) 
Дължина на печатния ред - 22 (среден и горен курс) и 28 цицера (начален 

курс). Малките ученици трябва да четат учебници и книги с по-дълги редове, за да 
има по-малко движения на очите и по-малка умора. За големите се предпочитат 
по-къси редове и дори двуколонно разположение на текста на страницата.  

Ширината на наборното поле, т. е. дължината на редовете да е 20-26 ци-
цера. Ширината на вътрешното поле на страницата да е 16 мм., а на външното 12-
15 мм. 

Дебелината на основните (вертикалните) буквени линии (щрихи) трябва 
да бъде 0,25-0,30 мм., а добавъчните  хоризонталните  0,12-0,15 мм.  

Разстояние между печатните редове (дурхшус или интерлинаж) да е по-
голямо от 6,58 пункта ( 23 мм). 

Разстояние между думите (опрош) трябва да бъде не помалко от 5,5 пунк-
та ( 2 мм). 

Среднохигиенната норма за една буква е ширина 1,5 мм. и височина  1,74 
мм. (за малките деца височина 22,75 мм).  

Минималното разстояние между буквените линии е 0,5-0,6 мм. 
Плътност на шрифта  8-10 букви/кв. см. (13 клас) и 14-15 букви/кв. см. (над 

3 клас). 
Оптимален формат на учебниците е 60/90 или 70/100 при общ грамаж 

300-400 грама.  
Цветен печат не се препоръчва, особено употреба на яркочервен и ярко-

зелен цвят, които дразнят и претоварват зрението. Отделни случаи на употреба се 
допускат, но само на заглавия, формули, дефиниции. Тогава или фонът е бял при 
цветни букви, или цветен при черни букви. 

Съотношението на текст към илюстрации трябва да е при учебниците за 
малки ученици -1:1,5 а при тези за големите - 1:1.По този начин първосигналните 
илюстрации подпомагат силно второсигналното разбиране и възприемане на ма-
териала. 

Като ориентировъчни норми са приети следното количество машинописни 
страници за учебен час: IIII клас до 1,за IV-VII кл.  2 и VIII-ХII кл.  до 35 машинопис-
ни страници. 

 
 

8.4. ХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОНАГЛЕДЯ-
ВАНЕТО НА УЧЕБНАТА РАБОТА И ИЗПОЛЗВАНЕ-
ТО НА ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА ОБУЧЕНИЕ 

 
Онагледяването и особено приложението на технически средства за обу-

чение (ТСО) увеличава общия обем информация, която получават учениците, за-
силва натоварването на нервната система, позволява в по-интересна и по-
достъпна за учениците форма да се излага учебния материал, предизвиква поло-
жителни емоции и като цяло повишава ефективността на учебния процес. Същев-
ременно и онагледяването и приложението на ТСО не е пълноценно, ако не се 
спазват някои хигиенни и ергономически изисквания. Те имат за цел основно 
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предпазване от ранна умора и пренапрежение на нервната система, както и съх-
раняване на сетивните органи (главно на зрението и слуха). 

По-важните хигиенни съображения при организация на онагледяването и 
приложението на ТСО в учебния процес са свързани със следните аспекти: 

Разположение на екрана (модела) в учебната зала. 
Преди да дадем хигиенните условия за правилно онагледяване ще посо-

чим някои особености на ученическото възприятие. 
При разглеждане на предмети и изображения със сложна конфигурация, 

обемно и перспективно изображение, оптималният ъгъл на обзора в хоризонтал-
ната плоскост е 30-40

0
, а ако изображението е със сравнително проста знакова 

индикация, този ъгъл се увеличава на 50-60
0
. В тези рамки се включва и зоната на 

различаваното с периферното зрение, изискващо прехвърляне на погледа от една 
точка на друга за по-детайлно възприятие. Пределният ъгъл при едновременно 
движение и на очите, и на главата не бива да надхвърля 90

0
, въпреки, че теоре-

тично той може да е много по-голям. Във вертикалната плоскост оптималните ъгли 
на обзор са в зависимост от хоризонтала (нивото на очите при спокойно и удобно 
положение на главата) и достигат без преместване на очите и главата 30

0
 (±15)

0
. 

Само с преместване на очите този ъгъл е 70
0
,а с преместване на главата е много 

по-голям, но не се препоръчва да е над 145
0
 (55

0
 до+90

0 
). 

По отношение на ъгъла между очите и плоскостта на екрана, оптималният 

ъгъл е 90
0
±15

0
,като пределът е 90

0
±45

0
.
 

В съответствие с тези норми трябва да се разполага и екрана на който се 
проектира изображението, респективно демонстрирания модел. При това трябва 
да се отчита факта, че в една зала (класна стая) има различни по позиция места и 
трябва да се осигури приблизителна равностойност на възприятието. 

Големина на екрана (модела). 
Закономерностите на възприятието, за които става дума погоре опреде-

лят следните норми за размерите на екраните: 
Съотношението между ширина и височина трябва да е 2:1, а когато шири-

ната е под 10 м. (в учебни условия почти винаги) това съотношение трябва да е 
1.3 : 1. 

Най-доброто за наблюдателя място се намира на разстояние 2-2.5 пъти 
ширината на екрана. 

Максималното разстояние е 8 пъти ширината на екрана. 
Оптимални размери на знаците и техните елементи. 
Оптималните размери на знаците и техните елементи зависят от условия-

та, при които се постига максимална точност и скорост на възприятието и опозна-
ването на постъпващата информация. Тези условия са яркостта на знака, контрас-
тността на изображението, вида на контраста, сложността на графичния рисунък 
на знака, използваните цветове. Освен това има значение и видът на знака (бук-
вено-цифров или условен). 

Линейната големина се определя от необходимата ъглова големина, коя-
то варира от 20 до 40 минути, в зависимост от това, дали се цели само точност на 
разпознаването или и точност, и бързина. Има специални формули, по които може 
да се изчисли, че линейната големина зависи от разстоянието до знака: 

 
 S = 2 . tg (0,5 . m)/ l  
 
където m е ъгловата големина, а l  разстояние. Или получават се следни-

те минимални размери на знака в сантиметри: 
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разстояние в метри 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ъглова големина 20' 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0 

ъглова големина 40' 1.2 2.4 3.6 4.8 6.0 7.2 8.4 9.6 10.8 12.0 

 
В сила са и следните закономерности: 
Отношението на ширината на знака към неговата височина трябва да е 

2:3. Оптималното съотношение на дебелината на линията на знака към височина-
та му трябва да е 1:10. В някои случаи (ако знакът се разглежда на просвет) лини-
ята може да има и по-малка дебелина  до 1:30. 

Когато линиите на знака се чертаят с цветове и тези цветове имат симво-
лен смисъл, линиите задължително се удебеляват до критичния размер, тъй като 
при по-тънки линии се нарушава цветоразличаването. Особено много това се от-
нася за жълтия и синия цвят. 

От значение е взаимното разположение на линиите в знаците. Счита се, 
че най-читаеми са шрифтовете от типа Макуорт и Бергер, при които наклонените 
линии са под ъгъл 45 и 90

0
. 

Оптималното съотношение на големината на условния знак (с небуквена 
същност) и цифровата информация към него е 2:1 до 1,8:1. 

При избирането на форма и ред на условните знаци (и мнемознаците) 
трябва да се отчита предишният опит на тези, за които са предназначени. Напри-
мер като правилна посока за изобразяване на развитие на даден процес се схва-
ща посоката ляво-дясно и пр. 

Да се избягват множеството допълнителни линии и пресичащи се такива. 
Комплектът от знаци на една схема трябва да е разработен като единна 

азбука, с малко и ясни знаци. 
Знаците трябва да са разработени като единна азбука или да са макси-

мално унифицирани в изобразителните си решения. 
При използване на цветове за означаване на някакъв символ, трябва да 

се предпочитат зеленият, червеният, синият, жълтият и виолетовият. При това 
жълтият, зеленият и червеният цвят (или комбинацията бял, син, оранжев) се из-
ползват винаги когато трябва да се означи съответно предупреждаваща, предпис-
ваща и забраняваща информация. Също така за означаване на две равновероят-
ни събития (от типа да/не) обикновено се използва комбинацията червено-синьо. 

При използване на светлинни индикатори (букви, цифри) големината за-
виси от разстоянието, от което те се възприемат. Обикновено стандартните голе-
мини са 40,60 и 80 мм. Те са предназначени както следва: 

- размер 40 мм за дистанция 3-12 м. 
- размер 60 мм за дистанция 4,5-18 м. 
- размер 80 мм за дистанция 6-24 м. 
Яркостни характеристики на зрителната информация. 
За оптимална се счита тази яркост, при която се обезпечава контрастна 

чувствителност на възприемането. Тя зависи от качеството на изображението и от 
фона, спомагателните линии, цветните полета и пр. Налице са следните хигиенни 
норми: 

Оптималното съотношение между най-светлия и най-тъмен участък на 
изображението трябва да е около 40:1. 

Числото на елементите и признаците, необходими за опознаване на обек-
ти от различни класове е както следва: 

- за букви и цифри  4-10; 
- за посложни изображения  12-17; 
- при особени случаи може да достигне до 40 признака. 
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Големината на контраста на обекта и фона е малка когато е до 20%, 
средна  до 50%и голяма  над 50%. Препоръчителната зона е 65-90%, като оптима-
лен е контрастът 85-90%. По-ниските и по-високи от тези граници стойности водят 
до бърза умора и не са хигиено-съобразни. 

Числото на градациите на яркостта е в пряка връзка с контрастността на 
изображението и с общото му качество. За пресъздаване на крупни обекти с плав-
ни цветови преходи включително и чрез кино и телевизия са необходими не по-
малко от 15-40 градации, като това число расте със сложността на обекта. При 
обикновено телевизионно изображение то е 95100,но обикновено поради различни 
причини реално не надвишава 30-35 градации. 

Минималното съотношение на изображение и фон е 1:1  еднакви по яр-
кост тъмен знак на светъл фон (прав контраст) или светъл знак на тъмен фон (об-
ратен контраст). За да се получи удовлетворително изображение, това съотноше-
ние не трябва да е по-малко от 2:1 (знакфон), а е оптимално при съотношение 7-
9:1. 

Контрастността на изображението намалява при външно осветление на 
кино екрана или екрана на телевизора (монитора). Нивото на това външно освет-
ление не бива да е над 3-10%от яркостта на екрана. При възможност залата тряб-
ва да се затъмни, като затъмняването и осветляването трябва да става плавно. 

 
Изисквания към звуковите сигнализатори (неречеви съобщения) 
В много случаи се използват звукови сигнализатори, с които се цели да се 

привлече вниманието на учениците към даден момент и свързаните с него изоб-
ражения или друга информация, да се подаде сигнал за авария, предупреждение и 
т. н. Това са различни зумери, гонгове, сирени, свирки, звънци. Към тях се отпра-
вят следните изисквания: 

Да се различават ясно от другите звуци в стаята (залата), включително и 
от звуците в ТВ филма или другите демонстрирани звуци. 

Да има предварително еднозначно определен смисъл за всички в залата. 
Да не пречи на речевата връзка между хората (т. е. да не я заглушава). 
Да не стряска при неочаквана поява, като се включва и засилва постепен-

но. 
Да е в диапазона на 200-5000 Hz и 30-100 dB,като трябва да превишава с 

10-16 dB общото ниво на шума в залата. 
Предупреждаващите сигнали трябва да са с прекъсване с интервал 13 

сек., а аварийните с интервал 0,2-0,8 сек. между два сигнала. 
Продължителност на възприятието. 
Програмираните сегменти от уроци с приложението на аудио и видеоза-

писи представляват значително натоварване за учениците. Затова те трябва да са 
строго дозирани. 

Пределно допустимата продължителност на работата с програмирани 
звукозаписи не бива да надвишава 20-25 минути и то в уроците по език и литера-
тура (включително чужд). За уроците по математика тази норма е 15-20 мин. 

Не се препоръчва да се провеждат повече от два поредни такива урока. 
Не се препоръчва също включването на такива сегменти в самото начало 

и в края на урока, в края на учебния ден и изобщо в моментите на понижена рабо-
тоспособност на учениците. 

Приложението на учебното кино и телевизията като средство за демонст-
рация също има своите очевидни преимущества. Но заедно с тях информацион-
ния натиск върху ученика нараства в значителна степен, както и се претоварва 
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зрението. Това определя и следните хигиенни норми за пределно допустима про-
дължителност на гледането на учебни кино и ТВ филми: 

за I - II клас  15-20 мин. 
за III - VI клас  20-25 мин. 
за VII - ХI клас  25-35 мин. 
Продължителността на диафилма не трябва да превишава следните хи-

гиенни норми: 
за I - II клас  5-7 мин. 
за III - VI клас  15-20 мин. 
за VII - ХI клас  25-35 мин. 
 
 

8.5. ХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОВЕЖДА-
НЕТО НА ИЗПИТНИ СЕСИИ 

 
Преди началото на изпитния период студентите (учениците) трябва да се 

запознаят с изискванията към дневния режим, които гарантират най-голяма рабо-
тоспособност, както и с неблагоприятното влияние на умората, преумората, забо-
ляванията и пр. върху резултатите от изпитите. 

Колебанието на работоспособността през денонощието е обусловено от 
физиологическата и психологическа приспособимост на организма към 24часовия 
биологически ритъм. Според концепцията на Хес за ерготропното и трофотропно 
включване на вегететивната нервна система, организмът в течение на денонощи-
ето се превключва на различни видове дейности и продуктивност, включително на 
отдих (сън). Индивидуалните различия в ерготропните и трофотропни периоди 
(работоспособност неработоспособност) са сравнително неголеми. Най-
продуктивни периоди за каквато и да е дейност са от 6 до 11 и от 15 до 19 часа, а 
най-малко продуктивни са периодите от 24 до 5 и от 12 до 15 часа. Това се отнася 
за не по-малко от 70%от хората (данни на Бьорнер, Холм, Швенсон, Улрих). 

Колебанията на работоспособността през различните дни от седмицата са 
очевидни, но резултатите от изследванията в това отношение не са еднозначни. 
Най-общата констатация е, че в началото и края на седмицата (преди и след по-
чивен ден) работоспособността е по-ниска. Това се отнася по принцип и за време-
вия цикъл от изпит до изпит. Основното правило, което трябва да се спазва по 
време на изпитна сесия е, че дневният режим не бива да се различава съществе-
но от рутинния такъв. Трябва да се запазят пропорциите на работа, активна почив-
ка, сън. Лягането и ставането от сън трябва да е в привичния час. Ученето трябва 
да е с почивки като поне 2 часа на ден, които трябва да се прекарват на чист въз-
дух. 

Времето за почивки трябва да е около 20%от работното време. Кратките 
почивки (по 12 мин.) не позволяват да се появи силна умора, а продължителните 
изискват и продължителна фаза на "загряване" в началото на следващия цикъл. 
Затова е по-правилно да почиваме често и кратко, отколкото рядко и продължи-
телно. Основното правило тук е: да се почива преди човек да се почувства 
уморен! В условията на една сесия най-добрата почивка е динамичната. 

Проблем за резултатността на ученето е организацията на работното 
място. В това отношение въпреки препоръките на ергономията съществуват ог-
ромни индивидуални различия. Затова е най-добре да се каже така: работното 
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място трябва да е лично удобно, уютно, достатъчно голямо. Най-важните помощни 
средства да са подръка. Работното място трябва да позволява изолация от сму-
щения: посещения и присъствие на други хора, телефон, шум, визуални смущения 
и др. 

Храненето през това време трябва да е пълноценно, като във връзка с 
намалената подвижност е добре да се намали калоричността на храната. Добре е 
да се следи теглото през сесията. Необходимо е да се засили присъствието на 
белтъчини и витамини. Да се приемат повече пресни плодове и зеленчуци. За 
предпочитане е да се въведат няколко междинни хранения освен основните по 
правилото "често, но по малко". Храненето трябва да е умерено, да не се учи нито 
с претоварен стомах, нито с изпитване на глад и жажда. 

Сред големите врагове на ученето са студът или жегата (препоръчителна-
та температура е 18-22

0С), както и болестните състояния (дори и "най-невинните": 
главоболие, хрема, кашлица, болките в гърба и пр.). Основното, което трябва да 
се запомни в това отношение е: учещият да не се прави на герой. Всеки подобен 
фактор излишно натоварва нервната система, a както и организма като цяло. Съ-
ществен проблем на една изпитна сесия е използването на лекарства (най-често 
сънотворни, успокоителни или възбуждащи), както и възбуждащи средства: кафе, 
алкохол, цигари, наркотици. Естествено най-добре е да се избягват, но тъй като 
това е много трудно за пристрастените, поне трябва да се ограничат до "нормал-
ното" за всеки друг ден. И все пак, по-добре е вместо поредното кафе или цигара, 
да се изяде една ябълка или да се наплиска лицето със студена вода... 

Някои психологически и педагогически мотивирани правила за учене по 
време на изпитна сесия могат да повишат общата ефективност на труда на сту-
дента (ученика): 

Ученето трябва да е достатъчно силно положително мотивирано. Учащият 
се трябва да е готов да постигне успех. 

Активно придобитото знание се възстановява по-лесно от пасивното. Това 
определя основополагащото място на самостоятелното разказване, разговорите 
върху темата, самопроверките. 

При възможност за приложение най-добри резултати дава полугласното 
учене. 

Смисловото запаметяване е по-продуктивно от механичното. 
Подобри резултати се получават при редуване на контрастни порции уче-

бен материал. Редуването на еднообразни порции учебно съдържание влошава 
не само резултатите от настоящото, но и от предишното учене. 

При подготовката трябва да се направи план-конспект (тезис) по темата, 
който след това да се заучава (схемата на изложението  дори механично). 

По-продуктивни са по-малкото повторения на по-големи периоди. 
Преустройството на наученото е много по-трудно от заучаването на нещо 

ново. 
В началото на подготвителния период не трябва да се бърза, да се чете 

"нервно", а бавно и внимателно. С времето темпото на учене трябва да нараства, 
особено при повторенията. 
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8.6. ПРОБЛЕМЪТ ЗА ОТДИХА НА УЧАЩИТЕ СЕ 

 
Това е все още нерешен проблем. По принцип да се организира правилно 

отпочиването е не по-малко трудно, отколкото да се работи хигиенно-съобразно. 
Не бива да се забравя, че всъщност почивката е тази, която обуславя и ефектив-
ния труд. 

Свободното време винаги трябва да се предвижда минимум 12 пъти в 
дневния режим на учащите се. То обаче не се заключава в безделие, а преди 
всичко в свободно изявяване на интересите (напр. на личното хоби). Запълването 
на свободното време при децата и подрастващите е необходимо да се направлява 
от техните родители, близки и учителите. Това направляване обаче да става съв-
сем незабелязано от направляваните учащи, като безспорно им се предоставя 
наистина пълна възможност за свободна изява в определена, любима за тях, по-
сока. Свободното време да се запълва с подходящи интересни, приятни и полезни 
неща. Свободното време на учащия се трябва да бъде и време на неговото, макар 
още елементарно и начално, научнопрактическо творчество. То може да се запъл-
ни с художествената самодейност, физкултурата и спорта, с работа в клубовете. 

Доброто, непринудено и положително-емоционалното изживяване на сво-
бодното време има извънредно голямо психо-социално значение за изграждане на 
утрешната личност. Свободното време се използва според индивидуалните нак-
лонности и интереси, като трае различно за отделните възрасти: по 1-1,5 ч. при 
малките деца, а за средните и горните класове - 1,5-2,5 ч. от дневния режим. През 
това време се предоставя свобода за заниманието  напр. с художествена литера-
тура, рисуване, конструиране, гледане на телевизия, слушане на радио, магнето-
фон, техническа самодейност. През свободното време учащите се могат да пома-
гат и на родителите си в домашната и извън домашната работа по собствена ини-
циатива, или по родителските указания. Най-добре е максималната част от сво-
бодното време да се прекарва по възможност на открито в подвижни игри и спорт-
ни развлечения. Това повишава значително работоспособността, но повече от 1-
1,5 ч. подвижни игри и физическо натоварване водят до претоварване и намаля-
ват работоспособността . За тези игри трябва да се предвиди специално време в 
режима 

Отдихът на учащите се е годишен: семестриален (сроков), седмичен и 
ежедневен. Ежедневният отдих включва вече разгледаните в дневния режим по-
чивки в училището и дома, а също и сънят. Тук се числят и екскурзиите. Когато те 
са неколкодневни и се провеждат по средата на сроковете, всъщност би могло да 
бъдат оценени и като своего рода "месечни" почивки. От изключително значение 
са сроковите (семестриални) ваканции, в т. ч. "новогодишната" и особено  "про-
летната" ваканция. Независимо от тяхната продължителност, въздействието им 
върху психофизическото здраве и развитие е значително. Най-важен в това отно-
шение обаче е годишния летен отдих, който за малките деца е 86 дни, а за по-
големите  66 дни. Изследванията в цял свят показват по безспорен начин, че пре-
ди всяка ваканция настъпва снижение на кривата на работоспособността на уча-
щите, поради тяхната умора и преумора. Това е валидно особено много при пре-
ценка на цялостната учебна година. Ваканциите и особено летния отдих са основ-
ното време за отпочиване и "зареждане" на учащите се с необходимата енергия за 
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следващите периоди на учебно-възпитателната работа. Летният отдих на учащите 
се е най-продължителен и затова от медико-хигиенна гледна точка  най-съществен 
за тяхното развитие и здраве. 

За българските учащи летният отдих се провежда организирано и неорга-
низирано. Организирано това става в детските, средношколски и студентски лаге-
ри и лагер-школи, в детските площадки, лечебно-оздравителни и санаториални 
лагери, както и в парковете за отдих и култура. Те се провеждат обикновено извън 
населените места. Изключително важно е въведеното напоследък "стъпаловидно" 
ползване на ваканциите у нас. Неорганизираният отдих на учащите се е дело на 
родителите. Той се провежда най-често чрез изпращане на децата извън место-
живеенето им, обикновено в домовете на близките (дядовци, баби и роднини), по 
частни вили и обществено почивни станции. По принцип най-правилно е мястото, 
където се извършва почивката да има коренно противоположна климатична харак-
теристика на постоянното местоживеене. 

Искаме да подчертаем, че изпращането на децата през лятото организи-
рано или по частен път на едно или друго място винаги трябва да става при тясна-
та консултация с училищния лекар. Той съобразно здравословното състояние на 
детето, определя къде може да летува. Така напр. анемичните деца се нуждаят от 
високопланинска почивка, а за страдащите от активни белодробни жлези е проти-
вопоказано морелечението. Децата винаги се изпращат на съответния лагер с ме-
дицинска бележка за здравословното им състояние, вкл. и за това, че не са били в 
контакт със заразно болни. Тук е необходимо да се посочи още и физкултурната 
група, към която те спадат, както и някои особености в психофизическото им със-
тояние. Всеки лагерник, според екологичната характеристика на лагера, трябва да 
е снабден с необходимите дрехи, обувки и предмети за лична хигиена. Независи-
мо от това, че лагеруването е кратко (обикновено 2-3 седмици), влиянието му вър-
ху психофизическото здраве и развитие е огромно. В лагера трябва да се спазва 
съвсем стриктно денонощен режим, който също така да е подходящ за възрастта и 
индивидуалните особености на децата. Необходимо е да се обръща особено го-
лямо внимание на ония моменти от режима, които имат значението [по А. А. Мар-
косян, 1969] на общобиологичен стимулатор, а именно: сънят, храненето, двига-
телната активност и закаляващите процедури. Тук сънят е удължен на 9-11 часа 
според възрастово  половите групи. Дадено е предимство в режима на различните 
физкултурни занимания и свободните игри, които не бива да бъдат по-малко от 2-3 
часа дневно. Храната е необходимо да осигури 3000 ккал. при доставка на доста-
тъчно разнообразно и богато по количество на хранителни вещества, витамини и 
минерални соли меню. 

Изследванията на Т. Йорданов (1979) показват, че летувалите подобряват 
значително своето физическо развитие, особено в морски и планински лагери. 
Така напр., въпреки краткия престой от 3 седмици, той установява, че близо поло-
вината от децата на 8-10 г. възраст израстват бързо на височина (момчетата с 
0,48-1,19 см., а момичетата  с 0,20-1,05 см.) Порастват също така и по-големите 
момчета, макар и по-слабо. Увеличава се още гръдната обиколка (с по 0,80-1,56), 
жизнената вместимост на белите дробове (средно с 100-237 куб. см.), а също и 
ръчната сила  това за момчетата е 3,390 кг., а за момичетата  3,240 кг. Безспорно 
летуването оказва благоприятно влияние и върху кръвната характеристика, осо-
бено по отношение, увеличаването на хемоглобина и еритроцитите. Виталният 
капацитет и казаните кръвни фактори се увеличават повече при летуване на пла-
нина. За подобряване на здравословното състояние и подтикване на психофизи-
ческото развитие от изключително голямо значение са и закалителните процеду-
ри, които се провеждат в лагерите, съобразно екологичната им характеристика. 
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Според основното медико-хигиенно правило, лагеруващите деца трябва 
да прекарват всичкото си време на открит въздух. Тук особено важно е да се 
включи в режима и програмата провеждането на слънчеви бани, водни процедури, 
подвижни игри, разходки в планината, полето, гората, т. е. всестранно ползване на 
природните фактори. Тук за дневния режим е задължителен не само нощния 
удължен, но и следобедния сън. Общественополезната и трудова дейност не бива 
да заема повече от 24 часа на деня и то разпределена на сутрешна и следобедна 
част. Безспорно освен участието на лагерниците в дежурствата, някои от тях тряб-
ва да се включват и в мероприятията по поддържане на санитарно-хигиенния ред 
в помещенията и територията на лагера. Това обаче не бива да бъде свързано с 
наличие на някои антисанитарни фактори (като запрашване, замърсяване). През 
време на летуването на по-големите ученици е допустимо понякога да бъде орга-
низирано и бригадно участие в събиране на някои плодове (напр. ягоди, гъби, бил-
ки), при условие обаче, че това не носи характера на трудова дейност, т. е. да ня-
ма изпълнение на норма. В режима тук не бива да се пропуска ежедневното 
включване на минимум за 2 часа свободно. Свободното участие в любими кръ-
жочни занимания (напр. ботанически, зоологичен) имат подчертано благоприятно 
въздействие върху летовниците. Не бива в никой случай техническите и художест-
вените кръжоци да провеждат повече от 2 сбирки по 12 часа в седмицата, а спорт-
ните секции  не повече от 3 пъти седмично. 

