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Abstract: The risk for the development of type 2 diabetes mellitus is examined using the FIND-
RISK questionnaire in parallel with the study of serum lipids and fasting blood glucose within the 
framework of Project EPSILON - European Partnerships for Prevention and Social Innovations 
for Doctors through Trainings and Science, financed under the Operational Program “Devel-
opment” of human resources, 150 workers from two age groups of four economic sectors (con-
struction, clothing, hairdressing and cosmetics, and healthcare) were surveyed. 4.3% of the young 
workers and 20% of older have a high and very high risk of developing type 2 diabetes in the next 
10 years. There was not a significant difference in the risk of developing diabetes in the different 
economic sectors in both age groups (Kruskal Wallis Test to 25 years - p = 0.453 and over 55 years 
- p = 0,369). There is a significant association between the risk for diabetes and HDL (p = 0.018), 
LDL (r = 0.313, p = 0.047), systolic (r = 0.449, p = 0.003) and diastolic (r = 0.408, p = 0.007) 
blood pressure in young workers. In the age group over 55 years, there is a link between the risk of 
diabetes and HDL (r = - 0.255, p = 0.009), triglycerides (r = 0.397, p = 0.000), glucose (r = 0.418, 
p = 0.000) and length of service (r = 0.239, p = 0.015). The results require further research on the 
possibilities for predicting the onset of diabetes type 2 in older workers with different occupations.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Хроничните незаразни заболявания са основно предиз-
викателство пред общественото здравеопазване, поради значителните со-
циално-икономически последици, които обуславят (МС, 2013:46). Към тази 
група се отнася и захарният диабет тип 2, разпространението на който има 
вече пандемични размери и засяга около 366 милиона души в света и над по-
ловин милион българи (Борисова и кол., 2013: 6–7). Захарният диабет заема 
трето място по разходи сред всички останали заболявания, след раковите и 
сърдечно-съдовите заболявания, като здравното обслужване на хората с ди-
абет струва повече от 2,5 пъти повече от това на връстниците им без диабет 
(Танкова, 2013: 56–57). Захарният диабет е независим високо-рисков фактор 
за сърдечно-съдова заболеваемост (Борисова и кол., 2013: 7). Значителна част 
от хората страдат от заболяването, без да са диагностицирани и съответно ле-
кувани, като развиват характерните микро, макро-васкуларни и неврологични 
усложнения на диабета, водещи до слепота, хронична бъбречна недостатъч-
ност, диабетно стъпало, с ампутации, миокарден инфаркт, мозъчно-съдова 
болест (Танкова, 2013: 56–57). Редица фактори, свързани с начина на живот 
повишават риска от развитие на диабет, а своевременната адекватна промяна 
често е достатъчна да предотврати и/или отложи развитието му, което налага 
превантивните подходи като базисни в мениджмънта му (Танкова, 2018: 6–18). 
Идентифицирането на лицата с повишен риск за развитие на заболяването е 
улеснено от съществуващите неинвазивни методи, които са лесно приложи-
ми и се възприемат положително от повечето хора. В работната среда, където 
времето е ограничено, а често няма възможности за по-задълбочени прегле-
ди, тези методи са особено удобни. Наднорменото тегло и затлъстяването, и 
най-вече абдоминалният (висцерален) тип затлъстяване са свързани с пови-
шен риск от развитие на захарен диабет тип 2 (Борисова и кол., 2015: 82–88). 
Работната среда и професията често обуславят повишен риск за развитието на 
различни хронични незаразни заболявания, чиято професионална етиология е 
трудно доказуема, включително захарен диабет тип 2 (Hedén Stahl, 2014: 674-
680). Съществуват въпросници за оценка на риска от развитие на захарен диа-
бет, какъвто е и FINDRISK (The Finnish Diabetes Risk Score) (Janghorbani, 2013: 
283-292). В рамките на Проект ЕПСИЛОН – Европейски партньорства за пре-
венция и социални иновации за лекари чрез обучения и наука, финансиран по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ беше изследван и де-
сетгодишния риск за развитие на захарен диабет тип 2 в четири икономически 
сектора (строителство, производство на облекло, фризьорство и козметика, и 
здравеопазване), при две възрастови групи работещи (до 25 и над 55-годиш-
на възраст) чрез утвърдения въпросник FINDRISK. Изследването на серумни 
липиди и гликемия на гладно, обичаен скрининг за диабет при годишните про-
филактични прегледи (Проданова и кол., 2012: 14–17), организирани от Служ-
бите по Трудова медицина на работното място допълват възможностите на въ-
просника (Vandersmissen, 2015: 587-591) и позволяват установяване на връзки 
между сбора точки от въпросника и отклоненията в кръвната захар на гладно 
и липидите. Редица фактори в работната среда могат да ускорят развитието 
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на захарен диабет тип 2, действащи симултанно с такива, свързани с начина 
на живот, като хранене, спорт и наследственост (Maty et al., 2005: 1274–1281). 
В рамките на здравното наблюдение на трудещите, провеждано от Служби-
те по Трудова медицина, определянето на хората с висок риск е съществено 
за включването им в адекватни профилактични програми, целящи устойчива 
работоспособност и здраве в дългосрочен план. С настоящото сравнително 
проучване на две възрастови групи работещи в четири икономически сектора, 
финансирано по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Про-
ект ЕПСИЛОН – Европейски партньорства за превенция и социални иновации 
за лекари чрез обучения и наука се цели да се идентифицират връзки между 
условията на труд и здравното състояние на работещите, в началото и в края 
на професионалния им път.  

