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Увод

Ролята на възрастта в определянето на приоритетите е един от най-противоречи-
вите проблеми в здравната политика. Освен това тя е спорна тема в продължение на 
много години в медицинската етика и философия и всяко обсъждане на възрастта, като 
критерий за определяне на приоритети в здравеопазването, вероятно ще предизвика 
интензивен обществен дебат. Възрастта е лесно забележима характеристика; следова-
телно е изкушаващо да се използва, когато трябва да се определят приоритети между 
различни употреби на ресурси или групи пациенти. Всъщност възрастовите съображения 
засягат здравните системи по света. Следователно има спешна необходимост да се 
изясни ролята, която възрастта може да играе при разпределението на ресурсите в 
здравеопазването. 

На този фон има изненадващо малко систематични проучвания на оправданията 
за използването на възрастта като критерий при определяне на приоритетите. Опре-
делянето на приоритетите е силно чувствителен въпрос във всяка страна, в която се 
включва на дневен ред. Предложенията за използване на възрастта като критерий за оп-
ределяне на приоритета са особено противоречиви. Част от причината е, че въпросът 
е сравнително лесен за комуникация с обществеността и за обсъждане в медиите без 
използване на технически език. В резултат на това дискусиите обикновено са черно-бели. 
Проблемът с възрастта обикновено се представя като тесния въпрос дали възраст-
та изобщо има някаква легитимна роля за определяне на приоритета. Това засенчва 
факта, че малко хора изглежда се противопоставят на възрастовото определяне на 
приоритет категорично във всяка възможна обстановка. Повечето хора са склонни да 
използват възрастта като критерий поне при някои обстоятелства и поне по някакъв 
начин. Това се показва от емпирични проучвания на обществените възгледи относно 
определянето на приоритетите: докато въпросите и методологиите на проучването 
варират значително, повечето проучвания предполагат, че мнозинството приема, че 
възрастта може да има определена роля в определянето на приоритетите. 

В същото време няколко държави издадоха документи за национална политика с 
изрични указания за определяне на приоритетите в сектора на здравеопазването. Сред 
тези страни са Норвегия, Швеция и Обединеното кралство. В по-голямата си част тези 
насоки разглеждат възрастта двусмислено. Например, докато обикновено предупрежда-
ват за възрастовата дискриминация и оставят въздействието върху възрастта на при-
оритетите, те също препоръчват критерии, които са тясно свързани с възрастта, и 
обсъждат обстоятелства, при които възрастта може да бъде легитимно съображение. 
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В допълнение, възрастта често се използва като индикатор в действителната кли-
нична практика. Отчасти това е, че хронологичната възраст е обективна, лесно наблю-
даема мярка и е свързана – или поне се смята, че е свързана – с много фактори, които 
се считат за важни за вземането на решения в сектора на здравеопазването. Например 
възрастта може да бъде показател за риска от заразяване с болест, за очакваната те-
жест на естествения ход на заболяването, за риска от нежелани събития от лечението, 
за вероятността от успешно лечение, за продължителността на ползата, ако лечение-
то е успешно, и т.н. Решенията въз основа на такива фактори могат да имат дълбоко 
въздействие върху конкретни пациенти или групи пациенти, но ролята на възрастта в 
тези решения рядко е определяща. Всъщност дори клиницистите, изразяващи несъгласие 
с определянето на приоритет въз основа на възрастта, могат сами да използват въз-
растта по невнимание на практика!

Възрастта влиза в определянето на приоритета по много други начини. Например 
това влияе на проучванията за ефективност на разходите, както и на оценките на 
тежестта на заболяването. 

Но възрастта може да бъде и груб показател за очакваната полза за здравето: при 
равни други условия по-младият пациент може да се възползва повече от някаква намеса.