В ученическите лагери трябва да се отдели голямо внимание върху лич-
ната хигиена, тъй като тук липсва зорко контролиращото родителско око. В това 
отношение е от значение изискването за редовно измиване и преобличане, а така 
също и носенето на облекло според атмосферните условия и съответния период 
на деня: сутрин, преди обяд, след обяд, вечер. Не бива да се забравя, че поне 
веднъж в седмицата трябва да се осигури задължителна хигиенна баня за лагер-
ниците. В лагера пред медицинските и педагогическите работници стои остро на 
вниманието им предотвратяването и борбата с евентуално появилите се храни-
телни инфекции и интоксикации, остри заразни заболявания, както и опаразитява-
нето (с въшки, краста). Поради това се провежда ежедневен строг санитарно-
хигиенен контрол. Организираните места за отдих на децата и подрастващите при 
градските и ученическите лагери, детски площадки, парковете за култура и отдих и 
други такива имат само дневен режим, който започва в 9 часа сутринта и приключ-
ва до 17 часа. Изискванията в тези лагерни места са аналогични на разгледаните 
тук, като разликата се състои в това, че при тях не винаги има осигурен обяд, както 
и не във всички се провежда следобеден сън и дава закуска. Тях децата получават 
в дома си. Летуването на учащите, което не става организирано налага родители-
те и близките да им осигуряват аналогичен денонощен режим и да го запълват в 
подходяща форма, време и степен с аналогични занимания, според условията на 
мястото, където семейството провежда своята отпуска. 
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9. ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА НА 
СОМАТИЧНИТЕ И ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ 
СРЕД УЧЕНИЦИТЕ И УЧИТЕЛИТЕ 

 
 

9.1. НАЙ-ЧЕСТИТЕ СОМАТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 
СРЕД УЧАЩИТЕ СЕ 

 
Приема се, че от соматичната заболеваемост в училищна възраст 30%се 

падат на заболяванията на дихателната система. Това са преди всичко катарите 
на горните дихателни пътища (особено ринити, синузити, фарингити, ларингити, 
трахеити, бронхити), както и на белодробния паренхим (със съответно засягане: 
лобуларни бронхопневмонии, или лобарнокрупозните и атипичноинтерстициални-
те пневмонии). Смята се, че близо 70%от хроничните болести на дихателната сис-
тема у израсналите водят началото си от прекараните съответни заболявания в 
остра форма през детско-юношеската и млада възраст. Днес туберкулозата не е 
обаче вече такъв масов биологично-социален бич както доскоро. 

Заболяванията на храносмилателната система заемат по-малка част 
(около 56%) и са представени най-често от гастритите и колитите (остри и хронич-
ни), язвите (на стомаха и дванадесетопръстника) и от заболяванията на черния 
дроб и жлъчката. Тук като хирургични проблеми стоят преди всичко апендицитът и 
херниите. Сравнително рядко се срещат обаче както бъбречните заболявания 
(нефрити, гломерулонефрити, пиелонефрити), така и болестите на кръвта (ане-
мии и левкози). 

Заболяванията на сърдечносъдовата система са сравнително чести и 
представляват сериозен проблем за патологията на учащите се, особено предвид 
на нерядко получаваното от тях инвалидизиране. Тук спадат преди всичко ревма-
тизмът (във всичките му форми) и кардиопатиите (представени като вродени и 
придобити сърдечни пороци). Във връзка с акцелерацията напоследък се устано-
вява, че при 57,6% ревматизмът е довел до оформянето на сърдечен порок. Съг-
ласно инструктивните указания на МНЗ се извършва диспансеризация на всички 
деца, които имат обаче не само сърдечни пороци, но още ревматоиден артрит и 
други колагенозни заболявания, както изобщо и всички форми на ревматизъм без 
данни за засягане на сърцето. Към последната група, която се диспансеризира 
само за 3 месеца, считано от началото на заболяването, спадат следните две ка-
тегории учащи: 

- съмнителните ревматичноболни до изясняването на диагнозата 
- застрашените от ревматизъм, към които се числят предимно следни-

те нозологични единици: 
- честите катари на горните дихателни пътища; 
- боледувалите многократно от стрептококови инфекции; 
- имащите хронични инфекциозни огнища; 
- преболедувалите скарлатина до 3 месеца от излекуването; 
- трайните бацилоносители на хемолитични стрептококи; 
- произлизащите от ревматичнообременени фамилии; 
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- показващите продължително време ускорено РУЕ; 
- живеещите при лоши "ревмогенни" битови условия. 
Измежду сърдечносъдовите заболявания в училището от голямо значение 

е и хипертоничната болест ("ювенилната хипертония"). Не рядко се касае за нас-
ледствено предразположение и полигенен начин на онаследяване. Тя е и типично 
психосоматично страдание, което се установява понякога в 10-15%в юношеската 
възраст. При ювенилната хипертония се установява, че настъпва често в края на 
учебните часове поради спазъма на мозъчните артериоли от повишено отделяния 
надбъбречен хормон норадреналин; при което кръвното диастолично налягане се 
повишава с 5-10 мм. живачен стълб. Установено е , че то се повишава при мно-
зинството ученици в края на учебната година. Тук особено място заемат като спе-
цифични сумата на дидактогенно действащите страхове от закъсняване, от изпит-
ване, от контролни и класни работи, страхът от учителите и пр. Изследванията 
показват, че във връзка с акцелерацията, юношеската хипертония за десет години 
(196272) се е увеличила 1,5 пъти. Изследванията в бившия СССР на Л. Т. Антоно-
ва, (1976) показват още, че честотата на хипертонията в периода от 7-17 год. е 
6,6%. У нас аналогично изследване, проведено от К. Георгиев и кол. показва, че на 
възраст от 7-19 г. с юношеска хипертония са само 2,57%, като 35,5%са с рьонтге-
нологично доказани промени в сърдечната конфигурация. Скоковото нарастване 
на хипертонията се пада на 11-17 и главно на 14-16 годишния възрастов период. 
Днес много често в основата на хипертонията се поставя "емоционалния стрес и 
конфликтите", които се наблюдават още от съвсем млада възраст и действат дъл-
го време. Сдържането на емоциите, недопускането на словесно и телесно отреа-
гиране, привидно "хладнокръвното" държание и др. такива, довеждат до неврофи-
зиологични конфликти. От една страна са налице при тези случаи подсъзнателно 
мобилизираните енергични резерви (увеличение напр. на нивото на адреналина в 
кръвта) и от друга страна  съзнателното подтискане на възможностите за съответ-
ната реакция на индивида. Интересна е констатацията на М. Каракашев, че с уве-
личаването на възрастта на децата, докато кръвното налягане се повишава, то 
пулсът им се забавя. Хипотонията и тенденцията към нея (както подчертава също 
колективът на Е. С. Ръсева, 1975)са налице по-често у момичетата. Според някои 
автори хипотонията следва тук да се причисли по-скоро към симптомокомплекса 
на вегетативната дистония, която често се наблюдава в пубертетноюношеския 
период. 

В училищната възраст сравнително често се установяват и заболявания-
та на зрителния и на слухововестибуларния анализатори. Известно е, че зна-
чителната част от информацията (вкл. и учебната) се възприема чрез зрителния 
анализатор. Окото, възприемащо електромагнитните вълни с дължина само от 
393,4 до 759,4 милимикрона представлява сложна оптическа система. Нейната 
пречупвателна сила (рефракцията) се измерва в диоптри, от които напр. 40 диоп-
търа се падат на сферичната роговица, а на спокойната леща 20 диоптъра, докато 
когато тя е акомодирана в близко гледане, на лещата се падат 33 диоптъра. В 
развитието на индивида се говори за еметропия (съразмерност) и еметропично 
око, когато фокусът в зрителната диоптрична система съвпада с ретината, а когато 
това не става, е налице аметропия (несъразмеримост). Тогава са налице очни 
аномалии. Първата е миопията, наричана неправилно "късогледство", когато 
фокусът на хипеметричното око (което е с по-къса в преднозадна посока очна 
ябълка) пада зад ретината и поради това еднакво недобре се виждат както близ-
ките, така и далечните предмети. Истинска аномалия в рефракцията на очите е т. 
нар. "астигматизъм", при който пък пречупвателната сила на окото показва 
различия в някой от меридианните плоскости на очната ябълка. В резултат на това 
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напр., там точката се възприема като разтеглена в една или друга посока, а не е 
малка сфера (кръг).  

През училищната възраст нараства особено много миопията. Повечето от 
авторите [вкл. и нашите Р. Дудулова  1956, Л. Кафеджиева  1964, И. Сяров  1972 и 
др.] сочат главно следните причини за това: извършването на усилена акомодация 
и конвергенция на очите поради напрегната работа от близо, увеличението на на-
лягането и кръвонапълването на очите в резултат на продължителния наклон на 
главата, недостатъчното осветление върху работната площ и пр. По степен [спо-
ред Н. Сяров и кол.] при учениците от 7-19 г. възраст миопията е в 53,16% слаба, 
35,60% средна и 11,21% висока и прогресираща. Миопия се среща по-често из-
между преболедувалите от рахит, притежаващите астеничен хабитус и рядко иг-
раещите и неспортуващите. Л. Кафеджиева (1964) установява още, че хипермет-
ропията пък е малко по-често срещана при селските ученици, отколкото градските, 
а също при момчетата повече, в сравнение с момичетата. Последното изтъква и Е. 
С. Рьсева и кол. (1975), като обаче намира обратната честота при половете и ус-
тановява успоредно с това известно затлъстяване на момичетата. Освен накратко 
разгледаните рефракционни аномалии, другите очни заболявания (блефарит, 
електроофталмия, язви, катаракта, глаукома и пр.) се срещат доста по-рядко и 
обикновено се намират в известна връзка с обучението, особено трудовопрофеси-
оналното, вкл. и очните травми. 

Заболяванията на ухото, гърлото и носа стават нерядко причина за 
ревматизъм, сърдечни пороци, увреждания на бъбреците и др. Освен вече упоме-
натите катари (синузити, ринити, отити, тонзилити, фарингити) понякога се устано-
вяват още аденоидни вегетации ("трета сливица"), които трябва да се оперират 
заради оказваното от тях забавяне на психофизическото развитие, изкривявания 
на носната преграда и др. Нерядко някои от тези заболявания довеждат до нама-
ление на слуха до пълна глухота. А. Кехайов, И. Б. Кремаренко, Цв. Попиванова 
(1976) провеждайки редица оригинални проучвания над слуха и вестибуларния 
анализатор установяват, че е налице отклонение на възприятието за пространство 
и време при 40% от подрастващите и само 33% у израсналите. 

От ендокринните заболявания освен свързаните с половото съзряване 
(напр. критпорхизмът, болестта на Бабински), ювенилната струма в леката (I) сте-
пен остава все още в кръга на нормата. През пубертета увеличението на щито-
видната жлеза (при момчетата IIIII степен и момичетата до III степен) обаче вече 
се преценяват като болестно отклонение. Захарният диабет се установява в чес-
тота 1,5% от общия брой на диабетично болните.  

Напоследък като особено честа находка се приема затлъстяването, кое-
то е почесто у децата, чийто родители имат също така наднормено тегло. Т. Заха-
риев и кол. (1975) установяват, че затлъстели деца се срещат два пъти почесто 
сред градските деца. По данни на СЗО напоследък затлъстяването е налице 
средно при 10%от децата между 10-14 год. възраст. У нас К. Георгиев и кол. (1969) 
установява затлъстяването в 1,82-2,83%от децата през възрастовия период 7-14 
години. Според изследванията на Е. Вирчева, Б. Възвъзова, Л. Кафеджиева и др., 
процентът на затлъстяването сред българските ученици се колебае между 610%от 
тях. 

Травматизмът у децата е с различен произход. Приема се, че училищни-
ят травматизъм е средно 67% (дори до 15%), като около 4% се пада на спортния 
травматизъм. Детският битов травматизъм се е получил на различни места: вкъщи 
56%, на двора 30%, стълбища  8%и други места  6%. Уличният травматизъм (и по-
специално пътнотранспортният) заема 15-17%от общия детски травматизъм, което 
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налага вземането на още поефикасни мерки. Удавянията, отравянията и самоот-
равянията са сравнително редки в училищна възраст. 

Изобщо напоследък структурата на общата соматична, психосоматична и 
невропсихическа заболеваемост се промени чувствително в сравнение с периода 
преди последната научнотехническата революция. Във връзка с това съвсем ос-
нователно Д. Сергев (1979) изважда напред два основни проблема на ученическа-
та заболеваемост, първият от които стои в тясна връзка с вредните нокси на окол-
ната (вкл. и социална) среда, а другите с подобрения жизнен стандарт. Върху тях 
именно трябва да се акцентират медико-хигиенните и профилактични усилия на 
родителите, училището и обществото изобщо. 

 

9.2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ НА ЕПИДЕМИОЛОГИЯТА 
НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ И ТЯХНАТА ПРОФИ-
ЛАКТИКА 

 
Навлизането на болестотворните микроорганизми в макроорганизма се 

нарича заразяване (инфекция), която може да протече остро и хронично. Взаимо-
действието между патогенния микроорганизъм и макроорганизма се нарича ин-
фекциозен процес, а като патогенност се означава възможността на микроогра-
низма да предизвика заболяване. Степента на патогенността определя вирулент-
ността на микроорганизма, докато отделяните от него отровни вещества (токсини) 
се означава като токсичност, които в зависимост дали се отделят навън или на-
вътре от микроорганизма са екзотоксини, респ. ендотоксини. Срещу тях макроор-
ганизмът изработва съответните противотела (антитоксини), чрез които ги неутра-
лизира и защитава. Срещу някои от тях макроорганизмът (в това число и човекът) 
притежава естествена защита и невъзприемчивост, т. е. имунитет, който Г. Петро-
ва и Е.Гъбев (1974) дефинират като "състояние на повишена или пълна невъзпри-
емчивост на организма спрямо инфекциозните причинители и други чужди за орга-
низма вещества." Имунитетът, който бива хуморален или клетъчен, се дели още 
на вроден или видов, (какъвто е напр. човешкия имунитет към чумата у говедата) и 
придобит. Придобитият имунитет може да се получи по естествен път (напр. полу-
чаване на готови антитела през плацентата или от кърмата на майката) или пък  
изкуствено. Изкуственият имунитет се създава по два начина: 

- като лицето заболее от дадената болест, т. е. активно; 
- чрез придобиването му по пасивен начин (напр. чрез инжектиране на 

готови антитела).  
Защитата на организма срещу определено заболяване се заключава не 

само в изработването на специфичните антитела, но още и чрез състоянието на 
процеса на фагоцитозата и изработването на различни аглутинини, бактериотро-
пини, опсонини, тропини и пр., чиято съвкупност образува т. нар. "имунна система", 
като след преодоляване на нейното съпротивление от микроорганизмите, се полу-
чава вече съответното заболяване на макроорганизма. 

Предаването на заразата (т. е. навлизането на микроорганизмите) може 
да стане по 4 основни механизма: 

- дихателен, т. е. механизма на въздушнокапковата инфекция, 
- чревен (фекалноорален); 
- кръвен (трансмисивен); 
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- покривен (кожнотравматичен). 
Заразяването става посредством непосредствен допир до болния или 

ползвани от него предмети (при говор, кашляне, кихане), от различните му екскре-
ти и секрети (слюнка, храчки, изпражнения, урина), от неговата кръв, от водата, 
хранителните продукти и др. С други думи пътищата за предаване на инфекцията 
са главно въздухът, храната, водата, а също чрез контактите, инокулацията, нара-
няванията, чрез посредничеството на живи преносвачи, продуктите и пр. Заразя-
ване се получава още от животните (напр. разните зоонози), предадени предимно 
чрез мишки, плъхове, мухи и т. н. и ухапване от болни животни  напр. бясно куче 
или от насекоми  преносители (бълхи, въшки, дървеници, комари). Хората могат 
също така да предават някои заразни болести (антропонози), когато се разболеят 
от тях, или пък когато са бацилоносители. Бацилоносителството може да е налице 
както у преболедували и вече оздравяли, така и у неболедували, които са невъзп-
риемчиви към инфекцията, при все, че я носят и излъчват временно или хронично. 
Това може да се наблюдава при инфектиране с разни причинители (напр. на диф-
терит, коремен тиф, скарлатина, дезинтерия). При някои инфекции на входното 
място се наблюдава местно огнище, което маркира входа на заразата (напр. ант-
ракса). Това е реакция на мастната тъканна защита на организма. Общо тя може 
да е повишена до такава степен, че дори да е налице невъзприемчивост (резис-
тентност) към определен инфекциозен агент, обикновено се получава една проме-
нена организмова реактивност(алергия). При някои заразни агенти се наблюдава 
значителна повишеност в реагирането към агента (хиперергия), или пък тя е нама-
лена (хипергия) до такава степен даже да липсва всякаква реакция (анергия). 
Изобщо за да се получи или не определено заболяване, е необходимо инфекциоз-
ният агент да преодолее трите основни защитаващи организма бариери. Първата 
бариера реализират редица секрети (стомашен, влагалищен, слюнка, пот), които 
действат предпазващо от редица микроорганизми. Втората бариера се осъщест-
вява от фагоцитиращите клетки, разположени в кръвта, лимфните възли и тъкани-
те. Третата бариера е вече разгледаната имунна система. Благодарение на нея 
именно след преболедуването се получава абсолютен имунитет или пък относи-
телен, когато болестта може да се повтори, но в полека степен. Особено важна е 
възможността да се получи имунитет чрез провеждането на имунизация. Когато се 
вкарват в организма готови антитела се говори за пасивна имунизация. При актив-
ната имунизация се касае за активно придобиван имунитет, защото се прави ин-
жектиране или ваксиниране със умъртвени или отслабени, респ. с неутрализирани 
микроорганизми или техните токсини. По този начин се получава едно съвсем леко 
преболедуване на организма и активното изработване от него на собствени анти-
тела срещу заболяването. Придобитият имунитет обикновено трае 12 години, след 
което се налага допълнително подновяване на изработения имунитет (реимуниза-
ция). 

Заразните заболявания се характеризират с инкубационен, т. е. "скрит" 
период. Това е времето от началото на заболяването до появата на първите явни 
признаци на болестта. През този период защитните системи на организма "се бо-
рят" с инфекцията и обикновено тогава не се установяват у него никакви специ-
фични за съответното страдание промени. Инкубационният период има различна 
продължителност. Важно е да се знае, че към края на инкубацията от болестта 
(напр. брусница, коклюш и пр.) заболелият е вече заразителен. Поради това се 
поставят под карантина (изолация) всички, които са били в контакт през този пери-
од с болния. 

Епидемиологията изучава освен закономерностите на епидемичния про-
цес, още и възможностите за тяхното овладяване. Като епидемичен процес се 
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обозначава разпространението на инфекциозния процес сред човешките попула-
ции, докато при животните говорим за епизоотичен процес, а при растенията  за 
епифитотичен процес. 

В епидемичния процес се различава още:  
- спорадемия (поява на единични заболявания без връзка помежду си),  
- епидемия (обхващане на значителна част от населението, което е 

контактувало или по друг начин осъществила разпространението на 
болестта),  

- пандемия (когато епидемията обхване значителна част от света) 
- ендемия (щом заболяванията засягат само определена територия).  
Докато по-рано терминът "епидемиология" се прилагаше само за инфек-

циозните болести, напоследък с него се означава разпространението и на неин-
фекциозните заболявания. 

За характера и тежестта на епидемичния процес играят роля много и най-
разнообразни фактори. Тук от значение са преди всичко: сезонът, процентът на 
преболедувалите преди това, гъстотата на населението, храненето му, нивото на 
хигиената, културата, социално-битовите условия, характерът на организацията на 
здравеопазването, достъпността на медицинската помощ и пр. 

При поява на заразна болест, съгласно действащите инструкции, у нас 
се вземат следните три категории мерки в епидемичното огнище: 

Спрямо болния (диагностика, изолация, регистрация, терапия и диспансе-
ризация); 

Спрямо контактните лица (карантина, обработка, ваксинации  респ. 
имунизации, наблюдение, проверка за заразоносителство, здравна просвета и 
профилактика). 

Спрямо околната среда (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и общо 
хигиенизиране на огнището).  

Първите две групи от посочените мероприятия са почти напълно меди-
цински, поради което ще се спрем тук накратко само върху третата. 

 

9.3.  ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИ-
ЗАЦИЯ НА ЗАРАЗНОТО ОГНИЩЕ. 

 
Дезинфекцията бива текуща и крайна, в зависимост от това през кой пе-

риод на заразната болест се провежда. Тя зависи от устойчивостта на микроорга-
низмите  от една страна, и от вида на обекта за обеззаразяването от друга. Пора-
ди своето биологично устройство някои от микроорганизмите (напр. анаеробните) 
загиват бързо извън организма, без да се налага провеждането на някакви особе-
ни мерки срещу тях. Дезинфекцията има за обект обеззаразяването преди всичко 
както на секретите и екскретите на болния, така и на вещите и помещенията, с и в 
които той е бил в контакт. Всяка дезинфекция трябва да се предшества от подхо-
дящо най-основно механично почистване (съответно чрез измиване, изчеткване, 
изтупване). Това нерядко може да стане и чрез прахосмукачка, която според 
Л.М.Турич при обезпрашаването отнема и 98%от микроорганизмите. 

При дезинфекцията най-често се употребяват физични методи. Тук пре-
ди всичко помага много проветряването, вентилацията и филтрацията. За целта 
се прилагат също лъчеви методи (при ползване освен на естествената слънчева 
светлина, още и изкуствените  ултравиолетовите и йонизиращите лъчения) и най-
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вече температурните методи. Освен ниската температура, широко приложение 
имат високите температури. Те се прилагат като обгаряне или изгаряне (особено 
на малоценните и малотрайните вещи) и сухата топлина  при която 150-160

0С уби-
ват всички форми на живота (провежда се в автоклави). Най-често се прибягва 
обаче до дезинфекция чрез влажна топлина, която се заключава в изваряване или 
ползване на водна пара от подръчни или нарочни съоръжения. Напр. за медицин-
ски цели се изискват 30-45 мин. от момента на завирането, а за други цели (де-
зинфекция на бельо, чинии) е достатъчно изваряването само за 10 минути. 

От химичните методи се прилагат най-често различни дезинфектиращи 
разтвори, особено тези на: хлорните препарати (хлорна вар - 5-20%, калциев хи-
похлорид  0,2-20%, хлорамин  35%, капорит - 2%), от ароматната група (фенол - 
37%, лизол - 13 %), киселини (солна - 5%, азотна - 2%), основи (натриева - 25 %, 
натриев карбонат - 22,5%, натриев бикарбонат, негасена или гасена вар), от жи-
вачните съединения (10% формалин) и редица други (70% спирт, йодна тинктура, 
кислородна вода, калиев хиперманганат). Обеззаразяването по биологичен път 
става (напр. на водата) при употребата на различни биологични филтри. 

ДЕЗИНСЕКЦИЯ се нарича унищожаването на вредоносните членестоно-
гии и насекоми, а по-специално като декаризация се означава унищожаването на 
кърлежите. Дезинсекция се постига биологично при посредничеството както на 
техните врагове  хищниците, така и чрез патогенни микроорганизми или полово 
изменени стерилни популации. Механично се употребяват уловки и замрежвания, 
а физически  топлината. Например за дрешните въшки се прилага суха топлина 
чрез изглаждане с ютия нагрята до 100-400

0С,суха топлина 80
0С в камери за 20-30 

дни, или пък изваряване при 80
0С за 5 минути, респ. 50

0С за 1,5 ч. Най-широко 
прилаган обаче е химичният метод за газово унищожаване (серен двуокис, циано-
водород), или чрез т. нар. инсектициди: особено ДДТ, хексахлоран, паратион, дип-
терекс и др. При работа с тях обаче трябва много да се внимава, тъй като те са 
силно токсични и за човека. 

ДЕРАТИЗАЦИЯ се практикува като предпазна (напр. при строителството 
на сградите) и като изтребителна. И тук се употребяват широко биологичните ме-
тоди чрез естествените врагове на мишките и плъховете (котки, кучета, невестул-
ки, кукумявки) и механичните методи чрез употреба на капани, които са убиващи 
или живоловни. Тук химичните методи се осъществяват чрез даване на храна, 
напоена или посипана с концентрирани родентициди, или с други най-често чрев-
ни отрови, а също така и отравянето им чрез газове (хлорпикрин, циклон Б). Осо-
бено успешни са резултатите при употреба на антикоагулантите родентициди 
(напр. препаратите варфарин, нивалин и др.) Най-резултатна е дератизацията 
обаче, когато се води комплексно. 

Изборът на съответния метод за дезинфекция, дезинсекция и дератиза-
ция става според вида на обекта, който предстои да бъде санитарно-хигиенно об-
работен, като най-добре е това да се извършва под ръководството на обучени де-
зинфектори от медикосанитарния персонал. 

 

9.4.  НАЙ-ЧЕСТИТЕ ОСТРИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ И 
ПАРАЗИТОЗИ У ДЕЦАТА 

 
Значителна част от заразните болести се прекарват през детската въз-

раст, поради което нерядко те се означават и като "детски". А защото започват 
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рязко и се разпространяват обикновено бързо, се дефинират още и като "остри". 
Те обаче не винаги засягат най-ранната възраст, както защото децата притежават 
предадените им още от майките противотела, така и поради техния по-слаб кон-
такт тогава с околните. Честото заболяване на децата се дължи още на повишено-
то им предразположение към заболяванията изобщо и на подчертаната вирулент-
ност на инфекцията, която ги засяга лесно като непреболедували. Ето защо се 
прилага карантина спрямо заболелите (и контактни) деца от всички остри заразни 
болести (вкл. морбили, скарлатина, рубеола, паротит, варицела, вирусен хепатит, 
дeзинтерия, пертусис, вариола ), но не и от инфекциозна мононуклеоза. 

Дори още в инкубационния период поведението на детето се променя и 
те се оплакват от безапетитие, стават отпуснати, вяли или възбудени; променя се 
цветът на очите, кожата и лигавиците им. При много от детските остри заразни 
заболявания се явяват и различни кожни обриви, поради което те са широко из-
вестни сред населението още и като "шарки". Детските остри заразни болести 
(ОЗБ) са три основни групи: дихателни, чревни, покривни. 

Ще ги разгледаме съвсем на кратко. 
От групата на острите дихателни антропонози най-честа е болестта 

БРУСНИЦА (морбили, дребна шарка), причинявана от вирус, предаван по въз-
душнокапков път от болния или чрез въздушни течения. Инкубацията трае 10-11 
дена. Клинично започва с 3839

0С температура и катар на горните дихателни пъ-
тища. На 3-4 ден се появява обрив по кожата, който за 12 дни обхваща цялото тя-
ло. Обривната единица са отделени едно от друго (понякога сляти) розовочервени 
петна, които отначало са дребни бледорозови като върха на топлийка, а след това 
се зачервяват и папулозно наедряват. Обривът се предшества с т. нар. петънца на 
Филатов-Коплик на бузите и небцето. След една седмица телесният обрив изчез-
ва, последван от ситно олющване на епидермиса, като се нормализира и общото 
състояние. Преболедуването оставя траен имунитет. 

РУБЕОЛА. Причинява се също от вирус и предава по въздушнокапков 
път. Инкубацията е от 23 седмици. Клинично напомня картината на морбили, но в 
полека степен, като тук изривът е по-дребен, по-слабо зачервен, пръснатите по 
лицето и тялото розеоли не се сливат и са леко приповдигнати. Типично за диаг-
нозата е подуването на лимфните възли по тила и зад ушите. Ако заболее бре-
менна жена, абсолютно показно е прекъсването на бременността, защото се полу-
чава рубеолна ембриопатия, която уврежда тежко детето. Преболедуването оста-
вя траен имунитет. 

