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Европейска стратегия за 

детско и юношеско здраве
• Да позволи на децата и подрастващите в 

Европейския регион на СЗО да 

реализират пълния си потенциал за 

здраве, развитие и благоденствие; 

• Да намали социалната тежест за тези две 

групи, свързана с предотвратимите 

заболявания и смъртността.

• Държавите ще си поставят собствени 

цели, за да посрещнат специфичните си 

нужди. 



Цели

• насърчаване на активното управление, 

партньорството и взаимодействието между 

различните сектори на всички равнища в

обществото;

• укрепване на здравните системи, съсредоточени 

върху хората, както и капацитета на 

общественото здраве да подобри детското и 

юношеско здраве и развитие; и

• подобряване на социалните детерминанти на 

здравето и преодоляване на неравенството при 

деца, подрастващи, родители и настойници.



Водещи принципи

• Възприемане на подход, 

отчитащ жизнения цикъл

• Възприемане на подход, 

използващ доказателствата

• Насърчаване на силно 

партньорство и междусекторно 

сътрудничество

• Възприемане на подход, основан 

на правата.



Приоритети

• Да се постави животът на децата във фокуса на общественото 

внимание

• Да се разгледа незавършения дневен ред за предотвратимите 

инфекциозни болести и смъртността

• Да се трансформира управлението на детското и младежко здраве

– Подпомагане на ранното детско развитие

– Подпомагане на израстването през пубертета

– Намаляване излагането на насилие и изместване на социалните 

подходи от наказателно правораздаване към превантивни и 

терапевтични услуги

• Опазване на здравето и намаляване на рисковете

– Постигане на среда без цигарен дим за младото поколение

– Насърчаване на здравословното хранене и физическата активност

– Справяне с депресиите и други психични здравни проблеми при 

подрастващите

– Защита на децата и подрастващите от екологичните рискове



▪ Сътрудничество на изследователи с интереси в областта на 

поведението на децата в училищна възраст, свързано със здравето

▪ Съвместно изследване на СЗО с участие на няколко Колабориращи 

центъра към СЗО

▪ Понастоящем се провежда в 44 страни от Европа и Северна Америка

▪ Извършва се на всеки 4 години.

▪ Еднаква основна методика, приспособена към спецификата на 

отделните държави и позволяваща сравнения между тях, както и с 

исторически данни.

▪ Последният доклад: „Израстване в неравенство" от март 2016 г., 

версия на руски език от декември 2016 г.

Какво е поведение и здраве при деца  в училищна възраст (HBSC)?

ИЗРАСТВАНЕ В НЕРАВЕНСТВО

КОНСТАТАЦИИ ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДОКЛАД 2013-2014 „ПОВЕДЕНИЕ И ЗДРАВЕ ПРИ ДЕЦА В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ“ 
(ИЗСЛЕДВАНЕ „ПОВЕДЕНИЕ И ЗДРАВЕ ПРИ ДЕЦА В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ“ (HBSC) 



▪ Повече от 80% от младите хора отчитат висока удовлетвореност от живота. 

▪ Повечето заявяват, че е лесно или много лесно да споделят с майките си.

▪ Мнозинството момчета и момичета отчитат високо равнище на подкрепа от 
семейство, приятели и съученици.

▪ Мнозинството възприема училищните си постижения като добри 
или много добри сравнени с тези на връстниците си.

▪ Положителни тенденции в хранителните навици, 
устната хигиена и рисковото поведение, 
например седмичната употреба на цигари и алкохол 
е паднала на половина на равнището от 2001/2002 г.

КАК СА РЕЗУЛТАТИТЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА?

