


Синузитът е често и неприятно
страдание, нарушаващо житейския ни
комфорт. Няма възрастен човек, който поне
веднъж да не е страдал от продължителна
хрема, запушен нос, обилна гъста секреция
с влошаващо се при навеждане
главдоболие

Направихме проучване относно
честота, сезонността и факторите на
отключване на синузита.



Разглеждане честотата на

заболяването в отделни региони,

процентното му разпространение,

както и демографските, социални,

климатични и културни причини за това.

Сравняване на факторите водещи

до заболяването и препоръки за

превенция.



Статистически, 

собствени 

наблюдения и 

проучвания



Статистиката сочи, че всяка година в 
Европа от синузит заболяват над 10 мил. 
души, а 5 до 12 % от населението 
страда от риносинуит. Около 18 % от 
всички предписани антибиотици на 
лица над 18 г. в извънболничната помощ 
са за лечение на същото заболяване. 

Комбинацията от сух студен въздух с 
алергени, вируси и бактерии влошава 
състоянието на горните дихателни 
пътища.



Анкетирани са 300

човека от Пловдивска,

Бургаска и Смолянска

област - по 100 от всеки

регион.

Разпределени са

по пол, възраст, социален

статус.

Анкетна карта 

 

Проучване на заболеваемостта на пациенти страдащи от синузит 

 

Анкетата е доброволна и анонимна.  

Моля, отбележете Вашите отговори като заградите  с кръгче  или допълните 

многоточията. Възможен е повече от един верен отговор. 

 

1. Пол? 

а/ мъж 

б/ жена 

      2. Възраст? ...................... 

      3. Етническа група?............................ 

      4. Боледували ли сте от синузит до този момент? 

а/ да 

б/ не 

      5. Ако сте имали синузит какъв е той: 

а/ остър 

б/ хроничен 

в/ алергичен 

      6. В кой сезон се проявява възпалението на синусите Ви? 

 а/ зима 

б/ пролет 

в/ лято  

г/ есен 

      7. Носите ли шапки, шалове или забрадки? 

а/да 

б/не 

      8. Как определяте социалния си статус? 

 а/ лош 

 б/ добър 

 в/ много добър 

      9. Работна среда 

 а/ на открито 

 б/ на закрито с добра вентилация 

 в/ на закрито без вентилация 

      10. Спортувате ли на открито? 

            а/ да 

            б/ не 

        

 

 

 

Благодарим Ви за отделеното време! 





Изследвани са 146 мъже и 154 жени. От тях 19%  са на 

възраст 20 години, 25% - между 20 – 30 години, 17% - 30 – 40 

години, 16% - 40 – 50, над 50 години са 23%.

По отношение на етническа група изследваните са се 

определили както следва: 60% българи, 19% турци, 16% роми, 

3% арменци и 2% евреи.



50% от изследваните са боледували от синузит 

– 63% са от Пловдивска; 47% от Бургаска и 41% от 

Смолянска област.







48% от заболелите носят през зимата шапки, 

шалове и забрадки и 20,5% от тях са от Смолянска

област, което се свързва с климатичните и 

етнически особености.



44% от заболелите определят социалния си 

статус като лош и само 5,2% като много добър.



По отношение на работната среда 38% от 

заболелите работят на открито, а 36% - на закрито 

без вентилация. 



56% от заболелите спортуват на открито.



 Най-често боледуват 

живущите в Пловдивска 

област – 63%, което се 

свързва със 

замърсеността на 

въздуха в този регион. В 

Смолянска област този 

процент е значително 

по-нисък – 41%, въпреки 

по-суровите 

климатични условия

 Най-често боледуват 

възрастова група 20 – 30 

години – 25% и над 50 

години – 23%.



 Най-често боледуват 

работещите в 

замърсена среда, 

въпреки, че облеклото 

им е съобразено с 

климатичните условия и 

спортуват на открито.

 От младите по-често 

боледуват тези, чието 

облекло не е 

съобразено с 

климатичните условия.



 Подобряване чистотата на въздуха в 

помещенията

 Разходки на чист въздух

 Съобразяване на облеклото с 

климатичните условия