СКАРЛАТИНА. Причинява се от устойчив стрептокок, който се предава 
най-често като въздушнокапкова инфекция от болни и преболедували заразоноси-
тели. Инкубацията е от 1-12 дни. Клинично се манифестира с внезапно начало, 
висока температура – 39-40

0С,с втрисане, огнено червено гърло. Обривът се явява 
още в първото денонощие, като е налице типичната околоустна бледност, т. нар. 
"малинов език" и поява на общотелесен обрив, често със сърбеж. Отначало е 
дребнопетнист, съставен от гъсторазположени несливащи се изпървом розови, а 
сетне яркочервени обривни единици, които правят кожата леко грапава, като кожа-
та между тях е леко жълтеникава, при все, че наблюдаван отдалеч общо обривът 
придава пламенночервен цвят. След 4-8 дни обривът постепенно избледнява и до 
7-10 ден температурата и общото състояние се нормализират, като тогава (докъм 
30-40 дена) започва и лющенето на кожата  особено на дланите и стъпални по-
върхности на крайниците  под формата на по-големи или по-малки люспи. Нерядко 
скарлатината дава усложнения (в бъбреците, белия дроб, сърцето, ухото). Пребо-
ледуването обикновено оставя траен имунитет. 
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ЛЕЩЕНКА (варицела). Предава се по въздушнокапков път от вирус, кой-
то причинява и заболяването "опасващ лишей" (херпес зостер). Инкубацията на 
варицелата трае 11-21 дни. Клинично се изявява с леко повишение на температу-
рата и незначително нарушение на общото състояние, като изривът се явява 
обикновено след 12 дни. Обривната му единица в началото е леко повдигнато ро-
зовочервено петънце, което само след няколко часа се превръща в мехурче с бис-
тро съдържание, което е обиколено от червен пояс. Подир 12 дни мехурчето за-
съхва и на негово място се образува кафява коричка, която без да остави белег 
отпада най-късно след 10-15 дни. Прекарването на болестта оставя траен имуни-
тет. 

ДИФТЕРИЯ. ("лошо гърло") се предизвиква от дифтерийния бацил, кой-
то се предава не само по въздушнокапков път, но и чрез предмети и млякото. Ин-
кубацията е 17 дни. Клинично се манифестира с бавно начало, повишена темпера-
тура около 38

0С,като отначало лигавицата на гърлото е силно оточна и умерено 
зачервена, с увеличени предчелюстни жлези. На 24 ден върху лигавицата се по-
лучава белезникав, плътен и лъскав налеп, разпростиращ се също върху дъгите и 
небцето, който като бъде отлепен, лигавицата под него кърви. Общото състояние 
се силно влошава, като особено драматично е дифтерийното усложнение "круп", 
при което се получава запушване от налепите на гърлото и ларинкса. Дифтеритът 
може да се прояви с налепи и на нетипични места (носа, очите, устата, пъпа, а у 
малките момиченца и върху външните полови органи). Поради значителната 
смъртност (до 10%) е необходимо ранна диагностика и лечение. У преболедували-
те остава траен имунитет. 

КОКЛЮШ (пертусис, "магарешка" или "лоша" кашлица), както и ПАРА-
КОКЛЮШ (парапертусис) са близки заболявания, предизвиквани от два варианта 
на бацил, който се предава по въздушнокапков път и чрез играчки и предмети. 
Инкубацията е за коклюша 4-23 дни, а за паракоклюша 7-15 дни. Клинично и двете 
се изявяват с картината на пристъпно явяващата се кашлица, която се характери-
зира с неколкократно шумно поемане на въздух (репризи), последвани от продъл-
жително кашляне, което нерядко приключва с повръщане. Тези пристъпни закаш-
ляния достигат до 20-50 в денонощието, като при тях диагнозата е трудна, тъй 
като протича с клиничната картина в началото на обикновен катар на горните ди-
хателни пътища, където съществува и опасност след това от компликации. Оставя 
траен имунитет. 

ГРИП (инфлуенца) е типична въздушнокапкова инфекция, която обаче 
може да се предаде и чрез ползвани от болния съдове и вещи. Причинява се от 
грипен вирус от три основни разновидности  А, В, С, които обаче имат много под-
типове и варианти. Инкубацията е от няколко часа до 3 дни. Клинично започва ос-
тро с висока температура 38-40

0С,нерядко с втрисане, повръщане, болки по тяло-
то и обективно  катар на горните дихателни пътища. Дава нерядко най-
разнообразни компликации. Разпространява се непрекъснато, но особено есен и 
пролет спорадично, като нерядко предизвиква епидемии от определена разновид-
ност на грипния вирус. Последната най-тежка грипна епидемия е била през 1918-
19 година и е известна като "испанска болест", като тогава са умрели в света 20 
милиона души. Преболедуването създава относителен (за 24 години) моноспеци-
фичен имунитет само за съответните вирусни типове и подтипове, причинили 
грипното заболяване, поради което може за една година човек да преболедува и 
няколко пъти от грип, щом той е причинен от друга разновидност на предизвиква-
щия го вирус.  

ПАРОТИТ (заушка), причинявана от вирус се предава по въздушнокапков 
път и чрез ослюнчени предмети и играчки. Инкубацията е 8-35 дни. Клинично е без 
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предизвестие освен умерено повишена температура (около 38
0С), като основното 

е настъпващото подуване на околоушната жлеза (рядко и на другите слюнни жле-
зи), което се манифестира с мек и неболезнен оток на съседните на жлезите тъка-
ни, поради което физиономията добива променен "дебелашки" вид  на "свинка" 
Сериозна компликация може да се яви при момчетата под формата на възпаление 
на тестикулите (орхитис), довеждащо нерядко до безплодие. Преболедуването от 
заушка довежда до траен имунитет. 

ДЕТСКИ ПАРАЛИЧ ( полиомиелит). Заразяването става по въздушно-
капков и по чревен път. Предизвиква се от полиомиелитния вирус. Инкубацията е 
от 3-35 дни. Клинично протича в два стадия. Първият започва остро с температура 
около 38-39

0С,катар на горните дихателни пътища и болки в кръста и крайниците, 
заедно с кожна свръхчувствителност. След 12 седмици настъпва втория стадий с 
характерните за болестта парализи и атрофия на мускулите на крайниците, пора-
ди засягане на предните рога от сивото вещество на гръбначния мозък. Парализи-
те настъпват изведнъж или последователно, като нерядко те са и първия симптом 
на болестта (т. н. форма на "сутрешните парализи"), или пък се задълбочават на-
горе към продълговатия мозък (паралитична форма, тип Ландри). Обикновено 
60%от преболедувалите оздравяват, но с различни остатъчни парализи. Заболя-
ването оставя траен имунитет за съответния тип на полиомиелитния вирус. 

ЕПИДЕМИЧЕН МЕНИНГИТ, причиняван от менингокок, има типичен въз-
душнокапков път за предаване, при инкубация 7-10 дни. Клинично, след продро-
мални симптоми, траещи от часове до 2 денонощия на отпадналост, безсъние, 
температура до 40-42

0С с повръщане, повишен епистотонус, хиперестезия, замъг-
лено съзнание и непрекъснато засилващо се главоболие, настъпва характерната 
находка в променения ликвор, който става гъст, гноен, с увеличено белтъчно съ-
държание. Често у преболедувалите остават различни парализи или интелектуал-
на недостатъчност. Оставя траен имунитет. 

Най-често срещаните у нас чревни антропонози са: 
ДИЗЕНТЕРИЯ, която се предизвиква от дизентерийните бактерии от рода 

шигели и има типично фекално-орален път на заразяване. Инкубацията е 25 дни. 
Клинично започва с повишена температура, остри болки в корема, силни напъни и 
диария, която от редки и зеленикави изпражнения, след това преминава на слуз и 
гной, примесени нерядко с кръв. Налице е и повръщане, общо обезводняване. 
Децата стават сънливи, нерядко имат и припадъци със загуба на съзнанието. При 
кърмачетата дава смъртност в 3-20%при токсичните форми, а иначе протича леко 
и рядко се хронифицира. Преболедувалите получават имунитет само към причи-
нилия заболяването подвид бактерии. 

ЕПИДЕМИЧЕН ХЕПАТИТ се причинява от вирус в два варианта, предаван 
по фекалноорален път или изкуствено парентерално при различни кръвни мани-
пулации чрез употреба на нестерилни медицински инструменти. Инкубацията е от 
24 месеца. Клинично започва с общо неразположение, тежест в чернодробната 
област и стомашночревни оплаквания, като след 35 дни се появява жълтеникавото 
оцветяване на очите и цялата кожа, а урината става тъмночервена до кафява (на-
помняща на бирата), като изпражненията са безцветни. Изходът е благоприятен, 
ако не се получи хроничен хепатит и цироза. Заболяването оставя траен имунитет 
спрямо причинилия го вирус. 

От покривните инфекции тук ще разгледаме само ТЕТАНУС. Заразява-
нето от предизвикващия го спороносен тетаничен бацил става по травматичноино-
кулационен път, щом се получи замърсяване на битовата (респ. бойна) рана пре-
димно с почвени частици или чрез ръждиви вещи. Докато при новородените най-
честа входна врата е пъпната връв, или някоя кожна раничка, то при децата и из-
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расналите тетаничния бацил намира отлични условия за развиване в дълбоките 
прободни рани, а също и в контузните рани с джобове, особено при наличие на 
парчета от кости, съсиреци, пръст. Източник на заразата са тревопасните (най-
вече конете) и хората  бацилоносители (каквито са около 17-66%). Инкубацията 
трае обикновено 4 дни до 4 седмици, но може от 12 дни докъм 2 месеца. Клинично 
започва с продромални симптоми от местен произход (мъчно заздравяващи рани с 
ирадииращи болки) и от общ характер  на неразположение. След това се появяват 
характерните гърчове, които се манифестират отначало със спазми на мускулату-
рата (мимическа  "ризус сардоникус", дъвкателна  "тризмус" и на цялото тяло  по-
ложение на "кобилица" (поради положението на опистотонус). За лечението се 
прилагат масивни дози противотетаничен серум. Преболедуването оставя нетраен 
имунитет. 

Трябва да се има предвид, че възможностите за предаване (т. е. контаги-
озността) на епидемичните заболявания е различна. Тази контагиозност е един 
извънредно важен епидемиологичен фактор. Така напр. контагиозността за някои 
от тях е следната: за морбили  95%, скарлатина  30%, дифтерия  20%и пр. Устано-
вено е, че в замърсения въздух остават живи до 45 месеца причинителите на диф-
терията и грипа. а на останалите и скарлатината  до 9 месеца. 

Профилактиката на острите заразни болести (в това число и на наблю-
даваните сред учащите се) бива реализирано в следните три основни насоки: 

- увеличаване съпротивата на организма и снижаване по този начин на 
неговата възприемчивост към инфекциите (чрез закаляването напр.); 

- свеждане до минимум на възможностите за заразяване (чрез своев-
ременната карантина), дезинфекция, дезинсекция, дератизация; 

- провеждане на съответните имунизации и ваксинации. 
- У нас се провеждат следните задължителни имунизации: 
- срещу туберкулоза, като още в родилния дом се дава през устата вак-

сината БЦЖ; 
- срещу детски паралич (полиомиелит) чрез даване в детската консул-

тация на течната комбинирана ваксина Салк; 
- имунизацията против дифтерия, тетанус и коклюш чрез комбинирана-

та ваксина "дифтеткок"; 
- срещу брусница (дребна шарка); 
- срещу заушката; 
За тези имунизации по съответна схема се правят на определени срокове 

и необходимите им реимунизации. Трябва да се подчертае, че до 1980 г. у нас бе 
задължителна и ваксинацията срещу едрата шарка (вариола), която бе отменена 
от СЗО, тъй като от 1958 г. досега благодарение на извършваните масови вакси-
нации на населението на земята, тази инфекциозна болест изчезна през м. октом-
ври 1977 г. - с последния случай на заболяване. Това бе епохална победа над 
един някогашен ужасен бич на човечеството, който показа величието на профи-
лактичната медицина в борбата със заразните болести. Освен гореизтъкнатите 
имунизации, за българските граждани, които заминават за страните на т. нар. 
"трети свят", (вкл. и за Турция), са задължителни преди това и някои други имуни-
зации, като напр. тези срещу холера, коремен тиф, дезинтерия и др. 

ПАРАЗИТИ. От тях ще споменем двете най-чести. 
ДЕТСКИТЕ ГЛИСТИ, ОСТРИЖИ  представляващи дребни съвсем тънки 

бели червейчета, с дължина около 1 мм. Живеят в задното черво, като вечер из-
лизат през ануса и снасят в околността му своите яйца и умират. Понякога при 
момиченцата навлизат и във вулвата им. Тяхното движение в ректума предизвик-
ва сърбеж, а във вулвата водят и до онаниране. Остриците се сочат като причини 
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за нощното напикаване, както и на скърцането по време на сън със зъби. Понякога 
те се намират в екскрементите, а също и в гащичките на детето. Най-често става 
самозаразяване с яйцата им, при поддържане на лоша жилищна и лична хигиена, 
като често попадат в свободните подноктеви части на ръцете. Ако чрез "фанатич-
но строга хигиена" на дома, ръцете и изпирането на личното и постелно бельо се 
предотврати самозаразяването с яйцата, настъпва самоизлекуване без медика-
менти, защото остриците изобщо не живеят повече от месец. 

Накрая тук ще разгледаме въпроса за ОВЪШЛЯВАНЕТО, който за съжа-
ление напоследък е често явление за нашите учебновъзпитателни заведения. У 
човека се различават 3 вида въшки: 

- главова въшка, защото се настанява и развъжда в космите на глава-
та, като снася гнидите си около основата на космите най-често на 
тилната и околоушната част на главата; 

- дрешна въшка, разполагаща се по вътрешната повърхност на дрехи-
те, като снася гнидите си по гърдите и кръста; 

- срамна въшка, разполагаща се в космите около половите органи, а 
при децата пък и при израсналите и покъсно по веждите и клепките на 
очите. 

Въшките намират много добро място за развитие на човека, защото се 
нуждаят от температура 28-32

0С.През своя живот всяка женска въшка снася до 
300 яйца (гниди), защото ежедневно отделя по 5-15 яйца при своето съществуване 
35-40 дни. Гнидите много трудно се отделят, защото са снабдени със специален 
леплив секрет. От тях се излъчват ларви, които заедно със зрелите въшки смучат 
по няколко пъти на ден кръв, причинявайки при това и сърбеж. Младите женски 
въшки след половата си зрялост снасят също яйца, като общо този цикъл трае 16 
дни. Трябва да подчертаем, че въшките съвсем не са безобидни, защото могат да 
станат преносители на остри заразни болести (особено петнистия тиф). Те лесно 
пропълзяват на чисти неопаразитени хора при посещение и допир с въшливи хора, 
или от техните дрехи, шапки, забрадки, лично и постелъчно бельо, мебели и др. 
Най-често това става в обществените заведения и транспортни средства, посеща-
вани от много и различни хора (училища, детски ясли, детски градини, бръснарски 
салони, хотели, бани, автобуси, трамваи и пр.) Гаранция за профилактиката от 
овъшляване е строго спазване на личната хигиена и повишено внимание при кон-
такт с различните хора и техните дрехи. Откриването на въшки налага да се съ-
общи това на училищната здравна служба, откъдето се получават и съответните 
съвети и евентуална помощ за обезпаразитяването. До пълното ликвидиране се 
налага ежедневен контрол за наличие на въшки и гниди на съответния микроко-
лектив и системни мерки за унищожаване на въшките в семейството, класа, група-
та, поделението. 

Унищожаването на дрешните въшки става чрез изваряване на личното и 
постелно бельо за 5-10 мин. Преди това то се изпира с липданов сапун, като е 
киснало несапунисано също 10-15 мин. След изсушаването дрехите се изглаждат 
с ютия или подлагат за обработка в автоклав за дрехи със суха или влажна пара. 
Всеки ден се измиват много добре както тялото, така и косата (сресвана с гъст 
гребен) и сменя бельото, което е било топлинно преди това добре обработено. 
При унищожаване на главовите въшки, е най-добре първом да се извърши късо 
подстригване на косите и ежедневно измиване на главата. Тук се използва старото 
изпитано средство, а именно добре разбъркана смес от по равни части оцет, газ и 
олио (мас). С тази смес се намазват косите и кожата по опаразитената част на 
главата, която се обвива с кърпа за 2 часа. Веднага след това главата се измива с 
топла вода и сапун, като косите се решат с гъст гребен. Хубаво е всяка вечер ко-
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сата да се намокря и с топъл оцет, защото това подпомага отлепването на гнидите 
от косъма при сутрешното измиване и сресване. И тук е наложителна поне еднок-
ратна обработка на постелното бельо. Много ефикасно за обезвъшляването е 
употребата и на редица съвременни препарати, като напр. спиртен разтвор на 
линдан, "скабизол", "педицит" и др. както и получаваните от ХЕИ препарати (напр. 
пецидид 2). Отстраняването на срамните въшки е обект на специална лечебна 
грижа от страна на лекарите. 

 

9.5. ОБЩАТА И НЕРВНОПСИХИЧНАТА ЗАБОЛЕ-
ВАЕМОСТ НА ПЕДАГОЗИТЕ 

 
Хигиената на педагогическия труд произтича ясно от неговата характерис-

тика, т. е. от професиограмата на учителската професия. С този въпрос са се за-
нимавали много автори, вкл. и наши (Н. Ненов, Ст. Жекова, Н. Колева и др.) Учи-
телската професия се отнася към умствения труд, с изключение само до известна 
степен на учителите по физкултура и по политехническо обучение, които поради 
характера на дисциплините им извършват дейности с елементи от категорията на 
физическия труд. В унисон с Н. Кузмина (1969) ще изтъкнем, че спецификата на 
всяка професия, в т. ч. безспорно и учителската, се определя от редица нейни ос-
новни характеристики, които произтичат от целта и задачите на изпълняваната 
научнопрактическа дейност  от една страна, от основните средства и оръдия, с 
които тя се реализира  от друга и от особеностите и своеобразието на нейния 
обект  от трета. Тези три основни моменти трябва да се имат предвид и при тър-
сене на причините на общата и невропсихичната заболеваемост, за да се набеле-
жат необходимите профилактични мероприятия за нейното снижение и предотвра-
тяване. 

Редица важни професионалноетични положения в училището, (и особено 
в специалните училища за децата с различни психофизически дефекти) напосле-
дък оформят така нар. "педагогическа деонтология". Те повеляват да се спазват 
строго изискванията за "дължимото" в морала както на общата педагогика, така и 
на дефектологията, преди всичко относно дължимото в професионалната етика, 
колегиалните взаимоотношения и особено  при поведението към учениците и тех-
ните възпитатели. 

При реализиране с децата и учащите се на учебновъзпитателния процес, 
учителят и възпитателят са непрекъснато освен интелектуално и емоционално 
напрегнати, още и сериозно сензомоторно натоварени. Поради това безспорно 
всичко, което е валидно за хигиената на умствения труд е напълно валидно и за 
хигиената на професията на педагога. Освен това трябва да се изтъкне, че педа-
гозите в сравнение с другите професии са изложени много повече на опасностите 
от заразяване и опаразитяване, особено с някои от въздушнокапковите инфекции 
от категорията на острите заразни болести, както и овъшляване. Микроклиматът 
на учебните помещения трябва да се подобрява и освежава, като се осигури неп-
рекъснатото и периодично проветряване. Постоянното говорене на преподавате-
лите често пъти става причина за развиване на ларингити. На тази основа покъс-
но се развиват дори и т. нар. "певчески възли" (т. е. тумороподобни образувания 
на гласните струни), защото както е известно, учителят до голяма степен е "свое-
образен актьор на своеобразна сцена". Учителят пък, който прекарва цялото вре-
ме на преподаването си прав на едно место, често развива "варици" (разширени 
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вени) на долните крайници. Докато непрекъснато седящите нерядко получават 
хемороиди. Тук като профилактична мярка се явява не само честата смяна на 
седящото и правото положение, но още и за част от часовете да се придвижват из 
класните помещения. Характерен за педагогическия труд е и неговия почти посто-
янен шумов фон, получаван от движенията, разговорите, смеха и виковете на уча-
щите се, който оказва вече разгледаното неблагоприятно влияние върху здравето. 

Изследванията на много чуждестранни и наши автори установяват, че пе-
дагозите много често заболяват от неврози, а други (28%) имат предневротични 
оплаквания. Докато Радославов още през 1941 установява, че у нас 76%от учите-
лите са с неврози (и този процент не е по-малък и до днес), то покъсно Събев ус-
тановява, че неврозите сред педагогическите работници имат много обективни 
предпоставки, които са коренят в спецификата на учебновъзпитателната дейност. 
Нерядко и продължителния педагогически труд в някои довежда до така наречена-
та "професионална деформация", която се заключава в значително стесняване на 
интересите извън тяхната тясна специалност (особено дезинтересиране към из-
куството, литературата, философията, политиката и пр.). В някои дори се достига 
и до извести личностови промени, които се намират на границата между нормата и 
патологията. Типична такава промяна, настъпваща при учителите, е тяхното "ин-
фантилизиране", поради непрекъснатата връзка с децата и подрастващите. Това 
инфантилизиране на учителите е по подобие напр. на "психопатизирането" на пси-
хиатрите, поради непрекъснатия им контакт с душевно болни, както и "педантизи-
рането" на счетоводителите, в резултат на спазването на параграфите на счето-
водството и пр. 

В западната психологическа литература е описан и добре изучен т. н. 
“burnauteffect” или още наричан “синдром на прегарянето”, изразяващ се в стремеж 
за осамотяване, бягство от хората, страх от тях и т. н., регистриран при учители, 
лекари, свещеници и пр. професии, при които общуването с другите, в хода на 
което се намират в центъра на вниманието, е основата на професията.  

Накрая ще разгледаме накратко социогенните неврози в училището при 
трите социални медикопедагогически системи: 

- учител  ученик; 
- родител  ученик; 
- лекар  пациент (ученик, респ. учител). 
Като пример ще бъдат посочени само случаите на психична дидаскалоге-

ния, при все, че е възможна и соматична дидаскалогения. 
Най-рядко е получаването на неврози, или някои соматични, респ. психо-

соматични заболявания в училището по първата училищно-медицинска междулич-
ностна система. 

Известно е от литературата (напр. Е. С. Котко, К. И. Платонов), че учени-
ците могат да заболеят по вина на учителите от "дидаскалогения", а на родители-
те си  от "парентогения". И обратното: възможно е учениците да предизвикат в 
своите учители "матетогения" и в родителите си  "педиогения". Етиопатогенетич-
ният механизъм за получаването им е аналогичен на начина за възникването на 
всеизвестните "ятрогения", респ. "Пациентогения", т. е. болест на пациента, пре-
дизвикана от лекар и заболяване на лекаря, предизвикано от пациент. 

Учителите дидаскалогенисти, нерядко силно понижават успеха. При тях 
изпитът протича като истински монолог на изпитвания пред "ледената усмивка" на 
екзаменатора. Особена категория дидаскалогенисти са и педантите, изискващи 
буквата, а не смисъла, както и изборовите дидаскалогенисти, чиято нападателност 
в едни случаи може да е насочена към някои от особеностите на ученика, а в други  
дори към някои от родителите. Трябва да подчертаем, че нерядко дидаскалоге-
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нистите са обусловени от психопатния (или почесто психопатоподобен) строеж на 
личността на педагога. Разбира се, тук се среща и обратното невротизиращо въз-
действие на ученици върху учителя и в такива случаи се говори за възникване на 
"матетогения", т. е. невроза, причинена от възпитаника. Учителки с матетогенна 
невроза в анамнезата си са ми съобщавали, че "само като го видя или чуя се раз-
трепервам и ми се вдига кръвното". Наблюдават се случаи, при които се казва, че 
учениците "заради географичката намразват географията, или заради историка  
историята". Тогава вече е налице прерастване на дидаскалогенията в дидактоге-
ния! 

При другата социална медикопедагогическа система е налице преди всич-
ко друга разновидност на дидаскалогенията, която се получава в резултат на неб-
лагоприятното въздействие на родителите върху ученика. Известно е, че много 
често родителите искат да възпитат у децата си добродетели, които те лично не 
притежават или чрез децата си да постигнат цели и положение, каквито те не са 
реализирали в своя дотогавашен живот. При неправилен педагогически подход в 
това отношение се развива у децата невропедагогичната картина на т. нар. парен-
тогения, т. е. предизвикана (обусловена) от родителите болест. Свръхнаправля-
ващите родители пък в стремежа си да имат деца, които да са съвършен образец 
на възпитание и образование, проявяват подчертан "родителски перфекциони-
зъм", т. е. доведен до крайност стремеж към съвършенство. Обратният случай, 
при който децата предизвикват пък вече невроза в своите родители, се касае за т. 
нар. педиогения. Трябва да подчертаем, че при постоянното "натякване" на роди-
телите да се работи върху определен предмет, може да се предизвика упомената-
та дидактогения. 

Ние описахме за пръв път [Ст.Мутафов, 1986] друг вид социогения, които 
възникват в резултат на неправилните взаимоотношения в училищната система 
"учител-родител". Лошото отношение на родителите към учителя на тяхното дете 
понякога става причина да се появи в учителя заболяването "гоневсогения" (гонео-
гения). В резултат пък на неправилното отношение на учителя към родителите на 
обучаваното от него дете, може родителите да заболеят от "магистрогения". Ло-
шите взаимоотношения между самите учители довеждат до развиването на "хете-
ромагистрогения", която всъщност е педагогическия вариант на общата "колегоге-
ния" (респ. колегиогения). Те пък се наблюдават в различни йерархии по отноше-
ние на поражданите понякога "деспотогения", респ. "дияконогения" от неправилни-
те взаимоотношения в системата "учителучилищен началник". Тук се касае също 
за учителски вариант на заболяванията в универсалната система "началник-
подчинен". Всичките тези социогении протичат особено често с клиничната карти-
на на съответните им "страхови неврози" (с типичните за тях фобии, а понякога и 
мании, т. е. "магистрофобия" или "гоневсомания" и пр.). Всички тези болести осо-
бено се засилват към края на срока и повече  към края на учебната година и то 
най-вече през време на усиления изпитен период и сесиите (вкл. и с изолираната 
изява на "екзаменофобията", т. е. почти панически страх от изпитването). Внима-
телните взаимоотношения между лекаря и неговите пациенти, както и в самия пе-
дагогически колектив (особено между ръководители и подчинени в училището), т. 
е. добрият "производствен" психоклимат е най-сигурната гаранция за предотвра-
тяване на неврозите в горепосочената втора и четвърта школни медикопедагоги-
чески системи. 

Трябва да отбележим, че в педагогическата система се срещат патоло-
гични и болестни състояния, свързани с властта на учителя над детето [И.Иванов, 
1995]. Това са дидаскалогениите и матитогениите на основата на властните отно-
шения. Затова и считаме за оправдано въвеждането на нов клас педагогогении  



 

151 

“кратогении” (от kratos  власт), включващ такива феномени като кратоманията, 
кратофобията и др.  

Изобщо при всичките разгледани системи, за да се избегне взаимното 
невротично повлияване е необходимо те да бъдат построени и непрекъснато под-
държани както на съвременното ниво на теорията и практиката на обучението и 
възпитанието, така и съобразяването им с изискванията на медицината и хигиена-
та. Особени грижи следва да се полагат за психопрофилактиката на педагогичес-
кия труд. Затова не случайно в някои страни е предлагано дори да се въведат спе-
циални науки, които да изучават спецификата на този труд и оптималната адапта-
ция към него на ония, които го упражняват ("дидаскология", "педевтология").  

Профилактиката на всички горепосочени както "педагогении", така и на 
различните други болестни отклонения на учащите се, налага спазване на изиск-
ванията вече и на новата учителска, или поточно "педагогическа деонтология". 
Подчертано медикопедагогически характер притежава "дефектологичната деонто-
логия" при възпитанието на децата с различни психофизически дефекти  олигоф-
ренни, логопатни, слепи, глухи и с други физически и поведенчески недостатъци 
[Вж. Ст. Мутафов, В. Шошева. Общопедагогическа и дефектологична деонтология. 
1992]. 
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10. НЕВРОПСИХИЧНАТА ЗАБОЛЕВАЕМОСТ 
В УЧИЛИЩЕТО 

 

10.1. НАЙ-ЧЕСТИТЕ НЕВРОПСИХИЧНИ БОЛЕСТИ 
СРЕД ДЕЦАТА И УЧАЩИТЕ СЕ. 

