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ABSTRACT  
The purpose of the study is to optimize the treatment of patients related to work. 

Object of the research are 70 patients hospitalised in Department of Occupational 

diseases, University Hospital - Pleven during the period 2013 - 2014. Clinical, paraclinical and 
survey research methods have been used. 

Conclusions are given and recommendations have been made to improve the treatment 

and rehabilitation of persons with upper limb disabilities from strain. 
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Увод 

Професионалните увреждания на горните крайници са твърде разпространени. 

В редица отрасли на производството системно се използва ръчен труд, който се 

отличава с висока интензивност, многобройни, чести и монотонно повтарящи се движения 

на горните крайници и наложен ритъм. 

Пренапрежението предизвиква трофични и обменни нарушения в най-натоварените в 

трудовия процес кинематични вериги. В зависимост от тъканните нарушения и тяхното 

задълбочаване, се развиват дистрофични и дегенеративни увреждания в мускулите, 

сухожилията, връзките и инсерциите. Заболяванията на горните крайници от пренапрежение 

преминават през стадиите на функционални нарушения, изявена клинична картина и 

хронифициране или рецидивиращо протичане. 

Целта на изследването е да се оптимизира лечението на пациентите с увреждане на 

горните крайници от пренапрежение. 

  

Материал и методи 

Обект на изследването са 70 лица, хоспитализирани в Отделението по Професионални 

болести на УМБАЛ“ Д-р Г. Странски“ ЕАД –Плевен през периода 2013 – 2014 год. 

Изследваните работници  са подбрани с оглед упражняваните професии, свързани със 

системно натоварване на горните крайници.  

Използвани са клинични, функционални, образни методи на диагностика и анкетен 

метод при динамичното наблюдение на изследваните.  
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Резултати и обсъждане 

Общ брой на изследваните лица – 70. Пол – 43 жени и 27 мъже (Фигура 1). 

  
Фигура 1 Фигура 2 

 

По възраст от 29 до 65 години, като средната възраст е 49 години (Фигура 2). 

Разпределението на изследваните лица по трудов стаж е показано на Фигура 3. 

По отрасли на производството разпределението е следното (Фигура 4): 

  
Фигура 3 Фигура 4 

 

Разпределение на случаите по диагнози е показано на Фигура 5. Броят не съответства 

на проста аритметична сума, защото повечето пациенти са с по повече от една диагноза.  

По време на стационарния престой на изследваните лица е проведена комплексна 

терапия с функционален покой, медикаменти и физикални процедури. 

Медикаментозното лечение включва следните медикаменти (Фигура 6): 
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Фигура 5 Фигура 6 

 

Физиолечение е проведено при всичките 70 лица. Разпределението на случаите по 

приложени физикални процедури е дадено на Фигура 7. 

  
Фигура 7 Фигура 8 

 

При изписването и на 30-я ден след дехоспитализацията са проведени клинични 

прегледи на лицата и пряка индивидуална анкета. Отчетено е подобрение при 68 от 70 случая 

(Фигура  8). Двамата пациенти без съществена промяна на състоянието са насочени за 

допълнителни консултации и изследвания. 

 

Изводи 

 Болестите от пренапрежение на горните крайници са актуален здравен проблем в 

редица отрасли на производството.  

 Комплексната терапия, включваща функционален покой, медикаментозно лечение и 

физиолечение, е ефективна и препоръчителна при болестите от пренапрежение на горните 

крайници. 

 

Препоръки 

 Уместно е своевременно прилагане на комплексна терапия в ранните етапи на 

разглежданите болести, за да се избегнат  хронифициране на състоянието и 

инвалидизиране на пациентите 
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