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Смъртност на млн. души от КОВИД-19 за 217 страни 

Източник: COVID-19 deaths per capita by country | Statista

Страна
Смъртност / 

млн. души

1 Перу 6,425

2 България 5,480
3 Босна/Херцеговина 4,937

4 Унгария 4,899

5 С.Македония 4,536

10 Молдова 3,873

20 Гърция 3,178

30 Тридидад и Тобаго 2,768

35 ЕС - средно 2,569

40 Бермуда 2,305

50 Бахами 2,042

100 Dominica 1,021

102 Светът - средно 828

https://www.statista.com/statistics/1104709/coronavirus-deaths-worldwide-per-million-inhabitants/
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ВРЕДНИТЕ НАВИЦИ С „ПАНДЕМИЧЕН“ МАЩАБ 

УРОЦИТЕ ОТ КОВИД-19

ЗДРАВНАТА ОСВЕДОМЕНОСТ

ИКОНОМИЧЕСКАТА ЦЕНА 

НАУКАТА

(не?)ПОБЕДИМИ ПАНДЕМИИ - РЕЗЮМЕ 

РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ

Разговорът е за концепцията за 
намаляване на вредите от рисковите фактори. 

Целта е да се редуцират щетите върху 
индивидуалното и обществено здраве 
и да се намали икономическата тежест.  

https://www.vecteezy.com/vector-art/1908480-profile-head-with-puzzle-pieces
https://www.kindpng.com/imgv/TiRJRhb_internet-marketing-clipart-png-black-and-white-stock/
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НЕЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ, НАДНОРМЕНО ТЕГЛО И ЗАТЛЪСТЯВАНЕ 

❖ Броят на хората с наднормено тегло в света се е утроил от 1975 г.;

❖ Наднорменото тегло и затлъстяването убиват повече хора, отколкото тегло, по-ниско от нормалното;

❖ 800 млн. души са отчетени в световен мащаб с наднормено тегло към 2022 г.;

❖ Затлъстяването при децата се очаква да нарасне 

с 60% през следващото десетилетие при 250 млн. 

деца към 2030 г.;

❖ Медицинските последствия от затлъстяването ще 

доведат до разходи в размер на над 1 трилион 

долара до 2025 г.;

❖ При хората с наднормено тегло вероятността за 

хоспитализация при позитивен тест за Ковид-19 

или друго инфекциозно заболяване е два пъти 

по-висока



НЕЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ, НАДНОРМЕНО ТЕГЛО И ЗАТЛЪСТЯВАНЕ 

ДИАГРАМА НА СПЕКТЪРА НА РИСКА ПОДХОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДАТА

❖ Намаляване на съдържанието на мазнини, захар и
сол;

❖ Превес на приема на непраработени спрямо силно
преработени храни;

❖ Осигуряване на достъпност /наличност и цени/ до
по-малко вредни хранителни продукти;

❖ Диференциран маркетинг и регулиране спрямо
степента на риска;

❖ Повече инвестиции от страна на хранителната
индустрия в храни с по-ниска вреда;

❖ Стимули от държавата за индустрията за
инвестиции в осигуряване на наличности на по-
малко вредни храни;

❖ Подкрепа от бизнеса и държавата за редовна
физическа активност;

❖ Комуникация на парадигмата на рискове/ползи за
възпиремане на семейни модели на хранене;

❖ Образование относно здравните рискове, свързани 
с храните и тяхното съдържание; 

❖ Етикетиране на хранителните продукти в 
съответствие с тяхната хранителна стойност и 
съдържание на захари, сол и други съставки.