 
От детските невропсихични заболявания ще споменем накратко само ня-

колко от почесто срещаните. Такова е преди всичко т. нар. "нощно напикаване", 
което се наблюдава у малките деца и продължава понякога до към пубертета. 
Дължи се на патологични промени на гръбначния мозък в неговата лумбосакрална 
част или на невротична реакция. Много често то е резултат и на прекалено дълбо-
кия сън на детето. При изследването трябва да се изключи вероятността напика-
ването да е резултат на получаван по време на сън епилептичен припадък. Спо-
ред някои автори [напр. Хр.Христозов, 1978] нощното напикаване е моносимпт-
номна невроза. Интерес представлява и т. нар. "нощен страх" , при който детето 
по време на своя сън се изправя, често с вид на изплашено и ужасено, като плаче 
неутешимо, след което  без да се разбуди, си ляга отново и продължава да спи. 
Друго подобно заболяване е т. нар. "сомнамбулизъм", при който пък детето или 
подрастващият става, без да се разбуди, разхожда се по време на своя сън, като 
обикновено извършва най-често безмълвно и някои автоматично подредени, но 
безсмислени движения, подир което отново ляга и продължава съня си. И при 
двете заболявания на сутринта няма спомен за станалото у техните извършители. 
Тези заболявания, както и бълнуванията, се наблюдават предимно при децата от 
предучилищна и училищна дейност, както и след някои психотравмени ситуации. 
Сомнамбулните прояви се засилват при пълнолуние. 

Освен трите гореспоменати страдания, към моносимптомните невротични 
оплаквания се отнася и т. нар. "училищно главоболие". То е описано за пръв път 
през 1927 година от Цимбел, който го е установил сред учениците в Хамбург с 
различна честота: 17% при 9-11 годишните, 29% при 12-17 годишните и 50% при 
18-20 год. възраст. У нас Сн. Шивачева намира училищно главоболие в 63% от 
възпитаниците на столичните средни училища, а в Английската гимназия в Плов-
див в около 40%  по данни на В. Йончев и сътр. Установено е, че това главоболие 
се явява най-често в последните часове. Понякога то има характера на "главобо-
лие за изгода" (по Роби), защото често цели напр. смяна на изпитването или от-
бягването на някои други задължения и неприятности. 

Измежду невропсихичните заболявания на първо място се нареждат 
НЕВРОЗИТЕ, за появата на които, според Хр. Христозов (1976) училището има 
основно значение. А според Н.Шипковенски 64% от неврозите у израсналите водят 
своето начало още от ученическата скамейка. А.Божанов (1975) установява 14,8 % 
честота на невротичната заболеваемост в столичните училища, която нараства с 
възрастта така: начален курс  11% момчета и 8,6 % момичета, среден курс  18,8 % 
момчета и 21,4 % момичета и горен курс  28% момчета и 17% момичета. Ясно е, че 
пубертетните неврози са почести при девойките, а юношеските  при момчетата, 
като при това делът на тежките неврози нараства при момчетата 3 пъти, а при мо-
мичетата  двойно. В сравнение с другите училища, неврозите в езиковите гимна-
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зии са почести [по данни на Сн.Шивачева и кол.  1972, Хр.Христозов и кол.]. Пора-
ди умствената преумора и обострянето на главоболието и невротичните състоя-
ния в края на деня и особено на срока, учащите често прибягват и до транквилиза-
тори и аналгетични средства [А. Станкушев, А. Божанов, Ст.Мутафов]. 

Както показват някои изследвания [Н.Шипковенски, Ем.Шаранков, 
Хр.Христозов и др.] причините у помалките ученици са предимно от семейно ес-
тество, а у поголемите  още от личен и дидактогенен характер. Като неврозогенен 
фактор в учебното заведение действа и бележкарството [според А.Божанов и др.]. 
В.Йончев установил, че неврозите в I клас са само 15%, докато в последния гим-
назиален клас те са двойно повече (29%). Те се дължат, както бе изтъкнато на 
неблагоприятни училищни преживявания. Във връзка с това обикновено учениците 
развиват невроза от типа на "неврастенията" или на "страховата невроза". Тук са 
налице различни страхови изживявания  фобии, особено свързаните с учебния 
процес, като напр. изпитният страх (екзаменофобия), а също страх от лошо офор-
мена телесна част (дисморфофобия), или страх от оставане сам в помещения 
(клаустрофобия), страх от гръмотевици (кераунофобия), страх от мишки (сурифо-
бия) и пр. Понякога на преден план изпъкват хипохондричните оплаквания, т. е. 
необосновани опасения и въображаеми оплаквания от различни страдания, като 
"натрапливата невроза" със съответни натрапливи действия, представи, страхове, 
тикове, или пък като "депресивна форма на неврозата", с подтиснато настроение, 
отчаяние, безнадеждност и пр. "Хистеричната невроза" е много разнообразна по 
своите прояви  с припадъци, гърчове, преходно "онемяване", "ослепяване”, "оглу-
шаване" и др. такива психогенни реакции. Като моносимптомни неврози или прид-
ружаващи упоменатите може да се манифестират редица прояви, като напр. "раз-
стройствата на съня" с упорито временно безсъние, "сърдечната невроза" с псев-
доангинозни болки при органически здраво сърце , "нервен стомах" и пр.  

Особено често срещани през периода на пубертета са невротично обус-
ловените ТИКОВЕ, които се приемат като прояви на една истинска изолирана 
"двигателна невроза". Тиковете представляват непроизволни стереотипни дви-
жения на определени телесни части, които се засилват при нервнопсихично нап-
режение и вълнение, като тяхното волево спиране е почти невъзможно. Засягат 
най-различни мускулни групи и се заключават в прости или по-сложни движения от 
страна на мимиката на лицето или пантомимиката най-често на горния и долния 
крайници. Тези движения са най-разнообразни. От изолираните невротични симп-
томи, които са типични особено за ранната детска възраст, трябва да се упоменат: 
смученето на езика, лапането на палеца, гризането на ноктите, скубането (и поня-
кога ядене) на косми от главата, пипането на половите органи и др. В някои от тях 
е налице и лош навик. Понякога е трудно да се различи дали се касае за невроти-
чен двигателен симптом или са соматично обусловен "тик". Забелязват се напр. 
разнообразни движения на клепачите  при аномалии в зрението, подсмърчания 
при болести на носа, окашляния при смущения в дишането и пр.  

Опитите за самоубийство не се приемат като характерни за подраства-
щите, но понякога (10-17 пъти по-често при момичетата) те се отбелязват и са из-
раз обикновено на протест към някои жизнени ситуации [Хр. Христозов, 1978], или 
като прояви най-често на хистеричната невроза. А. Божанов (1977) формулира 
редица сериозни профилактични мерки за ефикасна борба с неврозите в училищ-
ната възраст, към които се отнасят преди всичко: подобряване на психологичния 
климат в учебновъзпитателните заведения, както цялостно, така и по отношение 
на екзаменофобията; повишаване и подобряване на профилактичните психонев-
рологични прегледи, както и на диспансеризацията и рехабилитацията на показ-
ващите повишен риск към невротичната заболеваемост; диспансеризиране също 
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така и на педагогическите работници с различни невропсихични заболявания, пси-
хопатоподобни характерови отклонения, с климактерични и с началносклеротични 
изменения; повишаване на изискванията по подбора на кандидатите за педагоги-
ческите специалности, повишаване на медикопедагогическата култура на родите-
лите и обществото. 

Епилепсията се проявява предимно с големи и малки припадъци. Голе-
мите епилептични припадъци (grand  mal) протичат в следните четири фази: 

- аура  различни предшестващи припадъка, които обаче могат и да 
липсват; 

- загубване на съзнанието и тоничен гърч (за 0,5  1 сек.), при който 
мускулатурата се свива, като понякога това става с вик, прехапване 
на езика, след което болният пада на земята; 

- веднага започва третата  клонична фаза (траеща 12 мин.), при която 
се получават вече клоничните съкращения на мускулите на тялото, 
появява се пяна на устата и изпускане по малка (съвсем рядко дори 
по голяма) нужда; 

- акинетичната фаза, при която и болният е в дълбоко безсъзнание 
(кома), като след това постепенно идва в будно състояние , оплаквай-
ки се често от главоболие.  

Нерядко при децата се наблюдават и малките епилептични припадъци 
(petit mal), проявяващи се като мастикаторни явления  движения на премляскване, 
дъвкане, гълтане или заглеждане, обръщане на очите нагоре, миоклонии, абсанси. 
При тях не е задължително детето да падне на земята, но то се спира да върви, 
изпуска държания предмет, като че ли "застива", прави говорна пауза и пр. Поряд-
ко епилепсията може да се прояви още като различни психомоторни еквиваленти, 
или под формата на разнообразни огнищни явления (като Джаксъновата, Кожев-
никовата или диенцифална форми на епилепсия; като адверзивни гърчове или 
тонични кризи и др.). Епилептичните припадъци и действията по време на тях не 
се помнят от преживялите ги болни. Епилепсията протича и със системна психич-
на деградация на личността  интелектуална и характерова. 

При децата понякога се установява и т. нар. инфантилизъм, който услов-
но се определя от триъгълника, чийто страни са нормата, психопатията и олигоф-
ренията. При инфантилизма, най-общо казано, децата са в "по-голяма доза деца", 
отколкото това отговаря за тяхната календарна възраст. Тази диагноза трябва да 
се има сериозна предвид във връзка с 6 годишната начална училищна възраст у 
нас. Това са нормални деца, които обаче по една или друга причина имат малко 
посилно забавен ход на своето психофизическо развитие. Според Г.Е.Сухарева 
инфантилизмът бива хармоничен и дисхармоничен. Освен най-честия психичен 
инфантилизъм, се различава още ендокринен, съдов, бъбречен, ръстов и др. 

"ПСИХОПАТИЯТА" е сборна група на отклонения в емоционалноволева-
та сфера, които се изразяват с различни поведенчески отклонения. Те са освен 
биологично обусловени, още и резултат на неправилно възпитание и въздействие 
на околната среда. Според някои съвременни психиатри (напр. Леонхард) психо-
патиите не следва да бъдат отнесени към строго психичните заболявания. Психо-
патите се причисляват към групата на т. нар "акцентуирани" в една или друга на-
сока личности. Те са следователно нормални хора, които в една или друга от сво-
ите психични сфери показват "известна странност". С психопатоподобни черти са 
много от децата, а също и от израсналите, особено измежду творческите личнос-
ти, които погълнати от своите интереси в другите житейски области се държат чес-
то пъти по-особено. Преди всичко психопатната промяна може да засяга емоцио-
налната сфера. Докато при хипертимните личности е налице възприемане на 
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околния свят през "розови очила" и такива деца ни се представят като закачливи и 
неспокойни, то обратното е поведението на хипотимната психопатия, където наст-
роението и поведението са подтиснати, а при емоционалнолабилната психопатия 
е често променяща се в двата полюса. При т. нар. "фантастна псевдология" при 
децата се установява склонност към разказване на различни фантастични неби-
валици и невероятности, при които герой е разказвачът. Патологично затворените 
психопати в детската възраст се проявяват като т. нар. аутистична психопатия, при 
която децата като че ли са "затворени в своята черупка". Особено интересни са 
психопатите с отклонения на волята и влеченията. Когато се касае за безволеви 
психопати има опасност те да попаднат лесно под чуждо влияние и да извършат 
престъпления, или да станат злоупотребители с различни наркотици (алкохол, 
никотин, опиати, медикаменти и др.) Освен това може да се яви влечение към 
скитничество (дромомания), кражби (клептомания), подпалвачество (пиромания) и 
др.  

Особен интерес представляват и психопатите с перверзни влечения, ко-
ито понякога могат да се явят и в резултат на погрешно сексуалногенерационно 
възпитание, поради което тук ще ги посочим. Веднага трябва да се направи уточ-
нението, че те не се приемат като отклонения в съвременната сексология, стига да 
не се прилага насилие или в сексуалните контакти да не се въвличат непълнолет-
ни. Те могат да се изразят в различни девиации на нормалното полово влечение, 
обобщавани в два големи дяла: 

девиация от сексуалния обект (партньора), което може да се изрази в 
насочване към полово зрял индивид от същия пол (при мъжете  педерастия, а при 
жените  лесбийство и трибадия), дете (педофилия), старци (геронтофилия), към 
определена телесна част (фетишизъм); или неодушевен предмет (монументофи-
лия), мъртвец (некрофилия); или даже към животни (зоофилия), както и самов-
любване (нарцисизъм), самозадоволяване (ипсация) и т. н. 

девиация от сексуалната цел  коитуса, което да се изрази пък в измъч-
ване на партньора (садизъм) или себе си (мазохизъм), а също  показване на гени-
талиите или ходене гол (ексхибиционизъм), наблюдаване (воайорство) или подс-
лушване (акутьорство) на полов акт за полово удовлетворение или пък задоволя-
ване само чрез допир и притискане (фротаж) към другия пол, напр. в транспортни-
те и обществени места и др.  

Опасност от насочване към тях може да се получи чрез т. нар. "извратено 
превключване на половия инстинкт" през пубертетната и младежка възраст чрез 
подмамване и съблазняване с пари, играчки, лакомства, наркотици и др. 

 

10.2. ПСИХОФИЗИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ДЕЦАТА 
С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И СЕНЗОМОТОРНИ АНОМА-
ЛИИ 

 
Всъщност тук съвсем накратко ще упоменем случаите, които са обект 

главно на дефектологията. Тя е медикопедагогическа система от науки, които се 
занимават с изучаването, обучението и възпитанието на индивидите с различни 
психофизически аномалии. В много страни отделни автори наричат тази наука 
"лечебна педагогика", поради това, че при нея здравно-лечебния принцип и хиги-
енно-профилактичните мероприятия са доведени до крайност, особено чрез мето-
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дите на корекцията, компенсацията и рехабилитацията, които са нейните основни 
медикопедагогически подстъпи към различните категории дефективни деца. В дру-
ги страни дефектологията се именува с обобщеното название "специална педаго-
гика", в трети (Германия), като "рехабилитационна педагогика" и пр. Според екс-
пертното съвещание в Карлови Вари (1976) съвременната дефектология има 
следните шест основни клона: 

Тифлопедия (тифлопедагогика), която има за свой обект децата със 
зрителна недостатъчност. Тук спадат четири категории индивиди с нарушено зре-
ние: 

- слепи с визус 0,00-0,05; 
- с остатъчно зрение, имащи визус 0,05-0,1; 
- слабовиждащи с визус 0,1-0,2; 
- късно ослепели; 
Първите категории задължително се обучават на изпъкнатото "Брайлово" 

писмо. Когато зрителната недостатъчност се комбинира с интелектуален дефект, 
се касае за слепиолигофрени. Всяка година слепите са около 0,1 на хиляда от 
подлежащите за обучение деца. 

Акупедия (сурдопедагогика), занимаваща се с имащите слухова недос-
татъчност. Тук спадат пет категории индивиди: 

- глухи, които изобщо не реагират на звуковите дразнения; 
- с остатъчен слух  реагират на много силните дразнения на звуковете 

със сила 90 dB от областта на говорните честоти; 
- практически глухи, които реагират на силни дразнения от 60-70 dB, 

също от рамките на говорните честоти; 
- лица с нормален слух, които чуват силната реч, чийто звуци аудио-

метрично са със сила от 30 до 60-70 dB на говорните честоти; 
- късно оглушели, при които за разлика от другите предишни четири 

групи  говорът почти не се променя. 
Трябва да се има предвид, че и тук също така има глухи олигофрени. Най-

обобщено като глухи се дефинират тези, които имат загуба на слуха под 8085 dB в 
областта на речевите честоти, които са в границите от 500 до 4000 Hz.Всяка годи-
на от подлежащите на обучение около 0,8 на хиляда, са с нарушен слух, от който 
0,5 на хиляда са глухите. 

Психопедия (олигофренопедагогика). Това е най-голямата част от де-
фектологията, която изучава децата с интелектуална недостатъчност (олигофре-
ния). Според класическата класификация се отличават следните три степени на 
умствена недостатъчност:  

- дебили - лека степен,  
- имбецили - средна степен, 
- идиоти - тежка степен.  
Обект на обучение в помощните училища са дебилите, както и най-леките 

имбецили. Според приетата от СЗО девета ревизия на международната класифи-
кация на болестите (МКБ9), се различават следните 4 степени на олигофрения: 
лека, умерена, тежка и дълбока, както и олигофрения от неопределен характер. 
Съществуват много и разнообразни клинични форми на олигофренията, върху 
които обаче тук няма да се спираме (за повече подробности виж редица публика-
ции на Ст.Мутафов) Ежегодно около 3% от подлежащите на обучение деца са оли-
гофрени. 

Логопедия. Изучава децата с различни нарушения на речта.  
Проведените от нас, съвместно със З. Писарева и Ив. Тодорова проучва-

ния [Ст.Мутафов, 1980]на деца от детски градини и от III клас на началните учи-
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лища в София възраст се установи, че около 30%са с различни видове речеви 
аномалии. Общо речевите аномалии се срещат с една трета почесто у момчетата, 
като обикновено отношението им при двата пола (момчета към момичета) е както 
3:2. Най-често (над 1/4 от всички) са с различни форми на синдрома дислалия, 
особено с неправилното произнасяне на съгласните звукове ж, ч, ш  сигматизъм, 
на р  ротацизъм, г  гамацизъм, к  капацизъм, т  тетизъм, л  ламбдацизъм и пр; 
среща се също заменянето на звуковете  паралалия, или тяхното пропускане  
могилалия. Болестта на заекването (morbus balbutionis), която се среща в 0,80 % 
интензивен показател, е също почеста при момчетата. Среща се още бързоречие 
(тахилалия), ринслация (т. е. носов говор, поради разцепване на небцето) и ала-
лия, която съответно бива: моторна  детето разбира речта, но не може да говори, 
сензорна  не разбира казаното му, и смесена, т. е. сензомоторна. Понякога в на-
чалната възраст се установяват още: дизлексия  смущения в четенето и дисгра-
фия  смущения в писането, които са разнообразни. Срещат се и деца, които имат 
затруднения в пространственото възприемане и правилното писане на буквите. 
това са случаите на т. нар. стрефосимболия (на Ортон), която се изразява пре-
димно в четири варианта: разместване посоките; огледално писане на буквите; не 
могат да отчетат сходни букви; променят реда на буквите. Други деца се затрудня-
ват в смятането, т. е. акалкулия (аритмостения) и т. н. 

Соматопедия. Това е клон на дефектологията, който изучава три групи 
деца: 

- с различни нарушения в опорнодвигателния апарат, обучавани в спе-
циализираните "санаториални училища" (най-често страдащи от теж-
ки гръбначни изкривявания, болестта на Пертес, тежки телесни ано-
малии, довели децата до обездвижване и пр.) 

- с различни соматични и нервни заболявания, които се обучават в 
"болничните училища" 

- деца в стадий на реконвалесценция, както на застрашените от раз-
лични сериозни заболявания, а така също и от неблагоприятна соци-
ална среда, които се обучават пък в "оздравителните" (климатични) 
училища. 

Етопедия, изучаваща децата с нарушения в поведението и правонаруши-
телите, т. е. тези, които се диспансеризират в Педагогическите стаи, а също обу-
чаваните както в Трудововъзпитателните училища (ТВУ), така и в затворите за 
малолетни правонарушители, значителна част от които са с различни психофи-
зични аномалии и невропсихична заболеваемост, а другите живеят в патологично 
увредена среда. У нас официално в МОНТ все още соматопедичните и етопедич-
ните училища се намират към мрежата на масовите училища, при все, че и при тях 
се налагат прилагането на методи на обучение и възпитание, които са безспорно 
"специални". 

Според нас и Ем. Шаранков към дефектологията следва да се задели и 
един нов клон, който определяме като "психопатопедагогика" (характеропато-
педагогика) и има за ефект личностите с психопатия и разни изявени характерови 
отклонения. От друга страна, когато заекването се дължи на невроза, т. е. касае се 
за "логоневроза" не е правилно да се включва в кръга на дефектологията, защото 
в никой случай неврозата не е дефект на личността. Следователно все още в де-
фектологията има да се изкристализира "дефектологичното" от болестното. 
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10.3. ПРИЧИНИ И ФОРМИ НА БОЛЕСТНИТЕ ПО-
ВЕДЕНЧЕСКИ ОТКЛОНЕНИЯ 

 
Тук няма да разглеждаме поведенческите отклонения, получавани при 

различните тежки психични заболявания (психозите), защото те са обект на психи-
атрията, нито пък на психосензомоторни дефекти, с които се занимава дефектоло-
гията. Предмет на разглеждане ще са социогенно обусловените отклонения на 
поведението, с които нерядко се срещаме и в съвременното училище. При соци-
алното развитие на личността, ние вече разгледахме значението на адаптацията и 
на стреса. Честите болестни реакции на стреса и адаптацията, особено сред на-
селението в капиталистическите страни, станаха причина при извършената напос-
ледък от СЗО девета ревизия на Международната класификация на болестите, в 
клас V-ти "Психични заболявания" да се включат двете нови: "остри реакции на 
стрес" и "болест на училищната адаптация", или пък се достига до типичния 
"дезаптационен синдром". Той настъпва главно поради два основни социални 
процеса: 

- конформизъм (т. е. всестранния натиск върху стремящата се към ин-
дивидуализъм личност); 

- деперсонализация (или загубване на "собствеността", вследствие на 
планирането, рационализирането и стандартизирането на живота и 
неговите форми).  

Така постепенно се достига до социалното положение на "загубване на 
собственото аз", до оформянето на пълна "екзистенциална безнадеждност", като 
екзистенциализмът вижда ролята на личността до положението на "винт" в слож-
ната социологична машина. Основна повеля на съвременната медикопедагогика е 
да не се допуска подобно отношение към децата и подрастващите в училището, а 
да се уважават като личности със своя индивидуална характеристика. 

Като инграция се дефинира специфичната форма на общуването на лич-
ността и впечатлението (представата), която иска да произведе за себе си и окол-
ните. Инграционното съдържание зависи главно от следните 5 условия: 

- предварителната нагласа и отношение към партньора, в т. ч. симпа-
тията или антипатията към същия; 

- целта, задачите и мотивите на общуването; 
- поведението на партньора преди и след общуването; 
- реакцията на страничните (познати и непознати) лица; 
- интимните изживявания (вкл. и от кръга на секса) при общуването; 
Инграцията има важно значение за децата и младежите, особено през пе-

риода на пубертета и ние трябва правилно да я насочваме. Тя е свързана особено 
много със социалния статус на индивида и неговото семейство, както е с емоциите 
(и тяхната напрегнатост), които могат да бъдат с положителен (мобилизиращ), или 
респ. отрицателен (затормозяващ) ефект. При това не бива да се забравя, че съ-
ществуват три основни типа на интраперсонални отношения и форми на пове-
дението при общуване, за които да се държи сметка в групата: 

- взаимна съгласуваност, консенсус (при социалнопсихическа съвмес-
тимост); 

- негативизъм; 
- конформизъм. 
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Те са от голямо значение за правилното психохигиенно и психосоциално 
развитие на личността. до създаване на неофициални подгрупи, които влияят на 
тези отношения безспорно. 

Генерален проблем на нашето съвремие е т. нар. алиенация (т. е. от-
чуждаване), чиято основна причина е враждебния антагонизъм и противоречията 
между хората, а също така урбанизацията, агломерацията и миграцията на насе-
лението, където нерядко "човек за човека е вълк, а не приятел". В големия град 
човекът се чувства чужд и сам сред морето от себеподобни, които не само, че не 
поздравява, но и няма с кого да сподели вълнуващите го големи и малки пробле-
ми, като по този начин извърши истински "психокатарзис". Междуличностовите 
контакти и връзки са обикновено само краткотрайни, делови, при които липсват 
елементите на истинската дълбока загриженост към емоционалната драма на 
личността, дори в неговата борба за малката правда. Освен това обикновено чо-
векът от големия град на едно място живее, на друго работи, на трето отива по 
различни извънслужебни, обществени и лични дела, като тези места са най-често 
много отдалечени помежду си. Това поглъща значителна част от времето и той 
непрекъснато все повече и повече престава да има лични контакти с приятелите 
си, намалява силно кръга и връзката с много от своите близки, отчуждава се от тях 
и затваря в един съвсем тесен кръг от хора. За това допринася много още както 
общата, така и лично получената информационна лавина, която непрекъснато 
бомбардира индивида. Особено значение има и характерът на производството в 
условията на съвременната научнотехническа революция, където обикновено тру-
довия процес е монотонен и надробен на скучни, еднообразни малки операции, 
които го изморяват до изтощение и довеждат до това не само да търси "успокое-
ние" в усамотяването, но понякога да се стига до получаване на болестната карти-
на, наречена "депресия от изтощение", завършваща нерядко със самоубийство. 
Според Фройд то е проява на инстинкта (нагона) на смъртта, наричан от него "та-
натос". Социолозите сочат като честа причина за самоубийството преди всичко: 
самотата, загуба на близък човек, нещастна любов, безработица, социална неста-
билност, безизходица от някои положения и изобщо задълбаване на дезинтегра-
цията на личността в обществото. Установено е, че почесто се самоубиват мъже-
те, като самоубийствата изобщо са почести в районите с помалобройно детско 
население. В Швейцария от много години съществува организацията "протегната 
ръка", която годишно предотвратява около 20 000 самоубийства чрез своите "съ-
вети по телефона", давани от дежурни доброволци. Напоследък в редица други 
страни, вкл. и у нас в някои големи градове има открити "Телефони на доверието", 
които имат също така подобна цел. 

Тук ще се спрем още върху някои много интересни и важни моменти на 
семейно-адаптационната недостатъчност и на смущенията изобщо на афективния 
климат, в който растат децата и подрастващите, тъй като те могат да станат при-
чина за различни други социогенно обусловени отклонения в поведението и пона-
татъшния строеж на личността. Това са преди всичко т. нар. депривация и фруст-
рация. Като депривация се означава грубото и болестотворно нарушаване на 
афективния климат на детето, т. е. загубата на естествените родителска обич, 
опора и грижа. Изследванията на много автори (напр. Х.Вари, Ф.Брови и др.) са 
категорични, че измежду психично болните и престъпниците много често в анам-
незата е налице депривация.  

Фрустрация  тук също се касае за неблагоприятно афективно влияние, 
произтичащо от поведението на родителите, в което са пак налице пречки в задо-
воляването на основните нагонни влечения и афективни нужди. Фрустрация е на-
лице често при много заетите родители, особено майката. 
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Пълната липса или пък недостатъчната изява на майчината обич, стават 
причина у детето да се наблюдава особено недоимъчно състояние, което (според 
нас) може да се дефинира и наименува като "хипоагапия" [Ст. Мутафов, 1980]. 
Хипоагапията се наблюдава в две форми  на частичното, или пълното спиране 
(напр. при болест, развод, командировка и пр.) на афективния приток от майката 
към детето. 

Е. Фром дава следната много интересна и важна характеристика на обич-
та и поведението на детето и неговите родители. Докато майчината любов е бе-
зусловна и безкористна, поради несъзнателните нагласи на нейното поведение и 
майчин инстинкт, то любовта на бащата към детето отначало е на принципа "оби-
чам те, защото ти осъществяваш моите очаквания, защото изпълняваш дълга си, 
защото приличаш на мен". Любовта на детето към майката отначало е на принци-
па "аз обичам, защото съм обичан". Докато любовта му към бащата отначало е на 
принципа "обичам те, защото се нуждая от теб", то по-късно бащата е неговия гла-
вен учител в живота  се прехвърля на принципа: "нуждая се от теб, защото те оби-
чам"! 