Много често емпирично мислим, че младият човек е по-здрав от възрастния. А и 
младият човек по-рядко се чувства болен, по-малко се оплаква и по-рядко посещава лекар-
ския кабинет. Това е обяснимо, понеже с възрастта се увеличава броят на хроничните 
заболявания и при възрастните и старите хора коморбидностите са често наблюдава-
ни. Тоест старият човек по-често ще посещава лекарския кабинет по повод на различни 
хронични заболявания, които има. Но и младите боледуват. При тях има и специфични 
заболявания, характерни за възрастта, или специфични рискове за някои заболявания, 
които не са задължително свързани с младата възраст. Нерядко поведението към боле-
сти в детската възраст трябва да включва лечение и проследяване и след 15-годишна 
или 18-годишна възраст. Дори някои болести в детството са по-особени от тези при 
възрастните и ние като лекари трябва да знаем особеностите, за да сме наясно какво 
да следим и как да контролираме пациентите.

Освен това трябва да познаваме и някои специфични заболявания в младата възраст, 
за да ги търсим и профилактираме. Част от хроничните болести на възрастния човек 
започват още от първите декади и не се лекуват или се неглижира стриктният кон-
трол и постигането на прицелните резултати, както е при артериалната хипертония 
и дислипидемията. 

Трябва да познаваме онези болести, които стартират в юношеството и налагат ле-
чение през целия живот. Трябва да сме наясно и с болестите по време на бременността, 
за да проследяваме пациентките и след бременността. 

Има специфични заболявания, предимно срещани при младите хора, което налага да 
ги търсим в хода на лечението на хронична болест. Но трябва да сме наясно и с въз-
можностите за лечение в младата и зрялата възраст. Да знаем как да профилактираме 
усложненията, които са ежедневие в практиката ни с възрастните и старите хора. 

Настоящата книга „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст – 
приоритети на съвременното здравеопазване“ си постави за цел да представи някои 
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проблеми в диагностично-профилактично-терапевтичния подход на някои заболявания в 
юношеството и младата възраст, както и при бременни жени. Не могат да се обхванат 
всички теми, но авторският колектив от наложили се специалисти в съответната 
област се постара да представи актуални и дискусионни теми, по които или малко се 
говори, или са обект на изцяло профилирана литература. 

Особено интересни за практиката са темите за рисковите фактори за редица 
заболявания като затлъстяване, артериална хипертония, дислипидемиите и хиперури-
кемията, но и употребата на наркотични вещества и зависимостите. В книгата може 
да се намери информация не само за рисковите фактори и заболяванията, но и за 
механизмите, по които те увреждат човешкото тяло. Място са намерили модерните 
диагностични възможности, лекарствената терапия и лекарствените взаимодействия 
с нежелани лекарствени реакции. Интересни са темите за перитонеалната диализа и 
лечението на венозните заболявания, вълнуващи много млади хора. 

В отделен раздел са обсъдени пубертетът, някои аспекти на сколиозата при деца 
и юноши, хранителните разстройства в детско-юношеската възраст, алармиращият 
синдром на гръдна болка при деца и юноши, особеностите на ревмокардита днес, както 
и вродените сърдечни малформации в юношеството и при младите възрастни. Осо-
беностите на дерматологични и системни заболявания са представени от водещите 
специалисти у нас. 

В друга глава се обсъждат теми от бременността и по-специално диабетът при 
бременни и медикаментозната терапия при тях.

Чрез книгата „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст – при-
оритети на съвременното здравеопазване“ не се стремим да приоритизираме младата 
възраст в популационните стратегии, но да обърнем внимание на приоритизирането на 
профилактиката при тези хора, за да не се стигне до усложнения и полиморбидности в 
напреднала и старческа възраст. 

Книгата „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст – прио-
ритети на съвременното здравеопазване“ е предназначена за лекарите в почти всичко 
области на медицината, занимаващи се с диагностика и лечение на лица между 15- и 
59-годишна възраст. Тя ще бъде особено полезна за общопрактикуващите лекари, ин-
тернистите и специалистите от извънболничната практика, но и за младите лекари, 
докторанти и специализанти, на които ще разшири кръгозора на тяхното познание по 
медицина.
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