ИЗРАСТВАНЕ В НЕРАВЕНСТВО

КОНСТАТАЦИИ ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДОКЛАД 2013-2014 „ПОВЕДЕНИЕ И ЗДРАВЕ ПРИ ДЕЦА В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ“ 
(ИЗСЛЕДВАНЕ „ПОВЕДЕНИЕ И ЗДРАВЕ ПРИ ДЕЦА В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ“ (HBSC) 



подкрепа от връстничките

академични резултати

наднормено тегло и 

затлъстяване

наранявания

устна хигиена

седмична употреба на 

алкохол

побой и тормоз

ПОЛОВИ РАЗЛИЧИЯ
С КАКВО МОМЧЕТАТА ИЛИ МОМИЧЕТАТА СЕ СПРАВЯТ 
ПО-ДОБРЕ?

разговори с бащите

училищно натоварване

самоценка за здравето

възприятие за тялото

диети

удовлетвореност от живота

здравни оплаквания

сутрешна закуска

физическа активност

ИЗРАСТВАНЕ В НЕРАВЕНСТВО

КОНСТАТАЦИИ ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДОКЛАД 2013-2014 „ПОВЕДЕНИЕ И ЗДРАВЕ ПРИ ДЕЦА В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ“ 
(ИЗСЛЕДВАНЕ „ПОВЕДЕНИЕ И ЗДРАВЕ ПРИ ДЕЦА В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ“ (HBSC) 



ВИСОКО РАВНИЩЕ НА 
МНОЖЕСТВЕНИ 
ЗДРАВНИ ОПЛАКВАНИЯ 
ПРИ МОМИЧЕТАТА

15-годишните с 2 или повече 
здравни оплаквания повече от 
веднъж седмично

МОМИЧЕТА: 50%

36% в Австрия срещу 68% в 
Италия

МОМЧЕТА: 27%

16% в Португалия срещу 44% в 
Малта



МОМЧЕТАТА С ПО-
ВИСОКА ФИЗИЧЕСКА 
АКТИВНОСТ ОТ 
МОМИЧЕТАТА

15-годишни, спазващи 
препоръката за поне 60 минути 
дневно

МОМИЧЕТА: 11%  

5% в Австрия, Израел, Италия и 
Португалия срещу 22% в 
Република Молдова

МОМЧЕТА: 21%

10% в Израел срещу 29% в 
Албания и Канада



НЕСЪОТВЕТСТВИЕ 
МЕЖДУ РЕАЛНОСТТА И 
ВЪЗПРИЯТИЕТО ЗА 
НАДНОРМЕНО ТЕГЛО

Сравнение на наднорменото тегло 
и затлъстяването (според ИТМ) с 
възприятието да си прекалено 
дебел на 15-годишна възраст

С НАДНОРМЕНО ТЕГЛО ИЛИ 
ЗАТЛЪСТЯВАНЕ

МИСЛЯТ, ЧЕ СА ПРЕКАЛЕНО 
ДЕБЕЛИ



Намаляващо с възрастта: харесване на училището, академични 
постижения, подкрепа от съучениците, подкрепа от семейството, 
общуване с родителите, хранене в семейството, удоволствие от 
живота, самооценка на здравословното състояние, сутрешна закуска, 
консумация на плодове и физическа активност.

Увеличаващо се с възрастта: училищно натоварване, оплаквания 
от здравето, усещане за наднормено тегло, диети, гледане на 
телевизия, тютюнопушене и напиване.

Намаляващо с възрастта: харесване на училището, академични 
постижения, подкрепа от семейството, общуване с родителите, 
хранене в семейството, сутрешна закуска и консумация на плодове. 

Увеличаващо се с възрастта: училищно натоварване, гледане на 
телевизия, тютюнопушене, употреба на алкохол и напиване.