Ще споменем съвсем накратко и някои психосоциални отклонения, полу-
чавани в резултат на някои понякога необичайни ситуации. Така напр. преди всич-
ко единственото дете в семейството често довежда до редица отклонения в пси-
хичното и социалното развитие на личността. Дори се говори за "синдром" или за 
"болест на единственото дете", с характерните за случая симптоми на егоизъм, 
честолюбие, готованщина, инфантилност и пр. 

Дефективното (инвалидно) дете в семейството също така, при непра-
вилно отношение, неосведоменост и неподготвеност на родителите му може да 
стане причина за забавяне на неговото психосоциално развитие. Аналогичен е 
случаят на децата, в чието семейство има психично болен, хронично болни, сакати 
и пр. 

Отглеждането на деца от баби и дядовци се наблюдава днес много 
често поради значителните ангажименти на родителите. Това обаче не бива да се 
предоставя само на тях, защото са далеч през едно поколение за детето, нерядко 
се получава свръхпротектиране и разглезване на детето, а не са и малко случаите 
по педагогическа занемареност, вследствие на пониската култура на бабата и дя-
дото. 

Децата, израснали само в детски ясли и детски домове (пансиони) 
показват пък преди всичко смущения в емоционалния живот (ощетеност, самот-
ност) и редица други елементи на смутено психофизическо развитие, както и педа-
гогическа занемареност. В тези случаи се говори обикновено за т. нар. институ-
ционализъм, където индивидуализираните топли грижи на родителите са заме-
нени със стандартни строго грижи на често сменявания персонал, който безспорно 
трудно може да излезе вън от рамките на доброто изпълнение на "служебните 
задължения" в отглеждането и възпитанието на децата. Това е голям съвременен 
проблем, поради което не бива да се допускат други, освен полудневни, целод-
невни и най-много седмични интернати. В редица страни, а напоследък и у нас 
придобива разпространение починът децата без родители от детските домове да 
се вземат системно в определени семейства, за да прекарват при тях празничните 
дни и ваканциите. 

Хоспитализъм се нарича частния случай на институционализма, когато 
детето бива настанявано за дълъг период от време в болнични заведения. Безс-
порно тук е от голямо значение възрастта на детето, продължителността на хоспи-
тализацията, условията и отношението на персонала в болницата, отношенията 
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на детето в семейството преди това, възможността за свиждания с родителите и 
другите членове на семейството и пр. В миналото се достигало дори до т. нар. 
хоспитализационна форма на псевдоолигофрения, каквато сега не се допуска във 
връзка с правилната организация на болничния режим и най-вече поради наличи-
ето на болнични училища, учители и възпитатели, полагащи специални грижи в 
тази насока. 

И накрая ще упоменем още две групи деца, които често имат по-особено 
социално развитие и адаптация, а именно извънбрачните и осиновените. Из-
вънбрачните деца не са "незаконни" (както и досега някои ги наричат), защото и те 
са родени по законите на природата, както и другите деца. Въпреки грижите на 
държавата и обществото като цяло, често поради неприязнено отношение на от-
делни единици към тях, те нерядко се озлобяват и по-късно развиват различни 
невропсихически страдания с проява на някои патологични промени на емоциите и 
поведението. Осиновените деца са най-доброто разрешение, което може да наме-
рят за своето нормално съществувание бездетните брачни партньори. При все, че 
у нас осиновяването става при спазване на пълна тайна за "биологичните роди-
тел" на детето, не са малко случаите, когато то се разстройва силно, когато тази 
"тайна" му бъде разкрита от някой добър "чичко" или "леличка", че то не е родно 
дете на своите родители, или пък когато истинските родители започнат постъпки 
за възстановяване на своите родителски права. 

 

10.4. НАЙ-ЧЕСТИТЕ НАРКОМАНИИ 

 
Наркомания се нарича патологичната потребност от системно приемане 

на определени (естествени или синтетични) вещества, при което се установява 
както наличието на толерантност към тях, така и настъпването на абстинентни 
явления при прекъсването им. Толерантността се изразява в необходимостта не 
само наркотичните вещества да бъдат непрекъснато приемани, но и системно да 
се увеличава тяхната поддържаща доза. Според Р. Щелехин, и в унисон с дирек-
тивите на СЗО, като наркоман може да бъда определен всеки индивид, при случа-
ите, когато са налице следните пет условия: 

- ако се намира в периодично, т. е. хронично интоксикиране, което е 
опасно за него и за околните; 

- щом е налице мощно и почти неудържимо влечение към определено 
токсично вещество; 

- показва склонност към покачване на дозата, поради привикването към 
дотогавашното количество; 

- не може да се откаже от понататъшно приемане на веществото; 
- става дотолкова психично и дори телесно зависим от системно прие-

маното вещество, че при внезапното му отказване изпада в болестни 
състояния, обусловени от абстиненцията.  

Поради това наркоманите (токсикоманите) се причисляват към екзогенно 
обусловените психични заболявания. Тези индивиди показват робска зависимост 
от наркотоксичното вещество. 

При прекратяване употребата на едни от наркотоксичните вещества се 
предизвиква само психична, а за други  и физична зависимост. Докато прекратя-
ването на довеждащите до психична зависимост наркотици (напр. кокаин, хашиш, 
амфетамин, мескалин, кофеин) абстинентните прояви им се заключават само в 
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понижена активност, промени в настроението и страхови изживявания; то прекра-
тяването на наркотиците, довеждащи до физична зависимост (напр. алкохол, 
морфин, хероин, хипнотици, аналгетици) довежда до проявяването на много по-
тежки и мъчителни абстинентни симптоми. Защото наркотоксичните вещества са-
мо в началото се възприемат като "чуждо тяло", като скоро при привикването се 
наблюдават усещане за силна потребност от приемането и наличие на телесна и 
психична зависимост от тях. 

Поради това днес в изготвената от СЗО девета ревизия на Международ-
ната класификация към болестите към раздел V на психичните заболявания е 
включено наблюдаването на следните 3 групи наркомании: 

- синдром на алкохолна зависимост (код 303 на МКБ) 
- друга наркотична зависимост (код 304 на МКБ), вкл. и никотиновата 

(код 305,1 на МКБ); 
- злоупотреба с наркотици без проява на зависимост (код 305 на МКБ). 
Много често някои от наркотоксичните вещества, приемани от наркомани-

те са различни лекарствени препарати (медикаменти) от следните 5 основни 
групи вещества: 

- наркотици (морфин), а също и неговите деривати и заместители; 
- хипнотици (барбитуровите и небарбитуровите производни); 
- аналгетици, особено вследствие на често съдържащите се в тях при-

бавки на фенацетин и кофеин; 
- психостимуланти: кокаин, т. нар. векамини  напр. актедрон, различни-

те подтискащи апетита вещества; 
- някои от препаратите, употребявани за лечение на психично болните 

(т. нар. група на психозомиметиците).  
С други думи  употребяват се различни преди всичко психотропни лекарс-

тва, които съответно възбуждат или пък успокояват нервната система. 
Трябва да се подчертае, че решаващо значение за оформянето на нарко-

маните има социалната среда. Неуравновесените и психично слабите прибягват 
до "бягство в рая на упойката", да поживеят в един "рай на мечтите". Така посте-
пенно те развиват една токсично обусловена характеропатия. Интересите им се 
стесняват, развиват делириозни състояния, халюцинират, изтощават се, дегради-
рат и накрая се превръщат в жалки душевно и телесно човешки същества, които 
вършат широка гама от непозволени антиетични постъпки, вкл. престъпления, като 
най-често завършват със самоубийство или от случайно предозиране на приема-
ното наркотоксично вещество. 

У нас са особено актуални от наркоманиите алкохолизма и табаклизма, 
като напоследък доста широко ширещи се в нашето училище, особено при подрас-
тващите и младежите. Затова тук ще се спрем съвсем накратко само върху тях. 

Алкохолизъм се нарича наркоманната злоупотреба с алкохол под фор-
мата на различни негови варианти (в спиртните напитки най-често). Алкохолът е 
типична универсална протоплазмена отрова на животинските и растителните 
клетки. Тук се има предвид преди всичко етиловият алкохол, а също и метиловият  
метанол. Алкохолът предизвиква много сериозно разстройство на клетъчната ли-
поидна структура (особено на мозъчната тъкан), защото той е не само липоидо-
разтворим, но и мощен липоидоразтворител. Фармакологически най-обобщено 
представено алкохолът показва три основни биологични ефекти: на раздразване 
и стимулиране  1%, упояване и "парализиране"  10% и антисептично (умъртвява-
що) 70%. Поради това при поемане на 5-10 гр. чист спирт леко се стимулира ЦНС 
и някои важни за живота центрове: на дишането, сърдечната дейност и психомо-
ториката. След 25-50 до 100 гр. чист спирт се наблюдават вече паралитични дейс-
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твия върху всички мозъчни центрове. Тук най-напред е налице краткотрайно въз-
буждане (бъбривост, повишено настроение, двигателна възбуда), подир което 
настъпва едно благоразположение (еуфория) и стесняване на съзнанието и ми-
сълта. Тогава се намалява чувството на неудобство, изчезва самокритичността, 
настъпва алкохолното "откровение" (in vino veritas). При поемането вече на по-
големи дози от порядъка на 100-200 гр. чист спирт, мозъчните полукълба се упоя-
ват значително, настъпва сънливост, загуба на съзнанието. При повишаване на 
дозата до 200-500 гр. чист спирт след хипнотичното състояние може да настъпи 
изпадане в кома и да последва смърт. Грубо пресметнато се приема, че човекът 
може да получи без опасни последици алкохол, чийто максимално количество се 
изчислява по 1 грам за всеки килограм от неговото телесно тегло. 

Изследванията над алкохолизма показват 6 основни фази на въздейст-
вието върху психиката и моториката според концентрацията на спирта в кръвта: 

- с концентрация 0,3-0,8% са налице описаното леко въздействие със 
забавеност на рефлексите; 

- при концентрация 0,8-1,2% се разстройва вече леко координацията, 
мускулният тонус и нарушава пространственото зрение; 

- фазата на "леко опиване" (с концентрация 1,2-1,6%) с говорни и слу-
хови разстройства стеснено периферно зрение, разширения на кръ-
воносните съдове ("удря в краката"); 

- фазата на "средното опиване" (с концентрация 1,6-2%), когато се про-
меня възприемането на действителността и невъзприемане напр. от 
шофьорите на зрителната и звукова сигнализация; 

- настъпване на "тежко опиване" (концентрация 2,0-2,4%), при което 
вече еуфорията се сменя с депресивна угнетеност и постепенно из-
падане в кома, в чиято крайна фаза настъпва пълна арефлексия; 

- при концентрация, по-голяма от 5,9-9,0%настъпва обща упойка и па-
рализа на жизнено важните центрове, цианоза, чезнещ пулс, спиране 
на дишането и смърт! 

Хроничният алкохолизъм довежда постепенно до увреждане на черния 
дроб (хепатит, цироза), бъбреците, стомаха и сърдечносъдовата система. Невро-
логично може да се получи алкохолен полиневрит, епилепсия и енцефалопатия. 
Настъпват и тежки психични промени (деменция и остри псохотични картини  де-
лириум тременс, Корсакова психоза, алкохолна халюциноза). Като норма се прие-
ма, че 20-30% от психично болните са алкохолици. Интересно е, че докато мъжете 
обикновено пиянстват "в компания", жените вършат това "при заключена врата". 
Освен това, докато при мъжете алкохолизмът е една от много честите причини за 
развод, то при жените обикновено се наблюдава като негова "последица". Злоу-
потребяващите с алкохол жени са с намалена детеродна стойност и често раждат 
мъртви деца, или с разни психофизически дефекти. Трябва да се има предвид, че 
дефективни деца се раждат не само при хроничните алкохолици, но и ако се из-
върши зачеване в пияно състояние (бластофтория). Затова например, не случайно 
в папските едикти се е забранявало полово сношение с цел забременяване, ако не 
е минало един месец от последното напиване. 

Табакизмът е резултат на острата, или най-често хронична интоксикация, 
причинена от тютюна. Тази отрова, носеща името на френския лекар Жан Нико е 
толкова силна, че напр. 8 капки умъртвяват кон, птичката умира само при допир на 
клюна й, тютюневият дим на 1 цигара умъртвява за няколко минути 10 бели миш-
ки, а зрението намалява с 30% след 35 последователно изпушени цигари, като 
отровната доза на никотина е 0,10 гр. Освен никотина, в тютюневите листа се съ-
държат и други (ок. 13-40) вещества, някои от които са много опасни, като: фор-
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малдехид, ацетон, бензапирен, съединения на алкалоиди с никотиновата киселина 
и катрани. Цигареният дим съдържа много отровни газове, а именно: въглероден 
окис, сероводород, пиридинови бази, азотна, синилова и органична киселини, кан-
церогенна смола и други белтъчини, етерични и радиоактивни вещества. Като 
канцерогенни вещества в тютюна и неговия дим освен бензапирен (от който се 
съдържат 1,6 мгр. в 100 цигари) се сочат също: ентрацен, пирен, никел, арсен и 
др., а от радиоактивните елементи 210 Рв, 210 Вi и 210 Ро. При изпушване на 20 
цигари за 1 ден пушачът получава облъчване на 50 радия, което е 10 пъти повече 
от безвредните за здравето допустими максимум 5 радия. След 6часово тютюно-
пушене концентрацията на никотина в кръвта от 18 нгр/мл нараства на 1244 
нгр/мл. Съвременните цигари съдържат около 23 млг. никотин. Цигарените филтри 
не предпазват от отровите, които са най-много към края на всяка изпушена цигара. 

Тютюнопушенето вреди върху всички органи и системи, особено на деца-
та и подрастващите, поради което в целия свят се води борба за живот в незамър-
сена с тютюневия дим среда. При жените тютюнопушачки са почести мъртвораж-
данията (с 30%) и абортите (23 пъти почесто). Новородените са с 300 грама по-
леки, ръстът им е с 2,5 см. По-нисък и с намалени размери на главата, раменния 
пояс и цялото тяло. Кърмата спира по-бързо при тютюнопушачките, като чрез нея 
се предава никотинът на кърмачетата. Поради това те са неспокойни, плачливи, с 
поголяма смъртност до 1 год. възраст и изобщо със смутено психофизическо раз-
витие. Жените пушачки не бива да употребяват противозачатъчни таблетки, пора-
ди опасност от получаване на съдови тромбози. При тютюнопушачките по-често се 
установява и ранна менопауза. Тютюнопушенето вреди върху гонадите също и на 
мъжете. Уврежда се спермообразуването и намалява тонуса на мускулчетата в 
семенните каналчета, и мехурчета, както и на простатната жлеза. Поради подтис-
кане на половия център в гръбначния мозък и на цялата ЦНС се получава нама-
ление на либидото, а още и смущения в ерекцията, еякулацията и импотентност. 

Освен върху половите жлези, никотинът действа зле и върху другите жле-
зи с вътрешна секреция. Така например той предизвиква хиперадреналинемия и 
хипергликемия, а оттам  подпомага получаването на хипертоничната и захарната 
болести. Установява се болестно увреждане не само на панкреаса, но и на над-
бъбречните жлези, както и увеличаване на щитовидната жлеза. 

Поради свиващото действие върху кръвоносните съдове на сърцето нико-
тинът причинява ускорен пулс, тахикардия, поради която човек живее 56 години 
по-малко от непушачитевръстници. Заедно с това се причиняват и аритмия с екст-
расистоли. Чести са не само оплакванията от болки в сърцето (стенокардия), но 
също така от настъпване нерядко на инфаркт на миокарда, както и нарушения в 
кръвообръщението на краката (при болестта на Бюргер). Установяват се много 
често язви на стомаха и на дванадесетопръстника.  

Тютюнопушачите са винаги с развалени зъби, стоматит и диария. Широко 
известен е фактът, че ракът на белия дроб е най-чест при тютюнопушачите. При 
тях е налице изобщо по-голям процент на канцерозите и в другите органи. Особе-
но тежко е увреждането на централната нервна система, което се манифестира с 
редица симптоми като треперене на ръцете, намалена работоспособност, по-
лесна избухливост, отслабване на паметта и всички признаци на общото невроти-
зиране. Всички придобиват типичната за тях "тютюнджийска кашлица", неприятен 
мирис на устата. Изобщо изследванията показват, че упоритият пушач за 35 годи-
ни приемане на никотина е скъсил общо живота си с около 5 години (т. е. 15%). 

Освен личната вреда, тютюнопушачите действат и антиекологично, като 
замърсяват въздуха, почвата, растенията. Всеки 300 цигари променят въздуха 
така, че това всъщност довежда до отсичането на едно дърво, така, че тютюнопу-
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шачите ежемесечно унищожават по 2 дървета, а годишно по 2425.Те замърсяват 
със своите фасове улици, паркове, транспортни средства, жилища, учреждения и 
предприятия. Тютюнопушачите са много по-често и с различни други антисоциал-
ни прояви. П.Здравков подчертава криминогенната стойност на никотина, тъй като 
90% от осъдените за хулиганство и 85% от непълнолетните в изправителните до-
мове са все тютюнопушачи. Доказано е, че тютюнопушачите не са подобри работ-
ници от непушачите, като често с цигарите си предизвикват и нежелани пожари, с 
което нанасят тежки икономически вреди. Те се самоощетяват месечно със значи-
телни суми, което ги принуждава да търсят упорито допълнителни доходи. 

Тютюнопушачите биват две категории: активни и пасивни, т. е. живеещи в 
атмосферата на цигарения дим по вина на активните. Докато карбоксихемоглоби-
нът при непушачите е 0,4-0,5%, а при пушачите 3-10%, то при пасивното пушене 
той достига до 23%, или с други думи 5-6 пъти повече в сравнение с нормата. Ак-
тивните тютюнопушачи са 4 типа: пушещите "при случай", при определен навик 
(чай, кафе), "периодично и системно, както е при "встрастения" пушач. Привиква-
нето към тютюнопушенето става от времето на младата детска и незрялата мла-
дежка възраст. Първоначално обикновено се поражда от любопитство и подража-
ние, а сетне с цел да изглеждат по-възрастни и поважни, като изява при момчета-
та на "мъжественост", а на девойките  за "съблазнителност и женственост". Неряд-
ко е изява на конфликта между поколенията, като израз на протест срещу роди-
телската забрана и манифестация на утвърждаване на собствено и независимо 
поведение. Правилно Сенека е подчертавал, че пороците се усвояват и без учи-
тел. Но често тук примерът идва от близките, особено  родителите, учители, 
здравни служители и далечни роднини. Според Д.Лоренска над 80% от младите 
пушачи са от семейства, в които се пуши. Интересна е у нас констатацията на Г. 
Маринов, че 11% от родителите не знаят за тютюнопушенето на децата си, 8,6% го 
забраняват, 28% се примиряват и 16% са безразлични. Трудностите в борбата с 
тютюнпушенето произлизат от това, че то се свързва несъзнателно с два от най-
старите вродени рефлекси (сукателния и дъвкателния), както и като някакво свое-
образно решение на въпроса "къде да си сложа ръцете", както и несъзнателно 
налагащо се "вършене на нещо" (особено примерно през време на заседания). 
Това са моменти, които не бива да се подценяват в профилактиката и лечението 
на табакизма. Тази наркомания у нас е много важна от първостепенно значение, 
тъй като по данни на СЗО нашата страна се нарежда на седмо място между тютю-
нопроизводителите в света, което означава пък първо място, когато се извърши 
отнасяне към глава от населението. Още от 1976 започна провеждането на сери-
озни държавни и обществени мероприятия по трезвеността, които се реализират и 
чрез нарочно приета Програма, която мнокократно се обновява и модернизира. 
Основното, обаче е провеждането на резултатно антинаркоманно здравно поведе-
ние. Към тютюнопушенето като своего рода "модна наркомания" най-много се от-
насят думите на Молиер, че "всички модни пороци минават за добродетели".  

От медикаментозните наркомании особено масова е злоупотребата с 
групата на транквилизаторите с цел хората да станат "безразлични, инертни, без 
емоции, скучаещи от спокойствие". С тази цел се вземат често: валиум (диазепам, 
фаустан), мепробромат (транквилан), хлордиазепоксид (дизепин, либриум), триме-
тозин (триоксазин), индиаксин и мн. други, както и редица от аналгетиците. Поради 
това някои дефинират нашето съвремие дори като "век на транквилантите". Тряб-
ва да подчертаем становището на Д. Федотов, че такава изкуствена медикамен-
тозна намеса в здравата човешка психика "води в последна сметка до нарушаване 
на хармонията на личността, като така се измества и помръква спектърът на емо-
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циите, изменя се възприятието на света, понижават се адаптационните възмож-
ности". 

Изключително важен психохигиенен и транспортен проблем е още и това, 
че в никой случай не трябва да се допуска шофиране, ако е взет не само алкохол, 
но също така още различни: сънотворни, стимулиращи, актихистаминови, атарак-
тични и невролептични лекарствени средства. Защото всички те довеждат съот-
ветно до сериозно ограничаване на аперцептивните възможности. Така напр. от 
една страна се нарушават акомодацията и адаптацията на пупилата и по този на-
чин от друга страна се снижават и възможностите на психомоторната активност на 
алкохола с 3,6%, респ. 5,2% и за медикаментите  4%, респ. 5%. 

Накрая тук трябва да се задели специално внимание и по актуалния 
проблем за масовата употреба на кафето и чая, с които когато се злоупотребява е 
налице съответно една истинска "кофеиномания". В малки количества при из-
расналите тяхното влияние е благоприятно, особено като чай. Кафето и чаят сти-
мулират жизнедейността, особено умствената дейност. Те са вредни обаче за хи-
пертониците. Не бива да се приемат повече от 2-3 кафета дневно, като в никой 
случай последното кафе да не е по-късно от 4-6 часа преди нощния сън. Причина-
та е тази, че късното му приемане довежда до безсъние. Изключение от това пра-
вят само отделни личности, които дават парадоксална реакция, вследствие на 
което дори на някои след кафето им се доспива, а понякога има и такива, на които 
кафето и чаят не оказват никакво влияние върху техния редовен сън. Особено 
полезен е чаят и то не само през студените периоди на годината. С безспорно по-
ложителни качества, вкл. и лечебни, е т. нар. билков чай, който има най-
разнообразни съставки, според целите във връзка с неговото приемане. Нерядко 
се установява комбинация между различните изобщо тук посочени наркотоксико-
мании. Една от "невинните" е комбинацията едновременно да се пие кафе и пуши 
тютюн. 
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11. УЧИЛИЩНАТА ПСИХОХИГИЕНА И ПРО-
ФИЛАКТИКА 

 

11.1. ОСНОВИ НА ПСИХОХИГИЕНАТА 

 
В устава на Световната здравна организация е записано: "Здравето  това 

е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не само 
липса на болести или физически недостатъци". Както цялостно хигиената има за 
задача да предпази изобщо здравето, така и психохигиената има за задача по-
специално да предпази психичното здраве. Чрез психохигиената се постига мак-
симално "повишаване на устойчивостта на психичното здраве и съпротивляемост-
та към различни вредоносни фактори" (БМЭ). СЗО е формулирала така своята 
основна цел в областта на психохигиената: "да поощрява у всички народи и нации 
най-високото равнище на психично здраве в неговия най-широк биологичен, меди-
цински, възпитателен и социален смисъл". В. Милев (1976) подчертава, че субек-
тивно психическото здраве се преживява като едно добро самочувствие, а обек-
тивно се изявява главно с "подредено поведение". Личността [по Х.Хийбш, 1962] е 
"съвкупност от вътрешните свойства и закономерности на човека, които са възник-
нали в резултат на външните въздействия на неговата жизнедеятелност и регули-
рат активно взаимодействието между човека и действителността". Оттук най-общо 
казано психичното здраве е не само отсъствие на психично заболяване или някак-
ва друга психична абнормност, но и наличие на нормално протичащи психични 
функции, които характеризират така личността, че й осигуряват адекватни реакции 
и адаптация в околната биологична среда. При пълно психично здраве от една 
страна се постига разгръщане на всички психични способности, възможности и 
сили, от друга страна се реализира динамично, активно и творческо участие в из-
менението на екологичното и социалното обкръжение и от трета страна се устано-
вяват хармонични интерперсонални взаимоотношения с отделните лица и в соци-
алните колективи  семейство, училище, предприятие и др. организации на общес-
твото. 

В много от старите индуски, египетски и еврейски папируси се съдържат 
правила и методи с психохигиенна насоченост. Изобилстват те и в древна Елада 
(Питагор, Хипократ, Еврипид, Сократ, Платон, Аристотел) и античния Рим (Гален, 
Сенека, Цицерон, Марк Аврелий). Психохигиената стои на вниманието на учени от 
Средновековието (Авицена) и Възраждането (Леонардо да Винчи, Ф.Шолц, Ци-
мерман, Клустон), както и в поново време (Р.Вирхов, З.Фройд, С.Корсаков, Ухтомс-
ки, Сеченов, Павлов). Общоприето е обаче за основоположник на съвременната 
психохигиена да се смята американецът Кл. Бийрс. При все, че той не е лекар, 
като се излекувал от психоза, написал книгата "Една душа, която отново намери 
себе си" (1928) и с това станал инициатор на движението за психохигиена, което в 
скоро време обвзело целия свят, вкл. и нашата страна. През 1935 г. Ст.Данаджиев 
написва монографията "Принципите на психичната хигиена", К.Чолаков издава 
през 193840 г. списанието "Душевно здраве". Покъсно Ив.Темков, Хр.Димитров, А. 
Кръстников и Н.Колев издават "Психохигиена и психопрофилактика" (1969). Зас-
лужава да се подчертае, че у нас бе създадена и специална "Програма за опазва-
не и подобряване на психичното здраве на българския народ” (1976), която се из-
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пълнява системно. Защото чрез психохигиената се полагат и провеждат разнооб-
разни мероприятия, които осигуряват правилното и хармонично развитие, укреп-
ване, усъвършенстване и опазване на психичното здраве, както на отделната лич-
ност, така и на различните човешки популации. 

Много автори (Н.Менс, Е.Странски, М.Трамер) макар и доста условно, раз-
граничават психопрофилактиката от психохигиената, разглеждайки я като неин 
дял, занимаващ се от една страна с предпазването от психични заболявания и 
особено  на застрашените (рискови) индивиди, така и от друга страна  с психично 
болните както за ранната им диагностика и своевременна терапия, така и за отла-
гане, намаляване и облекчаване на настъпването на рецидивите и особено за 
предотвратяване на психичното инвалидизиране. Както подчертава К. Хехт (1979) 
чрез психохигиената се постига опазване на психичното здраве на човека чрез 
създаването на оптимални условия за функциониране на мозъка и пълно развитие 
на психичните свойства на личността, чрез подобряването условията на труда и 
живота, чрез установяването на многостранни хармонични междуличностни отно-
шения, чрез повишаване съпротивляемостта на човешката психика към вредонос-
ните въздействия на окръжаващата среда. Същият автор подчертава още, че пси-
хохигиената способства за правилното протичане на процесите на възприятието и 
паметта, на обработката на информация и на ученето, на мислителните процеси и 
емоциите, както и на процесите, свързани с изявяването на волята и активните 
действия на човека. Освен това една от нейните цели е "да научи хората да се 
справят с конфликтите на всекидневния живот и без ущърб за своето здраве да 
усвояват разнообразната научна и друга информация, да преодоляват болезнена-
та чувствителност и да избягват изнежеността". 