Цел
Целта на проучването е да сe установи 10-годишния 

риск за развитие на захарен диабет тип 2 в четири икономически сектора в 
две възрастови групи (млади и възрастни работещи), посредством въпросни-
ка FINDRISK и да се потърси връзка между получените резултати, трудовата 
дейност и някои сърдечно-съдови рискови фактори, изследвани в рамките на 
Проект ЕПСИЛОН, с което да се определи необходимостта от допълнителни 
превантивни мерки при идентифицираните рискови професии.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДОЛОГИЯ

Общо 150 респонденти (52,67% жени и 47,33% мъже) 
участват в проучването, като 43 лица са на възраст до 25 г. и 107 – над 55 г., 
разпределени по икономически сектори както следва: здравеопазване – 
33 (20,95%); строителство – 73 (49,32%); производство на текстил и облекло 
– 20 (13,51); фризьорство и козметични услуги – 24 лица (16,22%). Беше из-
ползван въпросника FINDRISK за установяване на 10 – годишния риск за раз-
витие на захарен диабет тип 2 (Finnish Diabetes Association, 2003: 89), както и 
бяха изследвани плазмената кръвна захар на гладно и серумните липиди (HDL, 
LDL, триглицериди).

Въпросникът FINDRISK дава възможност за бърза оценка на риска за раз-
витие на диабет в следващите десет години и позволява да се идентифицират 
хората с повишен риск, както и да се определят подходящи мерки за намаля-
ването му. FINDRISK се състои от 8 въпроса, дадени по-долу, със съответните 
точки, които различните отговори носят:

1. Възраст – под 45 г. (0 т.), 45–55 г. (2 т.), 55–64 г. (3 т.), над 64 г. (4 т.);
2. BMI (индекс на телесна маса) = телесно тегло (kg)/ръст (m)2 – под 25 kg/

m2 (0 т.), 25-30 kg/m2 (1 т.), над 30 kg/m2 (3 т.); 
3. Обиколка на талията – талия под 80 см за жени и под 94 см за мъже  

(0 т.), талия от 80–88 см за жени и от 94–102 см за мъже (3 т.), талия над 
88 см за жени и над 102 см за мъже (4 т.)