ЧУВСТВИТЕЛНО ВЛОШАВАНЕ НА ЗДРАВЕТО МЕЖДУ 11-
И 15-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

ИЗРАСТВАНЕ В НЕРАВЕНСТВО

КОНСТАТАЦИИ ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДОКЛАД 2013-2014 „ПОВЕДЕНИЕ И ЗДРАВЕ ПРИ ДЕЦА В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ“ 
(ИЗСЛЕДВАНЕ „ПОВЕДЕНИЕ И ЗДРАВЕ ПРИ ДЕЦА В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ“ (HBSC) 



ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ЗДРАВНА 
СТАТИСТИКА НА СЗО ЕВРОПА



ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ЗДРАВНА 
СТАТИСТИКА НА СЗО ЕВРОПА



ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ЗДРАВНА 
СТАТИСТИКА НА СЗО ЕВРОПА

Изтеглете сега за iOS и 
Android.

www.euro.who.int/en/data-
and-evidence/the-european-
health-statistics-app



КОНСТАТАЦИИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ И 
ЗДРАВЕ ПРИ ДЕЦАТА И ПРОМЕНИ В 
ПОЛИТИКИТЕ - ГЕРМАНИЯ
• Изследването от 2003 г. показва увеличена употреба на 

алкохол сред 15-годишните, съответстваща на все по-
високата популярност на слабоалкохолните коктейли 
(„алкопоп“).

• Силният медиен натиск довежда до Закона за данъчно 
облагане „Алкопоп“ от 2004 г. за по-висока цена и забрана 
за продажба на подрастващи.

• През 2006 г. изследването отчита драстичен спад в 
консумацията на алкохол сред юношите – тенденция, 
която се запазва във времето.



КОНСТАТАЦИИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ЗДРАВЕ 
ПРИ ДЕЦАТА И ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКИТЕ 
- ЛАТВИЯ

• Изследването установява висока консумация на 
безалкохолни напитки сред младежите. 

• През 2004 г. парламентът 
въвежда акциз върху безалкохол-
ните напитки, а през
2006 г. забранява  продажбите в
училищата (както и на сладките и 
солени опаковани храни).

• Спад в консумацията на без-
алкохолни напитки за периода 
2002-2014 г.



http://dev.portal.who.interlogic.com.ua/en/country-profiles/switzerland/#CAH

→ профили на всички държави членки

→ на английски и руски език

→ възможност за изтегляне в pdf

Някои източници на данни:

Глобално проучване за е-здраве 2015

Поведение и здраве при деца в училищна възраст (HBSC)

Здравни индикатори 2020 

Система за екологична и здравна информация (ENHIS)

База данни „Европейско здраве за всички“(HFA-DB)

Профили на страните в Европейския портал за 

здравна информация

http://dev.portal.who.interlogic.com.ua/en/country-profiles/switzerland/#CAH


Проучване Baseline 2016

3 основни раздела
Контекст за политиките

Човешки фактор и изграждане на 

капацитет

Данни за преодоляване на 

неравенството

→ пряко обвързано с целите в 

стратегията на CAH

• Интернет проучване

• Събиране на данни юли – декември 

2016 г.

• Отчет и актуализация на онлайн 

профилите

• Обратна информация от държавите



Пример: 5. Здраве в училище

Постижения

 Законодателство за 

училищно 

здравеопазване

 Законодателство 

относно предлагането на 

нездравословни храни в 

училищата

 Политика за сексуално 

обучение в началните и 

средни училища

Възможни области за 

въздействие

 Липса на информация за 

национална стратегия за 

промоция на здравето в 

училищата

Не е представена 

информация…

…дали националната 

училищна политика 

включва психичното 

здраве на подрастващите





Стратегията за децата и подрастващите дава насоки на държавите да 

разработят свой подход относно детското и юношеско здраве

Изследването за поведението и здравето на юношите осигурява 

изключително важни данни, свързани със здравето на подрастващите, и е 

основен източник на информация от самите подрастващи, която е от значение 

при взимането на политически решения и разработването на стратегии

СЗО очаква всички държави да вземат участие в изследването и активно 

насърчава използването на данните.

Здравният портал и приложението за смартфон позволяват незабавно 

използване на данните. 

СЗО събира допълнителни данни от страните, които са достъпни за 

останалите, с цел сравняване с изходното положение. 

Обобщение