Психопрофилактиката се дели на специфична и неспецифична. При 
профилактиката, определяна като специфична, се действа непосредствено срещу 
причините на психичните заболявания (напр. даване на йод срещу кретенизма). 
Неспецифичната психопрофилактика цели да укрепи защитните сили на организма 
(както се действа специално, напр. срещу екзогенните психични разстройства). 
Според Кверидо различаваме три вида психопрофилактика: 

- първична - цели да премахне условията за поява на психични заболя-
вания; 

- вторична - цели ранната диагностика и ефективното лечение; 
- третична - избягване на рецидивите и инвалидизирането на психич-

ните заболявания.  
Тук следва да се посочи оригиналната концепция на Ив.Темков за трифо-

калността на психопрофилактиката, което налага осигуряване на съответните пси-
хичноздравни условия в трите фокуса: семейство, бита, професията. 

Особено важни за предпазване от рецидивите е и системното приемане 
на предпазни дози от психофармакологичните препарати, както и спазването на 
съответния режим. Напоследък епидемиологията на психичните заболявания дори 
се оформи като нов клон на психохигиената. 

Психохигиената на миналото в своята теория и практика достигна до ре-
дица извращения, чийто връх бе евгениката и расовата хигиена, прилагани хитле-
рофашизма и неговите нови антихуманни превъплъщения. Днес психохигиената се 
провежда главно в две насоки: 

Генетични грижи, за реализирането на които функционират т. нар. медико-
генетични консултации, където се дават необходимите съвети и препоръки, вкл. по 
отношение на психичното здраве на бъдещите деца, полагат се непрекъснати 
грижи за тях още по време на бременността на майката и след раждането им, оси-
гурена е изобщо безплатна медицинска помощ, провежда се системно наблюде-
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ние в женскодетските консултации, извършват се своевременно имунизации и ре-
имунизации и пр. 

Грижи за премахване и превъзмогване на психотравмените ситуации, т. е. 
преживяванията, които имат силен, и то отрицателен емоционален (афективен) 
пълнеж и именно поради това предизвикват истински психичен "удар". Психотрав-
мите са най-често явления, които имат различен социален произход и същност, 
като нерядко се повтарят системно. Психотравмените ситуации възникват през 
различни периоди от живота на индивида, като не са пощадени никоя възраст на 
човека  от детството до старостта. Затова тяхното предотвратяване е от извън-
редно голямо психохигиенно значение. 

За нашето съвремие особено голямо значение за психохигиената има те-
орията за стреса и дистреса на Х. Селие. Както се доказа, стресът предизвиква 
някои химически изменения в мозъка, които се изразяват в натрупване на активни-
те към нервните клетки вещества, наричани "невротрансмитери", защото играят 
посредническа и преносителска роля в емоционалното преживяване и напреже-
ние. Такива посредници са преди всичко: серотонин, епинефрин (наричан още 
"адреналин"), норепинефрин, ацетилхолин и допамин. Освен това стресът става 
причина за отделянето и на т. нар. "ендорфини" имащи известен и обезболяващ 
ефект по подобие на морфина. Смята се, че стресовите реакции се пускат в ход 
чрез отделения от хипоталамуса фактор кортикотропин. Със стресът се обяснява 
днес не само появата на някои психични заболявания (напр. снижението на нивото 
на серотонин и норепинефрин довежда до депресия), но и намалява общо защит-
ните сили на организма (вкл. дори, че хроничния стрес участва в механизма на 
ракообразуването). Стресът довежда до напрежение и свръхвъзбуденост на чо-
вешката психика и сома тика. Той е най-често резултат на конфликтни ситуации и 
различни отрицателни емоции т. е. причините за възникване на стреса и формите 
на неговите изяви по начало имат обществен характер. Показателна е следната 
точкова скала за стресовите дразнения (По Г. Хоберг и Г. Фолмер):  

 
Т. СИТУАЦИИ Т. СИТУАЦИИ Т. СИТУАЦИИ 

100 смърт на съпруга/та 45 болест в семейството 29 децата напускат дома 

73 развод 40 бременност 29 неприятности с роднини 

65 раздяла с партньора 39 сексуални затруднения 28 голям личен успех 

63 присъда затвор 39 нов член в семейството 26 начало/край на училище 

63 смърт в семейството 39 смяна на работно място 25 промяна в жиз. стандарт 

53 нараняване или болест 38 знач.промяна в доходите 24 промяна в навиците 

50  женитба 37 смърт на приятел 23 ядове с началника 

47 загуба на работа 36 смяна на професията 20 пром.в условията на труд 

45 сдобряванес партньора 35 брачни разногласия 20  смяна на жилището или 

училището 

45 пенсиониране 29 нов отговорен пост  13 отпуска 

 
 
К. Хехт изтъква три важни психохигиенни възможности за разрешаване 

на проблема за стреса: 
- изключване на емоционалностресовите фактори; 
- възпитаване на чувствата чрез регулация, тренировка и възпитание; 
- обезпечаване на постоянното редуване на напрежението с разслаб-

ване, както чрез целесъобразна система от почивки, така и чрез орга-
низиране редуването на физическата и умствената активност. 



 

170 

Както стана ясно, професионалнотрудовите аспекти на психохигиената 
изискват главно спазване на съответната ритмика и периодика. В това отношение 
Х.Паул подчертава значението на организирането на трите групи механизми: 

- работа и почивка; 
- умора и възстановяване; 
- работното и свободното време; 
От изключително значение е получаването на желана професия и трудов 

пост, работния психоклимат (взаимоотношения с колеги, лидери), а също отноше-
нието на семейноприятелския кръг и обществеността, т. е. състоянието на "мик-
росвета" на личността. 

 

11.2. НЕВРОПСИХИЧНИ ОСНОВИ НА ИНДИВИДУ-
АЛИЗАЦИЯТА И ДИФЕРЕНЦИАЦИЯТА НА УЧЕБ-
НОВЪЗПИТАТЕЛНАТА РАБОТА 

 
От този голям проблем тук ще се спрем само върху два основни аспекта  

за типологията на висшата нервна дейност и за доминантното голямо мозъчно 
полукълбо. За типовете на ВНД са известни много класификации. Така напр. 
К.Юнг различава два типа: общителни, т. е. социално насочени (екстравертни) и 
затворени, или насочени към своите вътрешни преживявания  интравертни. 
З.Фройд, поставяйки в основата на типологията развитието на либидото различа-
ва пет типа човешка психика: орален, анален, уретрален, фаличен и генитален. Е. 
Кречмер свързва в своята типология телестроежа със характера и различава 4 
конституционологични типа: лептозомен (астеничен), притежаващ шизоиден ха-
рактер, пикничен  имащ циклоиден характер, атлетичен  с епилептоидновискозен 
характер и диспластичен тип. Класификациите на Фройд и Кречмер у нас не са се 
наложили. Правилно И. П. Павлов пише: "Типовете на Кречмер са взети от клини-
чески болни. А нима няма съвършено здрави хора, та всички са длъжни непре-
менно да носят в себе си зародиша на нервните и на душевните болести". Според 
бащата на медицината Хипократ, в човешкото тяло има 4 основни сокове, или 
течности: кръв  sanguis, лига  phlegma, бяла жлъчка  chole и черна жлъчка  melaina 
chole.Тяхното неправилно смесване довежда до различни болестни състояния, 
наричани дискразии. А пък нормално, според преобладаването на единия кразис, 
се определят четири човешки темперамента: сангвиничен, флегматичен, холери-
чен и меланхоличен. 

И. П. Павлов създаде две невропсихологични класификации на типовете 
ВНД. Първата от тях е общобиологична, като се базира върху характеристиката на 
основните нервни процеси на възбуда и подтискане, според техните три показате-
ли: сила, уравновесеност и подвижност. По този начин тук се различават следните 
4 основни типа на ВНД: 

- слаб тип; 
- силен, неуровновесен тип; 
- силен уравновесен бавен тип; 
- силен уравновесен подвижен тип; 
Те отговарят на упоменатите темпераменти на другите автори, както това 

е показано съответно на схемата (По Я. Стреляу): 
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АВТОР ТИПОВЕ ТЕМПЕРАМЕНТ 

ХИПОК-
РАТГАЛЕН 

сангвиник флегматик холерик меланхолик 

Е. КРЕЧ-
МЕР 

циклотимик иксотимик  шизотимик 

У. ШЕЛ-
ДОН 

висцеротоник  соматотоник цереброто-
ник 

К. КОНРАД циклотимик вискозен тип спиритически 
тип 

шизотимик 

И. П. ПАВ-
ЛОВ 

силен, уравно-
весен, подвижен 

силен, уравно-
весен, инертен 

силен, неурав-
новесен 

слаб 

 
 
Както е известно, И. П. Павлов създаде и една друга, чисто човешка ти-

пология на ВНД, въз основа на взаимоотношенията между първата и втората сиг-
нални системи, а именно: 

- художествен тип, при който превалира първата над втората сигнал-
на система и се характеризира с образноемоционално мислене, не-
посредствено и по-пълно възприемане на действителността, поизра-
зена практичност; 

- мислителен тип, като при него превалира втората сигнална система 
над първата и хората от този тип са повече с абстрактнологическо 
мислене, поради което показват склонност към теоретизиране, прог-
нозиране и пр.; 

- смесен (среден) тип, където двете сигнални системи са в равнове-
сие и има характеристиката, намираща се по средата между предните 
два типа. 

Известно е от психопатологията, че според тези три типа ВНД обикновено 
заболелите от невроза развиват съответно и различни невротични картини, а 
именно:  

- смесения тип  неврастения; 
- художествения тип  хистерия; 
- мислителния тип  психастеннострахова невроза; 
Ние, въз основа на проучвания над индивиди с различни сензомоторни 

дефекти и здрави деца, подрастващи и израснали, създадохме нова класифика-
ция на типологията на ВНД въз основа на водещия синтезанализатор [Ст. Мута-
фов 1977]. Във връзка с дефектосубституиращата роля и значение на отделните 
анализатори, нашите дефектологични проучвания показаха, че за определена де-
фективност доминира във висшата нервна дейност един от здравите синтезанали-
затори, който се явява и като главен входен информационен канал. Т. напр. сле-
пите спадат към т. нар. "слухов тип" ВНД, докато глухите са от "зрителния тип" 
ВНД. Тези техни типове на ВНД дори определят и някои типични пози в лицевата и 
общата им пантомимика. Въз връзка с това, описахме две патогномонични  за тези 
категории дефективност  дефектологични пози, а именно: 

- "обтутофигерна поза" при глухите, т. е. "позата на вглеждащия се, с 
вторачен поглед" 

- "ортопневместезична поза", т. е. позата на високо, "гордо" вдигната 
глава с изпънат врат, която цели да оголи максимум лицева и шийна 
кожна повърхност за по-добро усещане за движението на газообраз-
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ните тела, което определихме като "пневместезия" [Ст. Мутафов, 
1968]. 

Различия в превалирането на отделните синтез-анализатори се установя-
ва не само на модела на зрително и на слуховоувредените деца (обекти на дефек-
тологията), но също така и при проучване невропсихологията на индивиди с нор-
мална сензомоторика. Както доказахме, това проличава много добре особено на 
модела на паметта, във връзка с предпочитания начин на запаметяване. Известно 
е, че при учене се прилагат три основни начини на запаметяване на това, което 
трябва да се заучи: четене на ум; четене на глас; писането му. Онези, които имат 
зрителна памет, запаметяват чрез четене на ум, защото при тяхната ВНД прева-
лира зрителния синтезанализатор; имащите слухова памет четат на глас, тъй като 
превалира слуховия анализатор в тяхната ВНД; а ония, които са с двигателна па-
мет трябва да си записват за полесно запаметяване, което стои и във връзка с 
превалирането на двигателния им синтезанализатор. 

Упоменатите накратко наши наблюдения над дефективни и здрави инди-
види ни даде основание да съставим нашата класификация на типовете ВНД 
според превалиращия синтезанализатор [Ст. Мутафов, 1986], които могат да се 
сведат до следните четири основни: 

• зрителен тип ВНД; 

• слухов тип ВНД; 

• двигателен тип ВНД; 

• комбиниран сензомоторен тип ВНД; 
Както другите типологии на ВНД, които разгледахме дотук, така и нашата, 

имат определено значение за диференциацията и индивидуализацията на учебно-
възпитателната работа, а оттам  и за психохигиената. Защото ясно е, че докато за 
учащите се от зрителния тип ВНД е нужно по-голямо онагледяване и четенето "на 
ум" е достатъчно, то при слуховия тип ВНД се налага повече да им се говори, а те 
да готвят уроците си, четейки на глас. Учащите се от двигателния тип ВНД напр., 
ако извършат даденото движение, ще го запомнят много по-добре, а също така 
следва и да си запишат текста, а не само да наблюдават или чуват. Безспорно не 
само за комбинирания сензомоторен тип ВНД, но и за другите типове е най-добре 
винаги успоредно да се гледа, слуша и действа.  

Типовете ВНД имат отношение също към училищното и професионалното 
ориентиране. Пак, ако се базира на нашата типология на ВНД според превалира-
щия синтезанализатор, безспорно принадлежащите към зрителния тип са подхо-
дящи най-вече за професии, в които зрителният синтезанализатор е с водещо 
значение (типични са напр. оптици, астрономи и др.), със слуховия тип ВНД трябва 
да се насочват към професии, заангажиращи предимно слуха (тук като типични са 
музиканти, телефонисти и др.), а от двигателния тип са най-подходящи за профе-
сиите, създаващи двигателни умения и навици (типични са напр. балетисти, спор-
тисти, оператори, манипулатори). Казаното е валидно и за другите типологии на 
ВНД. Така напр. флегматиците не са много пригодни за пилоти и шофьори, защото 
могат да предизвикат катастрофи, поради своите забавени реакции; неподходящи 
са те и за много други професии, изискващи бързо отреагиране. Флегматикът мо-
же да бъде отличен композитор, но не и подходящ за музикантизпълнител. Има 
професии, за които обаче изобщо няма значение типа на темперамента (респ. 
ВНД) и такива са повечето интелектуални професии. 

Въпросът за доминантното голямо мозъчно полукълбо ще разгледаме 
накратко главно върху модела на двигателния синтезанализатор. Както е извест-
но, в резултат на кръстосването на нервните пътища, дясното голямо мозъчно 
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полукълбо "ръководи" лявата телесна половина, а лявото  дясната. Постепенно 
обаче в двигателните функции, едното голямо мозъчно полукълбо "подчинява" 
другото и то става "доминантно", т. е. водещо, а другото  субдоминантно (подчине-
но). Тази доминантност се манифестира с т. нар. функционална асиметрия. Тя 
бива "явна", когато напр. се гледа с коя ръка пише индивидът и "скрита", която се 
диагностицира чрез някои тестове (проби). Защото може по своята явна функцио-
нална асиметрия едно лице при писането да е дясноръко, което е резултат на 
учебновъзпитателния процес, а всъщност по своята скрита функционална асимет-
рия фактически да е леворъко. Според това с коя от двете си ръце хората съвсем 
манифест но предпочитат да манипулират, те всъщност се делят на следните че-
тири групи: 

• дясноръки; 

• ляворъки; 

• амбидекстрици; 

• амбисинистрици; 
Амбидекстриците са онези, които работят еднакво умело и с лявата си, 

както дясната  при дясноръките, а при амбисинистриците и двете им ръце манипу-
лират еднакво неловко. По същия начин има дяснокраки и лявокраки, като на пос-
ледното понякога се дължи "голмайсторството". За да се диагностицира скритата 
функционална асиметрия, се прилагат редица тестове, от които пошироко извест-
ни са: за горния крайник (кръстосване на предмишниците, преплитане на пръсти-
те, ръкопляскане) и за долния крайник (поставяне на бедрата едно върху друго, 
кръстосване на ходилата) и др. Някои придават и известно характерологично зна-
чение на тези тестове, като напр. при типът Д се приема, че превалира повече 
интелектуално-мнестичната сфера и е почест при мъжете, а за типът Л  че е пока-
зателен за по-голямо развитие на емоционално-волевата сфера, поради което е и 
по-често установяван пък при жените. Характерологична трактовка има и въведе-
ния от нас "пугнеотест", където за вътрешния тип (И) се приема, че е почест при 
интравертните личности, а външният тип (Е)  у екстравертните и пр. 

Много важно е от медико-хигиенен аспект да се подчертае, че насочване-
то към някои от полюсите за предпочитание към едната ръка (т. нар. Хетерохей-
рия) не трябва в никой случай да става насилствено. Леворъкото дете трябва да 
продължи да се развива като леворъко, защото насилственото му приучване в 
десноръко може да стане причина за сериозни нервни разстройства (неврози, 
нощни напикавания, нощни страхове, психопатоподобни състояния, балбуционна 
болест). Безспорно ляворъчието налага решаването и провеждането на редица 
важни методични мероприятия в педагогиката. Те далеч не се изчерпват само с 
най-елементарните (т. е. в поставянето напр. на индивидът да стои от лявата 
страна на чина, наклоняването на тетрадката в противоположната посока и т. н.) 
Трябва да подчертаем още, че най-добре е с всички медико-педагогически средст-
ва да се стимулира у децата амбидекстрията. 

Ще кажем в тази връзка, че учебно-възпитателната работа трябва да се 
съобразява още и с доминантното око и доминантното ухо. Доминантното око се 
изследва чрез пробата на Розенбах, при който образът на отвесния предмет се 
измества рязко надясно веднага при затваряне на дясното око, в случаите, когато 
то е доминантно. Обратен е резултатът при доминантно ляво око  образът се от-
мества наляво, щом то бъде затворено. Доминантното ухо се изследва не само с 
елементарни методики (поканва се индивидът да му пришушнем нещо и поднесе-
ното ухо е доминантно), но и чрез редица съвременни тестове, при които се изиск-
ва анализ на дихотическото прослушване, или пък инжектиране на амиталнатрий в 



 

174 

едната сънна артерия  с цел да се изключи доминантния слухово-двигателен цен-
тър на речта и пр. Тук ще припомним, че всеки при възможност за избор, когато 
посещава някакво представление, съвсем спонтанно сяда от определена страна 
на салона, съобразявайки се именно със своето доминантно око и ухо. Щом то се 
познава от педагозите, те трябва да го имат предвид при настаняването на съот-
ветната учебна редица в класната единица. Това е условие за улесняване на вни-
манието, отдалечаване на умората и гаранция в учебно-възпитателната ефектив-
ност. 

 

11.3. УМСТВЕНАТА РАБОТОСПОСОБНОСТ И ХИ-
ГИЕНА 

 
Хигиената на умствения труд налага преди всичко предотвратяване полу-

чаването на умствената умора и преумора. Още А. Ухтомски бе изтъкнал, че 
"проблемът за умората надхвърля рамките на физиологичната наука и става 
проблем от първостепенно значение". Учащите се могат много лесно да достигнат 
до умствена умора и преумора, защото техните ЦНС и ВНД все още не са приклю-
чили своето окончателно развитие и съвършенство. Напрегнатата умствена рабо-
та е свързана с преобладаване продължително време на възбудните процеси в 
определени отдели на ЦНС, които след това довеждат до предпазно задържане. 
Както изтъква И. П. Павлов, "нервната клетка като стражеви пункт на организма 
притежава изключителна реактивност, а следователно и стремителна функцио-
нална разрушимост. Настъпващият в резултат на продължителна или напрегната 
работа процес на задържане влиза в ролята на пазител на клетката, предпазващ я 
от разрушаване. През времето на задръжния процес, оставяйки свободна от рабо-
та, клетката възстановява своя нормален състав". След това се наблюдават и фа-
зови състояния във ВНД. Отначало при описаното задръжно състояние се устано-
вяват т. нар. уравнителна фаза, характеризираща се с отслабване на процесите 
на възбудата и понижение на работоспособността, паметта и вниманието. Устано-
вява се, че през това време учениците лесно се разсейват, трудно осмислят мате-
рията, като не могат да разграничат бързо същественото от несъщественото. За-
почват да стават пасивни, особено при задълбочаване на умствената умора и нас-
тъпва т. нар. парадоксална фаза. Тогава вече те стават не само пасивни, но и реа-
гират неадекватно (силно на слабите и слабо  на силните дразнители), лесно отв-
лекаеми, нарушават реда и дисциплината. При задълбочаване на умората мис-
ловните процеси протичат бавно, речта е бедна, явява се подтиснато настроение, 
обща отпадналост, сънливост, главоболие. При това, докато получената физичес-
ки преумора води до двигателна възбуда, то обикновено умствената предизвиква 
потиснатост и желание за сън. Според Л. Богаченко умората от учебното прето-
варване минава последователно през следните три стадия: 

Налице са признаците на общомозъчна астения с лека възбуда. 
Засягане главно на втората сигнална система, което се характеризира с 

признаците на умственоречева дисхармония. 
Поради задпределното подтискане се обхваща и първата сигнална систе-

ма с общата потиснатост и дисхармония, проявяващи се вече с това, че ученикът 
гледа, а вече не вижда и слуша, но не чува. Той става крайно угнетен, отпаднал, 
сънлив. 
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За да се избегне умората и преумората, трябва да се има предвид харак-
теристиката на умствения труд днес, в т. ч. безспорно и в учебно-възпитателната 
работа, която провеждат педагозите и чийто обект и субект са учащите.  

Различават се следните три основни вида умствен труд, според неговия 
характер и особености: интелектуален, невросензорен, психоемоционален. Към 
умствения труд трябва да се отнесат преди всичко онези от професиите, които се 
характеризират както с творческата научна (научните работници) и културна (ар-
тисти, писатели) дейност, така и с научно  приложни знания (към които се отнасят 
лекарите, инженерите, учителите). Тук се отнасят обаче и редица професии от 
материалното производство, при които напр. е налице извършването на сложно 
дистанционно управление или оперативен труд с помощта на сложната механиза-
ция, автоматизация, кибернетизация, роботизация. Особено съществен белег на 
умствения труд е наличието на подчертана сложност и променливост в програмата 
за действие, както и случаите при които наистина се изпълнява постоянно проста 
програма, където има завършен сложен монотонен стереотип. 

Интелектуалният труд изисква максимално напрежение главно на инте-
лектуално-мнестичната сфера, особено на абстрактното мислене и втората сиг-
нална система. Невросензорният труд подлага на повишено напрежение синтеза-
нализаторите, каквото се изисква например от зрението при продължително чете-
не, взирането в детайли, зрителна сигнализация и пр. Психо-емоционалният труд 
пренапряга преди всичко емоционалната сфера, особено ако трудовия процес 
предизвиква и някои неблагоприятно действащи отрицателни преживявания или 
конфликтни ситуации. Разбира се, на практика в умствената дейност са налице 
обикновено и трите упоменати подвида, които всъщност са отделни негови раз-
лично големи страни. Това е точно така именно и с учебно-възпитателната работа. 
При нея в подготовката на своите уроци учащите се не само натоварват интелек-
туално своята ВНД, но са налице тук още както повишени изисквания най-често 
към синтезанализаторите (особено при неблагоприятна външна обстановка), така 
и напрежение на психо-емоционалната сфера (вследствие напр. недостиг на вре-
ме, вълнение пред изпита или различни други неприятни изживявания от учили-
щето, семейно-битовата или трудово-обществената среда). 

Умственият труд зависи не само от нормалното интелектуално, сетивно и 
емоционално равнище на развитието, но и от състоянието на ВНД, особено  рав-
новесието между двата основни нервни процеси (възбуден и тормозен, тяхната 
сила и подвижност), както и създадените динамични работни стереотипи и трудова 
доминанта. Според Н.Е.Веденский "много данни ни говорят за това, че при умело-
то разпределение на умствения труд може да се развие не само грамадна по сво-
ята продуктивност работа, но тя да се запази за дълги години, възможно и за цял 
живот  умствената работоспособност и общия тонус на жизнената дейност. Хората 
се изморяват и изнемогват не затова, че много работят, а от това, че лошо рабо-
тят!" В това отношение историята свидетелства, че много от великите умове на 
човечеството са работили до дълбока старост и дори понякога дали най-много 
именно през този краен период на своя живот. 

Умствената работоспособност зависи много от неговата организация, за-
щото научната организация на труда е валидна не само за физическия, но и за 
умствения труд. В това отношение особено много могат да помогнат посочените от 
Н. Введенски и от редица други автори условия за повишаване продуктивност-
та на ума: 

• Постепенно включване в труда. 

• Мярка и ритъм в работата. 
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• Привична последователност и систематичност. 

• Правилно редуване на труда и отдиха. 

• Благоприятно отношение към изпълнявания труд не само от страна 
на обществото, но и на индивида. 

• Хигиенната обстановка и микроклимата на работното помещение. 

• Съсредоточаването изцяло върху извършваната умствена работа до 
степен, че тя "да го погълне". 

• Достатъчно упражнения и тренировки в умствения труд 

• Достатъчно количество сън, който в почивните дни може да се удъл-
жава до 9-10 часа. 

• Правилното балансирано хранене. 
Факторите за висока умствена работоспособност са неизброимо много, 

като се почне от обстановката (чисто, приветливо, с подходящо оцветяване на 
мебелировката помещение), премине през тишината и проветрен без цигарен дим 
и други неприятни миризми климат, добро общо и непосредствено върху работна-
та площ достатъчно осветление, привичната работна поза, за да се достигне до 
режима. 

В режима от особено значение за повишаване на умствената работоспо-
собност е преди всичко смяната на работата. Този принцип за осигуряване на по-
вишена работоспособност трябва да се прилага от всички умствени работници и 
учащите се, като през деня постоянно се сменя работата от една върху друга тема 
(проблем) или дисциплина. Особено много се повишава умствената работоспо-
собност при смяна на умствения с физическия труд. Изобщо липсата на двигател-
на активност намалява извънредно силно продуктивността на умствения труд. 

При умствения труд е наложителна не само сутрешната гимнастика, но и 
през време на паузите, които да са няколко пъти дневно. Микулин препоръчва до-
зирано ходене (особено сутрин, след работа и преди съня), със скорост 1 км. за 12 
минути, т. е. средно по 80 крачки на минута. Вечерта, след разходката, добре 
действа приемането на баня  обща или само на краката, като може това да става и 
само сутрин, или вместо това да се върши съответното обтриване. 

Умственият работник трябва да приема на денонощие 3000-3200 ккал., 
като общо погълнатата храна и течности през деня да бъдат около 3 кг. Тук по по-
вод но последното ще подчертаем, че за умствения труд са особено необходими: 
белтъци, фосфор, натрий, калий, калций, витамини. Да се приемат главно яйца, 
мозък, чер дроб, сирене, риба, мляко и сметана, витамин В1 и по около 100 гр. 
захар в денонощието. 

Не бива да се забравя, че умствената работоспособност има своята ти-
пична физиологична крива, която показва тясна връзка с ритмичните колебания на 
възбудимостта на ЦНС в различните часове и периоди на денонощието, седмица-
та, месеца, сезона, годината. Дневната физиологична крива на умствената рабо-
тоспособност преминава през следните три основни фази: 

Вработване, при което още не е достигнат максимума на работоспособ-
ността. Продължителността на тази фаза зависи от много фактори, но преди всич-
ко от: възраст, пол, тип ВНД, отпочиналост, здравословно състояние, тренинга, 
способностите за бърза мобилизация, подбудите и т. н. Според З.Иванова от зна-
чение са още: яснотата на целта, предварителния работен план, положителното 
отношение към работата. Подпомагат вработването и предхождащите ги физичес-
ки упражнения; 
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Активна дейност, при която е налице оптимална възбудимост на ЦНС при 
наличието на устойчива и висока работоспособност. През този период трябва да 
се включват учебните часове и самоподготовката за ония дисциплини, които са по-
трудни и по-скучни. Безспорно и тук от време на време се налага краткотраен от-
дих; 

Снижение на работоспособността, през която фаза трябва да се предви-
дят по-лесните и по-привлекателните предмети, защото поради тази характерис-
тика те изискват по-малко умствено усилие.  