ЗЛОУПОТРЕБА С АЛКОХОЛ

❖ Злоупотребата с алкохол е рисков фактор за над 200 вида
заболявания и травми;

❖ причина за 3 млн. (5.3% от всички) смъртни случаи в света
годишно;

❖ причина за 5.1% от глобалната тежест на заболяванията и травмите
и близо 13.5% от общата смъртност във възрастовата група 20–39
г.;

❖ Количеството чист етилов алкохол (eтанол) в една “стандартна
напитка“ е относително еднакъв за 1 бира, 1 чаша вино и 1 питие
твърд алкохол, поради което и нивото на вреда е сравнимо;

❖ „Стандартната напитка“ съдържа по-високо количество чист етилов
алкохол в България – 20 гр., в сравнение с повечето останали
държави по света и ЕС (10 – 12г.)

https://worldpopulationreview.com/country-rankings/alcohol-consumption-by-country

Страна

Употреба на  чист алкохол 

(етанол)/глава на 

населението (литри)

1 Латвия 13.19

2 Молдова 12.85

3 Германия 12.79

4 Литва 12.78

5 Ирландия 12.75

6 Испания 12.67

7 Уганда 12.48

8 Балгария 12.46
9 Люксембург 12.45

10 Румъния 12.34

20 Великобритания 11.45

22 EC - средно 11.4

50 Сърбия 8.85

87 Светът - средно 6.20

100 Kazakhstan 5.00

180 Afghanistan 0.013

185 Kuwait 0



ЗЛОУПОТРЕБА С АЛКОХОЛ

ДИАГРАМА НА СПЕКТЪРА НА РИСКА 

ПОДХОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДАТА

❖ Нулева толерантност към употреба на алкохол от
непълнолетни лица и преди шофиране;

❖ Широко оповестяване на спектъра на риска,
придружено с надеждни научни доказателства и
убедителни примери за начините за намаляване на
вредата;

❖ Образователни инициативи относно вредата от
алкохола и стратегиите за намаляването й трябва да
станат част от общата здравна политика;

❖ Включване на индустрията в образователни
кампании относно количеството етанол в
алкохолните напитки и въвличане на персонала на
заведенията с активна роля;

❖ Безалкохолните питиета /алтернативите,
несъдържащи алкохол/, са най-логичният първи
избор за заместител;

❖ Прием на храната, която забавя навлизането на
алкохола в кръвообращението и предпазва черния
дроб и лигавицата на стомаха;

❖ Ясно етикетиране за съдържанието на етанол в
напитките;

❖ Консумацията да е умерена и със собствено темпо;
❖ Да се избягва смесването на лекарства с консумация

на алкохол.



ТЮТЮНОПУШЕНЕ И ДРУГИ ФОРМИ НА УПОТРЕБА НА НИКОТИН/ТЮТЮН

❖ През 2020 г. 22.3% от световното население са

потребители на тютюн - 36.7% от мъжете и 7.8% от

жените;

❖ Тютюнът убива около 8 млн. души годишно;

❖ Броят на употребяващите тютюн в световен мащаб

намалява изключителено бавно – от 1.32 млрд. души през

2015 г. на 1.30 млрд. души през 2021 г., а според СЗО до

2025 г. ще е 1.27 млрд. души;

❖ Всички форми на употреба на тютюн са рисков фактор за

развитие на редица заболявания, като сърдечносъдови

болести, рак, белодробни и метаболитни заболявания, но

най-широко разпространената форма на употреба на

тютюн, а именно пушенето, е свързана с най-висок риск.



ТЮТЮНОПУШЕНЕ И ДРУГИ ФОРМИ НА УПОТРЕБА НА НИКОТИН/ТЮТЮН

ДИАГРАМА НА СПЕКТЪРА НА РИСКА 

❖ Образователни инициативи за повишаване на
здравната осведоменост;

❖ Лекарствено лечение с цитизин, варениклин или
бупропион;

❖ Терапиите от втора линия с комбинирани
препарати от бупропион и налтрексон.

❖ Психологическа помощ с доказана ефективност,
индивидуално косултирани и групови терапии;

❖ Подходи чрез замяна на цигарите или другите
изделия за пушене с различни форми на
употреба на тютюн или никотин, при които не
протича горене и излагането на токсични,
канцерогенни или други вредни вещества е по-
ниско;

❖ Премахване на пасивното пушене члез замяната
на пушенето с бездимни/негорими изделия

❖ Базирано на риска регулиране, маркетинг и
етикетирането на продуктите, както и фискални
мерки, за различните видове продукти
съобразно на нивото на риска.

ПОДХОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДАТА



ПРОБЛЕМНА УПОТРЕБА НА ДИГИТАЛНИ ЕКРАНИ/УСТРОЙСТВА

▪ Употребата на дигитални устройства е едва от 3 десетилетия, но с
експлозивен растеж в последното десетилетие;

▪ 5.3 млрд. души използват дигитални устройства ежедневно (близо 70% от
населението в света);

▪ КОВИД-19 доведе до 70% увеличение на използването на интернет,
средно 50% от времето - в социалните медии;

▪ 5 часа на денонощие е средната продължителност на време пред
екраните;

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fhumd.2021.684137/full; Beech 2020

Употребата на дигитални устройства e от полза за качеството на живот чрез осигуряване на по-добра
информираност, поддържане на връзка с близките, по-лесни упътвания, пазаруване, банкиране, повишена
производителност на работното място, проследяване на здравен статус и др.

ПРЕКОМЕРНАТА УПОТРЕБА / ЕКРАННО ВРЕМЕ Е ПРОБЛЕМ, тъй като се превръща в рисков фактор с 
пандемични размери, а в комбинация с другите рискови фактори - нездравословното хранене, 

заседналия начин на живот, злоупотреба с алкохол и тютюнопушене, 
МУЛТИПЛИЦИРА ВРЕДИТЕ ЗА ФИЗИЧЕСКОТО И МЕНТАЛНОТО ЗДРАВЕ.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fhumd.2021.684137/full


ПРОБЛЕМНА УПОТРЕБА НА ДИГИТАЛНИ ЕКРАНИ/УСТРОЙСТВА

❖ Участие и обучение за родителите, педиатрите и 
учителите, имащи въздействие върху децата;

❖ Редовeн скрийнинг за късогледство, 
затлъстяване,  проблеми с гръбначния стълб, 
психически проблеми;

❖ Внимателна дигитализация на образователния 
процес; повече екипна работа и традиционни 
училищни занимания, 

❖ Насърчаване на физическата активност; 
❖ Въвеждане на правила за екранно време, 

съобщения, платени услуги и т.н. 

❖ Въвеждане на изисквания към разработчиците 
на игри, предвиждащи спиране на играта след 
определен период от време.



СЪСТОЯНИЕ НА ИКОНОМИКАТА

❖ Историческа рамка
❖ Икономически контекст
❖ Финансово-икономическа прогноза

храни, алкохол, тютюн енергийни
ресурси

неенергийни индустриални
ресурси

услугивсички

Годишна инфлация в еврозоната и нейните основни компоненти;
/септември 2012 г. - септември 2022 г./ (прогнозно)

(%)



ЗДРАВНОИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕЖЕСТ 1/2

Смъртност: бр. случаи на 100 хил. души (всички възрасти, полове, рискове)

Тютюнопушене

Алкохол

Индекс на телесна маса (ИТМ)

Прием на напитки с високо съдържание на захар

Ниска физическа активност

Eвропейски съюз - средно България 



ЗДРАВНОИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕЖЕСТ 2/2

DALYs: Години на живот в нетрудоспособност  на 100 хил. души души (всички възрасти, полове, рискове)

Eвропейски съюз – средно                                   България                                   



(не?)ПОБЕДИМИ ПАНДЕМИИ – ЗАКЛЮЧЕНИЕ

❖ БЛАГОДАРНОСТ към всички членове на този впечатляващ екип за 

съвместната им работа. 

❖ ОБРЪЩЕНИЕ към Вас - медиите, към хората и към политиците за 

припознаване и предприемане на прагматични стъпки за 

намаляване на вредите от рисковите фактори при зачитане на 

човешките права на личен избор. 

❖ ПРИЗИВ към съответните индустриите да инвестират в стратегии 

за намаляване на вредите от своите продукти в изпълнение на 

критериите за ESG (екологично, социално и корпоративно 

управление), като част от стандартите за устойчиво развитие. 



(не?)ПОБЕДИМИ ПАНДЕМИИ

НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДИТЕ 
ОТ РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ

14 октомври 2022 г. 10.30 ч, БТА, София

ВРЕМЕ ЗА ВЪПРОСИ И 
РАЗГОВОР С ВАС!