За умствената работоспособност от изключително важно значение е емо-
ционалното състояние, като и тук положителните емоции я повишават, а отрица-
телните снижават до нулата. Като ръководна нишка в учебно-възпитателната ра-
бота трябва да бъде създаването на радост и удоволствие от нея у учениците. 
Снижение на кривата на умствената работоспособност се наблюдава безспорно 
още и към края на срока (семестъра), особено на учебната година. Както показват 
проучванията на П.Якобсон, снижена умствена работоспособност и незадово-
лителни резултати от учебната работа се наблюдават най-вече при три основни 
случаи: 

- когато са налице отрицателни мотиви за учене и това става без жела-
ние и готовност; 

- когато има положителни мотиви, но те са по морални съображения 
или стоят във връзка с перспективите само на личното благополучие; 

- когато има мотиви, които не са свързани със самата същност на 
учебната дейност и не отговарят на любознателността и интересите 
на ученика.  

Същото важи според нас изобщо за всички други видове умствена дей-
ност. 

 

11.4. САНИТАРНОХИГИЕННАТА КУЛТУРА И 
ЗДРАВНОТО ВЪЗПИТАНИЕ 

 
Придобиването на необходимите санитарно-хигиенни познания и създа-

ването на необходимите във връзка с това хигиенни навици, умения и привички 
още от най-ранната възраст на индивида, са важна страна на здравното възпита-
ние. Всички съставки на здравното възпитание съдържат и своя хигиенен дял, за-
щото то е истинска "медико-хигиенна амалгама", която е построена на профилак-
тичния принцип на здравеопазването. Както посочихме [Ст. Мутафов, 
1980]здравното възпитание има следните по-важни задачи: 

• осигуряване на нормално психо-физическо развитие; 

• правилно задоволяване на основните физиологични потребности; 

• поддържане на вътреорганизмовото равновесие; 

• оптимално уравновесяване с околната среда (природна, битова, тру-
дова, социална); 

• укрепване на морфологичнофункционалните структури на човешкия 
организъм, увеличаване на неговата трудоспособност и дълголетие; 

• предпазване от заболявания и други увреди; 

• медико-санитарна помощ при болестни състояния; 
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• здравна просвета; 
Ясно е, че изпълнението на тези задачи не може без хигиената  от една 

страна, нито пък се покрива само с нея, поради широкото им медицинско съдър-
жание. Във всеки случай получените познания и придобитите чрез възпитанието 
умения, навици и привички в хигиената непременно ще подпомогнат усилията в 
реализирането на основните съставки на здравното възпитание: 

• битово-екологичното; 

• ергатично-професионалното; 

• морфо-функционалното; 

• сексуално-генерационното; 

• социално-адаптационното; 

• невро-анализаторното; 
Тези съставки на здравното възпитание се преплитат с петте класически 

страни на възпитанието. Тук ще се спрем съвсем накратко само върху някои хиги-
енни страни на невро-анализаторното възпитание, което в значителна степен 
всъщност представлява здравната част на умственото възпитание. Днес то е мно-
го важно предвид на изключително богатата лавинообразно затрупваща ни ин-
формация, която показва тенденцията непрекъснато да се увеличава. Много важ-
но още за възпитанието и самовъзпитанието е да се подчертае, че психическите 
функции и умствената работоспособност са също тренируеми както чрез различни 
целенасочени упражнения, така и чрез повишаване на натоварването. Благодаре-
ние на това може и трябва да се развиват  чрез дозирани упражнения  активно 
мислителните способности, паметта, вниманието, съсредоточаването, внушение-
то, волята, емоциите. 

При тренировките на психичните процеси се налага постепенност и почив-
ки с оглед да се избегне преумората и възбуждането чрез различни средства. Тук 
натоварването трябва да доставя радост и да довежда до духовно извисяване. 
Измежду специалните техники за здравното невро-анализаторно възпитание и 
самовъзпитание следва да се упоменат предимно следните: 

• автогенна тренировка, която се постига чрез релаксация, т. е. тренира 
се в разслабване и съсредоточаване на вниманието само върху из-
вършваното упражнение; 

• трениране в рационално мислене по системата на Ед.деБоно, чрез 
спазване на седем условия: преценка по системата "за-против-
интересно"; вземане в предвид всички фактори по въпроса; изяснява-
не на близките и далечни цели; анализиране на възможните момен-
тални, късните и отдалечените последици; степенуване на нещата по 
важност; вземане в съображение различни аспекти; търсене на раз-
нообразни варианти на решението; 

• социалнопсихологическата тренировка на Форверг (провеждана гру-
пово или с ръководител) 

• сугестопедията (по системата на Г. Лозанов) . 
Известно е, че вече са отречени старите мнемотехнически прийоми за за-

паметяване, тъй като се оказа, че те са много обременяващи. Като се вземат 
предвид основните звена на паметта (запомняне, възпроизвеждане, узнаване) за 
нейната тренировка имат значение да се създаде: умението да се отделя главното 
от несъщественото, да се съсредоточи вниманието, да се възстановява забраве-
ното, да се създаде способ за запомнянето и да се развиват творческите идеи и 
проверяват те на практика. Много автори са препоръчвали логичното запомняне. 
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Добре е всеки да установи към кой вид памет принадлежи (зрителна, слухова, дви-
гателна, комбинирана) и да прилага съответния способ, който да е подходящо ос-
нован върху най-сигурните условия за създаване на временните връзки и следови 
ефекти. 

Необходимо е в учащите се да бъде създаден навика за системна подго-
товка през целия срок (семестър), а не само преди сесия или предстоящото изпит-
ване (контролно или класно упражнение). Интересно е, че четенето също така мо-
же да се тренира да става много по-бързо, особено в последните препрочитания 
преди изпита. 

За поддържане на вниманието пък е необходимо човекът да не се отвли-
ча от работата, да запази интереса си към нея, да я провежда последователно и 
съзнателно активно, да не се допуска еднообразие в работата и да подтиска емо-
циите си. В противен случай се достига до разсейване. Разбира се, тук не бива да 
се забравя, че има два вида разсеяност. Докато едната е резултат на слабостта на 
волевото внимание, то другата е вследствие на силната съсредоточеност върху 
един свой обект, поради което те трудно "превключват" върху друг, поради което 
често дори не забелязват какво става около тях. Вторият вид разсеяност е типична 
за задълбочената целенасочена умствена работа на учените, както и за някои от 
много добрите учащи се от горния курс 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ДИАГНОСТИКА НА ПСИХИ-
ЧЕСКИТЕ СЪСТОЯНИЯ (СКРИНИНГМЕТО-
ДИКИ) 

 
Диагностиката на функционалните психически състояния се прави по 

сравнително ограничен инструментариум. Сред най-често срещаните са въпрос-
ниците на S.Kachiwagi (С. Кашиваги), R.A.Kinsman (Р. Кинсман), U.Lundberg, M. 
Frankenhaeuser (У. Лундберг и М. Франкенхойзер), както и методиката "САН" на В. 
А. Доскин и др. Тук ще дадем някои от тях. 

Въпросникът на Кашиваги е предназначен за диагностика на умората и 
преумората. Той включва 20 симптома, обединени условно в две групи: 

 

"СЛАБА АКТИВАЦИЯ"  "СЛАБА МОТИВАЦИЯ" 

Не му се иска да се движи. Грешки в работата. 

Срив в гласа. Избягване на погледа.  

Не е готов за работа Мудност, забавеност.  

Хлътнали бузи Затруднение в общуването.  

Избягване на разговори. Сънливост 

Мрачно лице Обезпокоеност с други работи 

Безжизнени очи Бледо лице.  

Раздразнителност "Каменно" лице 

Апатично лице Тремор на пръстите. 

Вялост Неспособност за концентриране на 
вниманието и за слушане. 

 
Сред тези симптоми има повече и по-малко ясни и по-лесно или по-трудно 

оценяеми. Освен това отсъства точен количествен критерий. Въпреки всичко ре-
гистрацията на външно изразените признаци на умора и преумора дава възмож-
ност за обективен контрол. 

Подобен характер има и Списъкът на симптоми на Кинсман, отнасящ се 
за диагностиката на умората. Тук категориите (скалите) са три: "умора", "нежела-
ние за работа", "мотивация": 

 

"УМОРА" "НЕЖЕЛАНИЕ ЗА РА-
БОТА" 

 "МОТИВАЦИЯ" 

Учестено дишане, Мускулни 
болки, Усещане за умора, 
Затруднено дишане, Учестен 
пулс, Слабост в краката, Из-
тощеност, Треперене на кра-
ката, Сухота в устата, Задух  

Потене, Напрегнатост, 
Желание за изменение 
характера на дейността, 
Усещане за дискомфорт 

Усещане за свежест, 
Определеност в дейс-
твията, Заинтересова-
ност, Енергичност 

 
 
Достойнствата на тази методика са същите както и на предходната. Те се 

употребяват най-често в качеството на скринингметодики.  
За поточна диагностика се употребява Методиката САН (самочувствие, 

активност, настроение). Тя е разработена в Санкт-Петергбургската военномеди-
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цинска академия. Представлява система от оценъчни скали на принципа на оце-
нъчната биполяризация. Оценяват се три показателя (скали): 

Самочувствие  айтеми N 1,2,7,8,13,14,19,20,25,26. 
Активност  айтеми N 3,4,9,10,15,16,21,22,27,28. 
Настроение  айтеми N 5,6,11,12,17,18,23,24,29,30. 
По всяка скала се получава сумарен показател, който разделен на 30 дава 

оценка в диапазона от +1 до 1. Може да се изчисли и общ показател като средноа-
ритметичен на трите частни показателя. 

От изследваните се иска да оценят своето състояние в момента на про-
верката като поставят знак "Х" между противоположните по смисъл характеристи-
ки (на това място, което в най-голяма степен отразява съотношението между тези 
качества в дадения момент). 

 

01 Добро самочувствие 3 2 1 0 1 2 3 Лошо самочувствие 

02 Чувствам се силен 3 2 1 0 1 2 3 Слаб 

03 Пасивен 3 2 1 0 1 2 3 Активен 

04 Малкоподвижен 3 2 1 0 1 2 3 Подвижен 

05 Весел 3 2 1 0 1 2 3 Тъжен 

06 Добро настроение 3 2 1 0 1 2 3 Лошо настроение 

07 Работоспособен 3 2 1 0 1 2 3 Разбит 

08 Пълен със сили 3 2 1 0 1 2 3 Обезсилен 

09 Бавен 3 2 1 0 1 2 3 Бърз 

10 Бездеен 3 2 1 0 1 2 3 Деен 

11 Щастлив 3 2 1 0 1 2 3 Нещастен 

12 Жизнерадостен 3 2 1 0 1 2 3 Мрачен 

13 Напрегнат 3 2 1 0 1 2 3 Отпуснат 

14 Здрав 3 2 1 0 1 2 3 Болен 

15 Безучастен 3 2 1 0 1 2 3 Увлечен 

16 Равнодушен 3 2 1 0 1 2 3 Развълнуван 

17 Възторжен 3 2 1 0 1 2 3 Унил 

18 Радостен 3 2 1 0 1 2 3 Печален 

19 Отдъхнал 3 2 1 0 1 2 3 Уморен 

20 Свеж 3 2 1 0 1 2 3 Изтощен 

21 Сънлив 3 2 1 0 1 2 3 Възбуден 

22 Желая почивка 3 2 1 0 1 2 3 Желая работа 

23 Спокоен 3 2 1 0 1 2 3 Загрижен 

24 Оптимистичен 3 2 1 0 1 2 3 Песимистичен 

25 Издържлив 3 2 1 0 1 2 3 Неиздържлив 

26 Бодър 3 2 1 0 1 2 3 Вял 

27 Трудно съобразявам 3 2 1 0 1 2 3 Леко съобразявам 

28 Разсеян 3 2 1 0 1 2 3 Внимателен 

29 Пълен с надежди 3 2 1 0 1 2 3 Разочарован 

30 Доволен 3 2 1 0 1 2 3 Недоволен 

 
Често в практиката се използва и методиката "Оценка на настроенията" 

, предназначена за оценка на моментното настроение, а в определен смисъл и на 
емоционалното състояние като цяло чрез анализ на отговорите на опосредстващи 
въпроси. Отговорите са от типа "да"  "не" (противоположно чувство). Настроението 
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се диагностицира като еуфорично, астенично и нормално (нито астенично, нито 
еуфорично): 

 
Заградете с кръгче номера на съждението, на което можете да отговорите 

с “ДА” , в зависимост от преобладаващото в момента настроение! 
 
1. Чувствам се изключително бодър. 
2. Съучениците (колегите) ми много ми омръзнаха. 
3. Изпитвам някакво тягосно чувство. 
4. По-скоро бих искал да изпитам чувство на покой. 
5. Да бяха ме оставили на мира, да не ме безпокоят. 
6. Състоянието ми е такова, че образно казано, мога да преобръщам 

планини. 
7. Беседата с изследователя ми е неприятна, предизвиква чувство за 

неудовлетвореност. 
8. Удивително настроение! Иска ми се да пея, да танцувам, да целувам 

всеки срещнат от радост! 
9. Край  мен има много хора, които могат да ми причинят зло. От всеки 

човек може да се очаква некрасива постъпка. 
10. Всички сгради наоколо ми се струват удивително неудачно построени. 
11. На всеки срещнат съм готов да кажа някаква грубост.  
12. Вървя радостно, не чувствам под краката си земята. 
13. Никого на ми се иска да видя, с никого не искам да разговарям. 
14. Настроението ми е такова, че ми се иска да кажа: "Вървете по дяво-

лите!"  
15. Иска ми се да кажа: "Престанете да ме безпокоите! Оставете ме на 

мира!" 
16. Всички хора без изключение ми се струват извънредно благожела-

телни и добри. Всички са ми симпатични. 
17. Не виждам пред себе си никакви трудности. Всичко е леко! Всичко е 

достъпно!  
18. Моето бъдеще ми се струва много печално.  
19. Може и да е и по-лошо, но това рядко се е случвало.  
20. Не вярвам даже на най-близките си хора.  
21. Колите преминават рядко по улицата, но ги приемам като приятна му-

зика. 
 
Скалите са две: 
Астенично състояние  състояние на психофизическа недостатъчност. 

Изразява се в раздразнителност, повишена емоционална ранимост, намалена ра-
ботоспособност, бърза уморяемост, трудности в концентрацията, нарушения на 
паметта. 

 

отговор айтем 

да 02,03,04,05,07,09,10,11,13,14,15,18,19,20 

не 01,06,08,12,16,17,21. 

 
Еуфорично състояние  състояние на безпричинно добро самочувствие, 

абнормна веселост, неадекватно възторжена оценка на събитията 
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отговор айтем 

не 02,03,04,05,07,09,10,11,13,14,15,18,19,20 

да 01,06,08,12,16,17,21. 

 
Отчетите по двете скали са противоположни: значещият отговор по една-

та не е значещ по другата. Възможни са следните комбинации: 
 

АСТЕНИЧНО  
СЪСТОЯНИЕ 

НОРМАЛНО  
СЪСТОЯНИЕ 

ЕУФОРИЧНО  
СЪСТОЯНИЕ 

   0   1    2   3  4   5   6   
7 

  8   9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

21  20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   0 

<нарастваща сила  нарастваща сила> 

 
 
И при двете скали колкото е по-висок балът, толкова по-изразено е състо-

янието. При бал 46 и 55 по двете скали (те са полярни) се отчита нормално състо-
яние. 

 
Към най-важните параметри на психическите състояния на хората спадат 

тревожността и свързаната с нея напрегнатост. Тревожността е чувство на 
емоционално напрежение, на очаквани възможни неприятности и безпокойство, 
неопределен страх от нещо, което може да се случи; отрицателно дифузно емоци-
онално състояние на напрежение и готовност за реагиране на опасност, проявя-
ваща се в чувства на несигурност, безпомощност, опасения, вълнения и др. по-
добни. Симптомо-комплексът тревожност има познавателни (когнитивни), емоцио-
нални (емотивни), установъчни (конативни) и моторни (в т. ч. и вегетативни и фи-
зиологични) компоненти. От тях решаваща роля играят когнитивните фактори (ког-
нитивната оценка и след това преоценка на опасността).  

Тревожността определя индивидуалната чувствителност към съревнова-
телен стрес. Като черта на личността характеризира степента на склонност към 
страх. Тревожността най-често е свързана с очакване на социалните последствия 
от успех или неуспех.  

Съществуват няколко теории за тревожността. Тя се разглежда като със-
тояние, свойство (черта) на личността и като емоционален процес. Концепциите за 
тревожността като състояние (S  тревожност) и черта (Т  тревожност) бяха въве-
дени за пръв път от Р.Б.Кетъл и доразвити от Ч.Спийлбъргър (Spielberger, 1966). 
Според него понятието "състояние на тревожност" трябва да се използва за обоз-
начаване на емоционалното състояние или определена съвкупност от реакции, 
които възникват в индивида при възприемане на дадена ситуация като заплашва-
ща личността му, независимо дали в конкретната ситуация присъства или отсъст-
ва обективна опасност. Тези реакции определят състоянието на тревога  неприят-
но емоционално състояние: усещане за напрегнатост, безпокойство, опасения, 
повишена активност на автономната нервна система. Спийлбъргър определя S и Т  
тревожността като известни аналози на кинетичната и потенциална енергия. В 
този смисъл се тълкува и връзката между тях.   

Тревожността е емоционален процес с няколко етапа (Спийлбъргър).  
 
Тревожността като личностна черта (Т  тревожност) отразява относително 

устойчивата индивидуална склонност, диспозиция към изпитването на тревожно 
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състояние, определена от оценъчните и преоценъчни когнитивни механизми, както 
и в спонтанния избор на формата и динамиката на включените зaщитни механиз-
ми. 

Въпросникът STAI (State  Trait Anxiety Inventory) е разработка на 
Ч.Спийлбъргър от Изследователския център по психология на общностите към 
Университета в Южна Калифорния  Тампа. Въпросникът измерва тревожността и 
като свойство на личността, и като емоционално състояние  двете основни значе-
ния на понятието тревожност. Той е адаптиран за български условия от 
Д.Щетински и И.Паспаланов през 1989 г. за възраст над 13 години на изследвани-
те лица. 

Въпросникът съдържа две отделни скали за измерване на тревожността 
като състояние и като черта, кото са отпечатани на двете страни на един и същ 
лист за отговори. 

Скалата за S  тревожност (STAI  Form Y1) съдържа 20 твърдения, които 
по инструкция оценяват как изследвания "се чувства в този момент", но може да се 
използва и с променена инструкция  насочена към миналото или бъдещето. Той 
оценява: чувството за опастност, напрежение, нервност и безпокойство.  

Скалата за Т  тревожност (STAI  Form Y2) съдържа 20 твърдения, които 
по инструкция оценяват как изследвания "се чувства изобщо". Използва се за ди-
агностика на невротичност, депресия, при професионален подбор и др.  

Изследването по S  скалата се провежда първо, следвано от Т  скалата, 
но може да се използва и само едната форма, според задачите на изследването. 

Оценяването става като по всеки айтем се приписва бал 14 точки. 
Оценка 4 точки индикира наличие на високо равнище на тревожност при 

10 айтема от S  скалата и 11 айтема от Т  скалата:  
S  тревожност: 3,4,6,7,9,12,13,14,17,18. 
Т  тревожност: 22,24,25,28,29,31,32,35,37,38,40. 
Айтемите, говорещи за липса на тревожност, чийто оценъчни балове са 

обърнати за S и T  скалите са:  
S  тревожност: 1,2,5,8,10,11,15,16,19,20.  
Т  тревожност: 21,23,26,27,30,33,34,36,39. 
Събират се баловете по двете скали, като не се забравя, че при полови-

ната от айтемите баловете са обърнати. Общият резултат е от 20 до 80. 
Ако не се отговори на 1 или 2 айтема, общият сбор се коригира, като се 

прибавя средното (закръглено) от попълнените айтеми. При неотговори на повече 
от 2 айтема, резултатът не бива да се приема като валиден. 

Нормите за българска популация по двете скали са: 
 

възраст ученици  възрастни 

пол мъже жени мъже  жени 

S µ 37.8  41.3  41.1  45.5  

 σ 9.7 10.6 10.4  11.5 

Т µ 40.4 45.7 43.7  48.8  

 σ 8.5  9.7 9.1  9.6  

 
Въпросникът, който следва съдържа и STAIY1 (първите 20 айтема) и 

STAIY2 (2140 айтем). На STAIY1 се отговаря според това, а на STAIY2  според 
това, как се чувстваш изобщо.  

 
Как се чувстваш в този момент? 
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- съвсем не  
- в известна степен  
- в значителна степен  
- съвсем вярно 
 
1. Спокоен съм  
2. Чувствам се сигурен 
3. Напрегнат съм  
4. Нервите ми са изопнати  
5. Чувствам се леко, непринудено  
6. Чувствам се разстроен, объркан  
7. Безпокоя се за възможни беди  
8. Чувствам се удовлетворен  
9. Уплашен съм  
10. Чувствам се удобно  
11. Чувствам увереност в себе си  
12. Нервен съм  
13. Треперя от нерви  
14. Чувствам нерешителност  
15. Чувствам се приятно отпуснат  
16. Изпитвам задоволство 
17. Притеснен съм  
18. Смутен съм  
19. Чувствам се стабилен  
20. Чувствам се свободно, нямам проблеми 
 
Как се чувстваш изобщо? 

- почти никога 
- понякога 
- често 
- почти винаги 

 
21. Приятно ми е чувствам благоразположение.  
22. Чувствам се нервен и неспокоен  
23. Доволен съм от себе си.  
24. Искам да съм така щастлив, както другите.  
25. Чувствам се като човек, който е претърпял неуспех.  
26. Чувствам се отпочинал.  
27. Аз съм спокоен, хладнокръвен, съсредоточен.  
28. Имам чувството, че трудностите се натрупват и не мога да ги преодо-

лея 
29. Твърде много се безпокоя за нещо, което всъщност няма значение.  
30. Щастлив съм.  
31. Имам обезпокояващи мисли.  
32. Липсва ми увереност в себе си.  
33. Чувствам се в сигурен.  
34. Лесно вземам решения.  
35. Чувствам, че не пасвам на това, което ме обкръжава. 
36. Изпитвам задоволство.  
37. Тормозят ме някои неща, които всъщност са маловажни.  
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38. Преживявам разочарованията толкова навътре, че не мога да се ос-
вободя от тях.  

39. Аз съм стабилен човек.  
40. Напрягам се и се обърквам, когато се замисля за настоящите си за-

дачи. 
 
Въпросникът TMAS (Teylor Manifest Anxiety Skale) е разработка на 

Дж.Тейлър от 1953 г. и измерва тревожността като свойство на личността. Той е 
адаптиран за български условия също от Д.Щетински и И.Паспаланов през 1984 г. 
за възраст над 13 години на изследваните лица. Счита се, че е еквивалентна 
форма за оценка на тревожността със скала Т на въпросника на Спилбъргър (STAI  
Form Y2), но е предпочитан поради побогатият по съдържание симптомо-комплекс, 
включването на фонови въпроси за маскиране на основната скала, а също и на L  
скала. Предимството на STAI е краткостта и оттам краткото време за диагностика.  

Въпросникът TMAS съдържа три скали: 
Тревожност  айтеми N 4, 7, 11, 13, 15, 18(не),  23, 25, 27, 29, 31, 33, 36, 38, 

39, 41, 43, 46, 48, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 68, 74, 77(не) 
Фонови признаци  айтеми N 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 

26, 28, 32, 34, 35, 37, 42, 44, 45, 47, 51, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 
75, 76, 78, 79. Тези айтеми не се отчитат при диагностика. 

Лъжа (L)  айтеми N 10, 20, 30(не), 40, 50, 60(не), 70(не), 80. 
Отговорите по L  скалата се отчитат така: при наличие на повече от 4 от-

говора, резултатът се счита за ненадежден, т. е. лицето иска да се представи в 
подобра светлина, отколкото е в действителност  прикрива някои признаци на тре-
вожност у себе си. 

Всяко съвпадение с ключа на въпросника се оценява с 3 т. Оценката на 
тревожността става по следната скала:   

  

нетревожни  до 35 т.  

слабо изразена тревожност  35  45 т.  

средно изразена тревожност  45  55 т.  

повишена тревожност  55  65 т.  

силно изразена тревожност  над 65 т.  

 
При попълване на въпросника се загражда с кръгче номера на въпроса, на 

който може да се отговори с "да" : 
 
1. Обичам бързането в работата. 
2. Лесно преминавам от едно занимание към друго. 
3. Говоренето на висок глас обикновено ме дразни. 
4. Често изпадам в съмнение дали ще успея в работата си. 
5. Предпочитам да стана веднага след като се събудя. 
6. Лесно установявам контакт с малки деца. 
7. Често изпитвам чувство на несигурност. 
8. Предпочитам да се разхождам по улиците, отколкото сред природата. 
9. В състояние съм търпеливо да обяснявам, дори когато не ме разби-

рат добре. 
10. Никак не ме вълнува това, което другите мислят за мен. 
11. Понякога имам чувството, че съм съвсем излишен и ненужен човек. 
12. Лесно започвам разговор с хора, с които пътувам заедно. 
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13. Почти винаги мога да се овладявам. 
14. Мисля, че съм добър (а) физиономист (ка). 
15. Свръхчувствителен (а) съм. 
16. Лесно се приспособявам към ритъма на по-бавни от мен хора. 
17. Преди да заспя обичам да си припомня какво съм правил(а) през де-

ня. 
18. Може да се каже, че съм уверен в себе си човек. 
19. Умея да пазя тайна ако ме помолят. 
20. Никога не съм се хвалил (а) сам (а). 
21. Времето влияе твърде много на настроението ми. 
22. Предпочитам да си създавам постоянен дневен режим. 
23. Често имам чувството, че се смущавам. 
24. Доста бързо чета романи. 
25. Считам себе си за твърде нервен човек. 
26. Вечер запаметявам по-добре, отколкото рано сутрин. 
27. Случвало ми се е да се страхувам от неща и хора, които не могат да 

ми навредят. 
28. Обичам да домакинствам. 
29. Твърде много се нервирам, когато трябва да чакам нещо. 
30. Случвало ми се е да имам сънища, които не бих искал(а) да разказ-

вам никому. 
31. Редовно се тревожа за дребни неща повече, отколкото е нужно. 
32. Предпочитам физическото напрежение пред умственото. 
33. Много често вечер не мога да заспя от притеснение. 
34. Теглото ми много често се променя. 
35. Лесно запаметявам телефонни номера. 
36. Често забелязвам, че ръцете ми треперят, когато искам да направя 

нещо. 
37. Сред хора си почивам по-добре, отколкото сам. 
38. Често не се чувствам достатъчно уравновесен (а). 
39. Трудно ми е да се съсредоточавам върху някаква задача или работа. 
40. Никога не съм се безпокоил (а) за бъдещето си. 
41. Много се вълнувам от това, което другите мислят за мен. 
42. Твърде често си спомням за детството си. 
43. Понякога ми се струва, че не ме бива за нищо. 
44. Трудно ми е да свиквам с нов дневен режим на работа (учене). 
45. Обичам шумните компании. 
46. Работя обикновено в състояние на нервно напрежение. 
47. Общо взето предпочитам да се лекувам сам (а), отколкото да търся 

лекар. 
48. Когато науча, че някой е говорил за мен, първата ми мисъл е, че е 

нещо лошо. 
49. Често се безпокоя по повод на неуспехите, които могат да ми се слу-

чат. 
50. Никога не отлагам днешната работа за утре. 
51. Интересно ми е да наблюдавам как се държат хората на публични 

места. 
52. Имам навик да чета, когато се храня. 
53. Често съм така възбуден (а), че не мога да заспя. 
54. Обичам да чета любовни истории. 
55. Често когато предприемам нещо, не съм уверен в себе си. 
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56. Приятно ми е да говоря с хора, които не говорят много. 
57. Почти непрекъснато се безпокоя за някого и нещо. 
58. Обикновено говоря бързо. 
59. Уморявам се лесно. 
60. Случвало ми се е да лъжа. 
61. Понякога има периоди на такова безпокойство, че трудно мога да се 

задържа на едно място. 
62. Склонен (а) съм да отстъпя в спор, ако виждам, че не ме разбират. 
63. Доста често сънят ми е прекъснат и неспокоен. 
64. Общо взето лесно установявам контакти с хората. 
65. Често се съмнявам в работоспособността си. 
66. Обичам дългите пътувания. 
67. Обичам да слушам сам (а) любимата си музика. 
68. Склонен (а) съм да се вълнувам и безпокоя за всичко. 
69. Бързо привиквам към новата обстановка. 
70. Никога не съм се нервирал (а) до такава степен, че да не мога да се 

владея. 
71. Заспивам еднакво лесно по различно време на деня. 
72. С готовност взимам думата на събрания, семинари. 
73. В сравнение с моите приятели аз съм по-отстъпчив. 
74. Често след преживени вълнения се чувствам съвсем разбит. 
75. Предпочитам работа, изискваща енергични движения. 
76. Обикновено бързо възстановявам силите си след преумора. 
77. Обикновено съм спокоен (а) и не се нервирам лесно. 
78. С готовност приемам отговорни задачи. 
79. Интересно ми е да слушам разкази за големи катастрофи или при-

родни бедствия. 
80. Лесно навлизам в работата си след продължително прекъсване. 
 
Отношението на понятията "тревожност" и "напрегнатост" е в зависимост 

от приетата парадигма. Напрегнатостта е функционалният еквивалент на тревож-
ността като състояние. 

Емоционалната напрегнатост се характеризира с временно понижение 
на устойчивостта на психическите и психомоторни процеси, понижение на профе-
сионалната и учебна ефективност в условията на силни емоции. Тя се съпровожда 
с различни достатъчно изразени вегетативни реакции и външни проявления на 
емоциите. 

Емоционалната напрегнатост възниква и се развива във връзка с различ-
ни емоциогенни, психогенни, стресогенни и други фактори. Тя се развива при 
следните условия: 

Индивидуалните психически особености на човека, в частност нивото на 
емоционална устойчивост. 

Индивидуалната личностна значимост на въздействията и отношението 
на човека към тези въздействия. 

Изходното състояние, в т. ч. психическо, здравно и т. н 
Емоционалната напрегнатост може да бъде причинена и от общото емо-

ционално напрежение, възникващо във връзка с мобилизацията на функционални-
те възможности, когато последaното прерасне в активно очакване и усещане на 
готовност. 

Емоционалната напрегнатост може да бъде причинена и от силна емоци-
онална възбуда (операционна напрегнатост). 
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Регистрирането на състоянието на напрегнатост се осъществява най-
често чрез оценка на съставящите го компоненти: външни проявления на емоции-
те, вегетативни физиологични реакции, самооценка на ситуативната тревожност. 
Тук ще предложим една удобна за практическа работа методика. 

От множеството възможни проявления на напрегнатостта може да бъдат 
избрани като най-удобни за непосредствено диагностициране и най-информативни 
следните (в началото с цифра е дадена оценката): 

 

ЕМОЦИОНАЛНИ РЕАКЦИИ В МИМИКАТА И ПАНТОМИМИКАТА  

0 Спокоен,мимиката издава увереност, дишането е равномерно.  

1 Леко развълнуван, набръчкано чело, повдигнати вежди, стиснати устни, ди-
шането е учестено, но ритмично.  

2 Забележимо развълнуван, високо вдигнати вежди, възможно нарушение на 
симетрията на лицето, дишането е учестено и неравномерно.  

3 Силно развълнуван, стиснати зъби, изпъкнали лицеви мускули, неестествено 
разтворена уста, асиметрия на лицето, рязко учестяване на дишането със 
съкратени фази на издишането.  

4 Много напрегнат, стиснати зъби, издадени напред като фуния устни или 
спонтанни "сучещи" движения с тях.  

 

ЕМОЦИОНАЛНИ РЕАКЦИИ, ПРОЯВЯВАНИ В СКОВАНОСТТА НА ТЯЛОТО  

1 Координирани "леки" движения.  

1 Координирани движения, но с някои забележими усилия. 

2 Движенията са забележимо напрегнати, плещите са леко приповдигнати, 
отделни движения са непохватни.  

3,4 Забележима скованост, движение с несъразмерни усилия отделни движе-
ния се извършват с цяло тяло, явна разкоординираност на движенията.  

 

ЕМОЦИОНАЛНИ РЕАКЦИИ В ТРЕМОРА НА РЪЦЕТЕ, КРАКАТА, ЛИЦЕ-
ТО 

0 Тремор отсъства. 

1 Лек тремор на пръстите на ръцете. 

2 Забележим тремор на ръцете. 

3 Тремор на ръцете и краката. 

4 Тремор на ръцете, краката и лицето. 

 

ЕМОЦИОНАЛНОСТ, ПРОЯВЯВАНА ВЪВ ВАЗОМОТОРНИ РЕАК-
ЦИИ  

0 Обикновен цвят на лицето.  

1 Леко изчервяване или леко побледняване.  

2 Забележимо изчервяване или побледняване.  

3,4 Силно изчервяване или побледняване. Покриване с петна 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ЧЕСТОТАТА НА ПУЛСА 

0 Увеличение на честотата на пулса до 12 удара/мин.  

1 Увеличение на честотата на пулса от 13 до 18 уд/мин. 

2 Увеличение на честотата на пулса от 19 до 24 уд/мин. 

3 Увеличение на честотата на пулса от 25 до 32 уд/мин. 

4 Увеличение на честотата на пулса над 32 удара/мин.  
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САМООЦЕНКА НА СИТУАТИВНАТА ТРЕВОЖНОСТ (УЕСМАНРИКС) 

0 Съвършенно и пълно спокойствие. Непоколебима увереност в себе си.  

0 Изключително хладнокръвен съм, уверен, не се вълнувам.  

1 Усещам пълно благополучие. Уверен съм и се чувствам непринудено.  

1 Като цяло съм уверен и свободен от безспокойство.  

2 Нищо особено не ме безпокои. Чувствам се непринудено 

2 Малко съм загрижен, чувствам се сковано, леко съм разтревожен.  

3 Загрижен съм. Усещам страх, безпокойство. Вълнувам се. Раздразнен съм. 

3 Значително съм неуверен. Травмиран съм от неопределеността. Страшно ми 
е.  

4 Огромна тревога, загриженост. Много ме е страх.  

4 Напълно съм обезумял от страх. Изгубвам "ума и дума" 

 
Диагнозата се прави по следната скала, като максималният брой точки, 

отчетени по всяка от шестте субметодики е 4 точки: 
 

до 4 точки много ниска напрегнатост 

от 4 до 9 точки ниска напрегнатост 

от 9 до 15 точки средна напрегнатост 

от 15 до 20 точки висока напрегнатост 

над 20 точки опасно висока напрегнатост 

 
Цветови тест на Люшер. Тестът на Макс Люшер се основава на предпо-

ложението, че изборът на цвят отразява насочеността на изследвания към опре-
делена дейност, настроение, функционално състояние и най- устойчивите личнос-
тни черти. 

В теста са включени 4 основни и 4 допълнителни цветове (означенията на 
номерата са задължителни. 

Основни цветове: 
Син. Символизира спокойствие, удовлетвореност, устойчиви положителни 

привързаности.   
Зелен (синьозелен). Символизира чувство за увереност, настойчивост, 

упоритост, потребност от самоутвърждаване. Характеризира гъвкавост в сложни 
условия на дейността, говори за голяма работоспособност. 

Червен (оранжевочервен). Символизира сила на волята, агресивност, 
настъпателни тенденции, възбуда, потребност от активно действие, стремеж към 
успех. Също говори за работоспособност. 

Жълт (светложълт). Символизира потребност от перспектива, надежди 
за успех, мечти, активност, стремеж към общуване, експанзивност, веселост. Го-
вори за спонтанно удовлетворение от участието в работата, понякога без осъзна-
ване на детайлите й. 

Допълнителни цветове: 
Виолетов 
Кафяв 
Черен 
0.   Сив (сивобял) 
Символизират негативни тенденции, тревожност, стрес, преживяване на 

страх, огорчения и др. 
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Тестът се състои в избор и ранжиране на еднакви по големина и форма 
картончета. Цветовете заемат от 1ва до 8ма позиция. 

1 и 2 поз. (означават се с "++")  явно предпочитание 
3 и 4 поз. (означават се с "ХХ")  предпочитание 
5 и 6 поз. (означават се с "==")  безразличие  
7 и 8 поз. (означават се с "")  антипатия към цвета. 
Съответно на това са и 4 функционални зони: (++), (ХХ), (==), () : 
  

 
1 позиция отразява средствата за достигане на целта. 
2 позиция отразява целта към която се стреми изследвания. 
3 и 4 позиции отразяват усещането от изследвания на истинската ситуа-

ция, в която се намира или начина на действие, който тази ситуация му подсказва. 
5 и 6 позиции свидетелстват за това, че изследвания не свързва своето 

настроение, мотиви, състояние със значението на съответните цветове.  
7 и 8 позиции показват стремеж за подавяне, потискане на дадената пот-

ребност, мотив, настроение. 
Значението на цветовете зависи и от взаимното им разположение при 

ранжирането. Има някои общи правила: 
При свободно от конфликти нормално състояние основните цветове тряб-

ва да заемат преимуществено първите пет позиции. Това означава удовлетворени 
потребности. 

Ако някои от основните цветове заемат място от 5то нататък, то съответ-
ната потребност не е удовлетворена и това се счита за източник на тревожност и 
общо за негативно състояние, стрес. 

Ако цветове N 2,3,4 (Ч, З, Ж) стоят в началото на реда и заедно, вероятна 
е попродуктивна дейност, по-висока работоспособност. Ако са във втората поло-
вина на реда и са разделени, прогнозата е по-неблагоприятна. 

Показатели за тревожност: ако основен цвят се намира на 6то и след-
ващо място, то той и следващите след него се означават с буква "Т" над цифрата 
на цвета. До буквата "Т" се поставя знак за интензивност на тревожността, в зави-
симост от позицията на основния цвят: 6та  "!"; 7ма  "!!"; 8ма  "!!!". Общо интензив-
ността на тревожността може да е до 6 степени. Колкото е по-голяма, толкова е 
по-неблагоприятна общата прогноза.  

Показатели за компенсация: при наличие на тревожност, цветът, поста-
вен на 1во място се разглежда като показател за компенсация (компенсиращ мо-
тив, настроение, поведение) и се означава с "К". Нормално е, ако компенсацията е 
за сметка на един от основните цветове, или на виолетовия. Тогава не се поставят 
никакви знаци за интензивност. Интерпретацията е за неоптималност на състоя-
нието. Ако това е допълнителен цвят сив, кафяв или чер, това е показател за не-
гативно състояние, мотиви, отношение към обкръжаващата ситуация. Тогава до 
знака "К" се поставят знаци "!" както следва: на 3та позиция  "!"; 2ра  "!!"; 1ва  "!!!". 
Общо интензивността на компенсацията също може да е до 6 степени. Колкото е 
по-голяма, толкова е по-неблагоприятна общата прогноза.  
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Пример: 
 

!!! !! !!! 

 
Интерпретация на цветовите двойки: 
 
ПОЗИЦИИ "++". ПЪРВИ ЦВЯТ СИН. (точките след комбинацията показват 

вероятност за конфликт, преживяван от изследвания: ll голяма вероятност, 

lll много голяма вероятност)  
 
+1+2 (син-зелен)  чувство за удовлетвореност, спокойствие, нежелание за 

участие в конфликти, в стрес. 
+1+3(син-червен) чувство за цялостност, активен стремеж към хармонич-

но отношение в дейността. 
+1+4(син-жълт)  известно безпокойство, емоционален и не винаги осъз-

нат стремеж към тесни отношения. Потребност от внимание от страна на другите. 
+1+5(син-виолетов) известно безпокойство, потребност от чувствително 

обкръжение, стремеж към естетическото. 
+1+6(син-кафяв) чувство за безпокойство, страх от самота, стремеж за 

избягване на конфликти, стрес. 

+1+7llllllll(син-черен)  негативно състояние, стремеж към покой, отдих, не-
удовлетвореност от отношението към себе си, негативно отношение към ситуаци-
ята. 

+1+0(син-сив) негативно състояние, потребност от освобождение от 
стреса, стремеж към покой, отдих. 

 
ПОЗИЦИИ "++". ПЪРВИ ЦВЯТ ЗЕЛЕН 
+2+1(зелен-син) позитивно състояние, желание за признание, стремеж 

към дейност, обезпечаваща успех. 
+2+3(зелен-червен) активен стремеж към успех, преодоляване на прег-

ради в дейността, към самостоятелно решение. 
+2+4(зелен-жълт) желание за признание, популярност, известно безпо-

койство, стремеж да се направи впечатление. 
+2+5(зелен-виолетов) желание за признание, популярност, известно без-

покойство. Стремеж към супер впечатление, повишено внимание към реакциите на 
обкръжаващите на своите постъпки. 

+2+6(зелен-кафяв) чувство за неудовлетвореност, умора, преоценка на 
значимостта на отношението към себе си от страна на обкръжаващите. 

+2+7 (зелен-черен) llllllll  чувство на обида, злост, стремеж към твърдост и 
авторитетност в отношенията. 

+2+0(зелен-сив) чувство на неудовлетвореност, стремеж към признание, 
желание да се направи впечатление. 

 
ПОЗИЦИИ "++". ПЪРВИ ЦВЯТ ЧЕРВЕН. 
+3+1(червен-син) делова възбуда, активен стремеж към дейност, към 

впечатления, към удоволствия. 
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+3+2(червен-зелен) делова възбуда, активен стремеж към целта, към 
преодоляване на всички трудности, стремеж към висока оценка на своята дейност. 

+3+4(червен-жълт) делова, леко повишена възбуда, увлеченост, оптими-
зъм,стремеж към контакти, разширение на сферата на дейност. 

+3+5(червен-виолетов)  повишена възбуда, не винаги адекватна увлече-
ност, стремеж да се направи впечатление. 

+3+6(червен-кафяв)  негативно настроение, огорчение заради неуспехи, 
нежелание да се лиши от благоприятната ситуация. 

+3+7 (червен-черен) llllllll  негативно настроение, злост, стремеж за изли-
зане от неблагоприятна ситуация. 

+3+0(червен-сив) чувство за неудовлетвореност, насоченост към риско-
вани действия. 

 
ПОЗИЦИИ "++". ПЪРВИ ЦВЯТ ЖЪЛТ 
+4+1(жълт-син)  общо положително настроение, стремеж към позитивно 

емоционално състояние. 
+4+2(жълт-зелен) общо положително настроение, стремеж към самоут-

върждаване, към търсене на решение на предстоящите задачи. 
+4+3(жълт-червен)  повишена делова възбуда, стремеж към широка дей-

ност. 
+4+5(жълт-виолетов)  известна еуфория, стремеж към ярки събития, же-

лание да  се направи впечатление. 

+4+6(жълт-кафяв) llllllll негативно настроение, огорчение и потребност от 
отдих, емоционално разтоварване. 

+4+7(жълт-черен) llllllll  силно негативно настроение, стремеж за бягство 
от всякакви проблеми, склонност към малко адекватни решения. 

+4+0(жълт-сив) llllllll  негативно угнетено състояние, стремеж за бягство 
от неприятната ситуация, неясна представа как да стане това. 

 
ПОЗИЦИИ "++". ПЪРВИ ЦВЯТ ВИОЛЕТОВ. 
+5+1(виолетов-син) неопределено настроение, стремеж към съгласие и 

хармония. 
+5+2(виолетов-зелен) напрегнатост, предпазливост, желание да се нап-

рави впечатление. 
+5+3(виолетов-червен) известна възбуда, увлеченост, стремеж да се 

направи впечатление. 
+5+4(виолетовжълт)  възбуда, фантазиране, стремеж към ярки събития. 
+5+6(виолетовкафяв) възбуда, стремеж към ярки емоционални преживя-

вания. 
+5+7(виолетовчерен)  негативно състояние. 
+5+0(виолетовсив)  напрежение, стремеж за предпазване от конфликти и 

стрес. 
 
ПОЗИЦИИ "++". ПЪРВИ ЦВЯТ КАФЯВ. 
+6+1(кафяв-син) напрежение, страх от самота, желание за избягване на 

неблагоприятна ситуация. 
+6+2(кафяв-зелен) чувство за безпокойство, стремеж към строг самокон-

трол, за да не се направят грешки. 
+6+3(кафяв-червен)  активен стремеж към емоционално разтоварване. 
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+6+4(кафяв-жълт) llllllll  загуба на вяра в положителната перспектива, ве-
роятност от необмислени решения от типа "все ми е едно". 

+6+5(кафяв-виолетов)  чувство за неудовлетвореност, стремеж към 
комфорт. 

+6+7(кафяв-черен) llllllllllll  негативно състояние, разочарованост, стремеж 
към покой, желание за неактивност. 

+6+0(кафяв-сив)  много негативно състояние, стремеж за избягване на 
сложните проблеми, а не за борба с тях. 

 
ПОЗИЦИИ "++". ПЪРВИ ЦВЯТ ЧЕРЕН. 

+7+1(черен-син)llllllll  много негативно състояние, стремеж за изолация, 
"да го оставят на мира". 

+7+2(черен-зелен)llllllll   възбуда, гневно отношение към околните, не ви-
наги адекватен инат. 

+7+3(черен-червен)llllllll силна възбуда, възможни са афективни постъпки. 

+7+4(черен-жълт)llllllllllll  много негативно състояние, отчаяние, натрапчи-
ви мисли. 

+7+5(черен-виолетов)llllllll  напрегнатост, мечти за хармония. 

+7+6(черен-кафяв) llllllll  възбуда, постановка на нереални задачи, стре-
меж за отърсване от безпокоящи мисли, неблагоприятни ситуации. 

+7+0(Черен-сив)llllllllllll  чувство за безнадеждност, обреченост, стремеж 
за съпротива на всички и всичко, неадекватност. 

 
ПОЗИЦИИ "++". ПЪРВИ ЦВЯТ СИВ. 
+0+1(сив-син)  негативно състояние, желание за спокойна ситуация.  
+0+2(сив-зелен)  негативно състояние, усещане за враждебност на сре-

дата и желание да се огради от нея. 
+0+3(сив-червен)  негативно състояние, повишени изисквания към окол-

ните, не винаги адекватна активност. 

+0+4(сив-жълт)llllllll  негативно състояние, стремеж за избягване от проб-
лемите, а не за решението им. 

+0+5(сив-виолетов)  чувство за безпокойство, предпазливост, стремеж за 
скриване на това чувство. 

+0+6(сив-кафяв)llllllll  много негативно състояние, стремеж за избягване 
от сложните проблеми, от вълненията. 

+0+7(сив-черен)llllllllllll  много негативно състояние, обида, чувство за уг-
нетеност, вероятност за неадекватни решения. 

 
ПОЗИЦИИ "". ПЪРВИ ЦВЯТ СИН. 

12(син-зелен)llllllllllll  силно напрежение, стремеж за избавяне от негатив-
но стресово състояние. 

13(син-червен)llllllllllll  силно напрежение, чувство за безпомощност, же-
лание за излизане от емоционалната ситуация. 

14(син-жълт)llllllllllll  състояние, близко до стреса, емоционално негативни 
преживявания, чувство за безпомощност. 

15(син-виолетов)  състояние, близко до стреса, сложност на взаимоот-
ношенията, чувство за ограниченост във възможностите, нетърпеливост. 

16(син-кафяв)  емоционална неудовлетвореност, самоограничение, тър-
сене на поддръжка. 
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17(син-черен)  състояние, близко до стреса, емоционална неудовлетво-
реност, желание за излизане от психогенната ситуация. 

10(син-сив)  угнетено състояние, тревожност, усещане за безперспектив-
ност. 

 
ПОЗИЦИИ "". ПЪРВИ ЦВЯТ ЗЕЛЕН 

21(зелен-син)llllllllllll  угнетено състояние, неувереност в силите си, жела-
ние за излизане от неприятната ситуация. 

23(зелен-червен)llllllllllll  силна възбуда, тягостни преживявания, отноше-
нията със средата се считат за враждебни, възможни са афективни постъпки. 

24(зелен-жълт)llllllllllll  състояние, близко до фрустрация, чувство за разо-
чарование, нерешителност. 

25(зелен-виолетов)  състояние, близко до стресово, чувство за оскърбе-
но достойнство, неверие в силите си. 

26(зелен-кафяв)  състояние, близко до стресово, неадекватно повишен 
самоконтрол, необосновани стремежи към признание. 

27(зелен-черен)  състояние на фрустрация поради ограничаване на ам-
бициите, недостатъчна целеустременост. 

20(зелен-сив)llllllll  състояние на фрустрация, раздразненост поради неус-
пехи, снижение на волевите качества. 

 
ПОЗИЦИИ "". ПЪРВИ ЦВЯТ ЧЕРВЕН 

31(червен-син)llllllllllll  потисната възбуда, раздразнителност, нетърпели-
вост, търсене на изход от отношенията с близките хора. 

32(червен-зелен)llllllllllll  състояние на стрес поради неадекватна самоо-
ценка. 

34(червен-жълт)llllllllllll  мнителност, тревожност, неадекватна оценка на 
средата, стремеж към самооправдание. 

35(червен-виолетов)llllllll  състояние на стрес поради неудачни опити за 
постигане на взаимно разбиране, чувство за неувереност, безпомощност, желание 
за съчувствие. 

36(червен-кафяв)  силно напрежение, предизвикано вероятно от еротич-
ни самоограничения, отсъствие на дружески контакти, неувереност в силите си. 

37(червен-черен) състояние на стрес поради дълбоко разочарование, 
фрустрация, чувство за тревожност, безсилие да реши конфликтен проблем, же-
лание за изход от ситуацията на фрустрация по всякакъв начин, съмнение, че това 
ще му се отдаде. 

30(червен-сив)llllllll  сдържана възбуда, чувство за загубена перспектива, 
вероятност за нервно изтощение. 

 
ПОЗИЦИИ "". ПЪРВИ ЦВЯТ ЖЪЛТ 

41(жълт-син)llllllllllll  чувство за разочарование, състояние, близко до стре-
са, стремеж за потискане на негативните емоции. 

42(жълт-зелен)llllllllllll  състояние на нерешителност, тревожност, разоча-
рование. 

43(жълт-червен)llllllllllll  състояние на стрес, съпроводено от възбуда, 
съмнение в успеха, претенции, неподкрепени с реални възможности, самооправ-
дание. 
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45(жълт-виолетов)  емоционално разочарование и чувство за недоверие 
към другите. 

46(жълт-кафяв)  състояние на стрес, предизвикано от стремежа да се 
скрие чувството за безпокойство, тревога, разочарование. 

47(жълт-черен)  напрегнатост, чувство за неувереност, стремеж за избяг-
ване на контрола отвън. 

40(жълт-сив)  напрегнатост, чувство за страх да не се загуби нещо важно, 
да се пропусне възможност, напрегнато очакване. 

 
ПОЗИЦИИ "". ПЪРВИ ЦВЯТ ВИОЛЕТОВ 
51(виолетов-син)  чувство за неудовлетвореност, стимулиращо към ак-

тивност, стремеж към сътрудничество. 
52(виолетов-зелен)  стресово състояние поради неосъществено самоут-

върждаване. 

53(виолетов-червен)llllllll  стресово състояние поради неуспехи в активни, 
понякога необмислени действия. 

54(виолетов-жълт)  предпазливост, подозрителност, разочарование. 
56(виолетов-кафяв)  стрес, предизвикан от нарушение на желателните 

взаимоотношения, повишени взискателност към другите. 
57(виолетов-черен) напрежение поради ограничения в самостоятелност-

та на решенията, стремеж към взаимно разбиране, откровено изразяване на ми-
сълта. 

50(виолетов-сив) проява на нетърпение, но в същото време стремеж към 
самоконтрол, предизвикваща известна емоционална възбуда. 

 
ПОЗИЦИИ "". ПЪРВИ ЦВЯТ КАФЯВ 
61(кафяв-син)  негативно състояние, чувство за неудовлетвореност по-

ради недостатъчно признание на заслугите (реални и предполагаеми), стремеж 
към самоограничение и самоконтрол. 

62(кафяв-зелен)  негативно състояние поради прекомерен самоконтрол, 
натрапчиво желание да се представи в най-добрата светлина, съмнение, че това 
ще му се отдаде. 

63(кафяв-червен)llllllll  стресово състояние поради потиснати еротични и 
други биологични потребности, стремеж към сътрудничество за изход от стреса. 

64(кафяв-жълт)  напрегнатост поради стремеж за скриване на тревогата 
под маската на увереност и безгрижност. 

65(кафяв-виолетов)  негативно състояние поради неудовлетворен стре-
меж към чувствена хармония. 

67(кафяв-черен)  стремеж за бягство от подчинение, негативно отноше-
ние към различни забрани. 

60(кафяв-сив) стресово състояние поради потиснати сексуални и други 
биологични потребности. 

 
ПОЗИЦИИ "". ПЪРВИ ЦВЯТ ЧЕРЕН. 
71(черен-син)  състояние на безпокойство във връзка със скривани жела-

ния да се получи помощ, поддръжка. 
72(черен-зелен)  състояние, близко до фрустрация, поради ограничение 

свободата на желаните действия, стремеж за избавяне от пречки. 

73(черен-червен)llllllll стресово състояние поради разочарование от очак-
ваната ситуация, емоционална възбуда. 
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74(черен-жълт) стресово състояние поради страх от понататъшни неус-
пехи, отказ от разумни компромиси. 

75 (черен-виолетов)  търсене на идеализирана ситуация. 
76(черен-кафяв) стресово състояние поради неприятни ограничения, 

забрани, стремеж за съпротива на ограниченията. 
70(черен-сив)  стремеж за бягство от неблагоприятната ситуация. 
 
ПОЗИЦИИ "". ПЪРВИ ЦВЯТ СИВ 

01(сив-син)llllllll  неудовлетвореност, напрежение, стремеж за противопос-
тавяне на негативните чувства. 

02(сив-зелен)llllllllllll  негативно състояние във връзка с преумора, пренап-
режение, емоционална напрегнатост, стремеж за изход от неблагоприятната ситу-
ация. 

03(сив-червен)llllllll подавляващо безпокойство, възможност за афективни 
действия, раздразнителност, чувство за безпокойство. 

04(сив-жълт)llllllll  тревожност, неувереност в силите си. 
05(сив-виолетов)  напрежение във връзка с потиснати чувствени прежи-

вявания. 
06(сив-кафяв)  стремеж за изход от неблагоприятната ситуация, завише-

на взискателност, тревожност, неувереност в силите си, желание за признание на 
личностните достойнства. 

07(сив-черен)  стремеж за изход от неблагоприятната ситуация, надежда 
за добри перспективи в бъдеще, отрицание на каквито и да е ограничения на лич-
ност, активен стремеж към дейност. 
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