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ABSTRACT 
Introduction: Many studies found deterioration of self-rated health with aging  that is 

associated to  deterioration of personal physical functioning. However, some elderly people 
perceive their health more positively regardless of their health problems. It has been shown that 

elderly people often used persons of the same age as a prototype for comparison and they 

assessed their performance as better than the others. Such optimistic assessment was important 
in the process of creating positive role models for coping.   

Aim: To study the relationship between age and self-rated health in patients over 44 years 

of age. 
Material and methods: A cross-sectional study was carried-out in 2014. The study was a 

part of Project N0 11/2014, which was funded on Medical University of Pleven. Two hundred 

and twelve patients over 44 years of age were included in the study. The age, sex and residence 

distributions of Bulgarian population in 2012 were applied in the process of  sampling. We 
selected 115 hospital patients and 97 patients from general practice setting. Self-perceived 

health was measured by two instruments - general measure (GSRH) and comparative measure 

(ASRH). Some variables of physical health were also included in the study (frequency of 
psychosomatic symptoms and sickness, chronic diseases, frequency of utilized health services 

and medicines). Standardized questionnaire EQ-5D was used in measuring functional status of 

patients. Data was processed by SPSS.v.19. Parametric and nonparametric methods were 
applied.  

Results and discussion: Most of the patients (61.8%) assessed their health as fair and 

poor. Deterioration in self-rated health was observed with aging (p=0.001). That pattern was 

associated with a higher frequency of some psychosomatic symptoms and functional deficits  
(p<0.05). We expected the majority of elderly to report more favorable ASRH, but that was not 

proved (p>0.05).  

Conclusions: A deterioration of GSRH was found with aging which is partly explained 
by poor physical health of patients. The possible effect of other factors (psychosocial stress, 

depression, lack of social support) on negative self-perception of health requires further studies. 
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Въведение: Редица проучвания отчитат влошаване на здравната самооценка с 

напредване на възрастта, като свързват тази негативна промяна основно с влошаване на 

физическото функциониране на лицата. Немалка част от по-възрастните лица, обаче, 

възприемат по-позитивно своето здраве, независимо от наличните здравословни проблеми. 

Доказано е, че старите хора използват често като прототип за сравнение лица на същата 

възраст, но оценяват собственото си представяне като по-добро от това на другите. Подобна 

оптимистична оценка има важно значение при изграждането на позитивни ролеви модели за 

справяне.   

Цел: Да се изследва зависимостта между здравната самооценка и възрастта при 

пациенти на възраст над 44 години. 
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Материали и методи: През 2014 г. е проведено срезово проучване, в което са 

обхванати 212 пациенти на възраст над 44 г. Проучването е част от НИП № 11/2014 г., 

финансиран от МУ-Плевен. При подбора на лицата са приложени разпределенията по пол, 

възраст и  местоживеене на българската популация през 2012 г. Включени бяха 115 пациенти 

от различни клиники на УМБАЛ „Г. Странски“ - гр. Плевен и 97 пациенти, подбрани  сред 

пациентите на индивидуалните практики за първична медицинска помощ в община Плевен. 

При измерването на здравната самооценка са използвани обобщеният (GSRH) и 

сравнителният (АSRH) индикатори на здравната самооценка. Включени са също редица 

променливи на физическото здраве (честота на психосоматичните симптоми през последните 

2 седмици, честота на боледуването през последната година, налични хронични заболявания, 

потребление на здравни услуги и медикаменти). При оценка на функционалния статус на 

пациентите е използван стандартизирания въпросник EQ-5D, разработен от EuroQol Group 

[4]. Данните са обработени със софтуерния пакет SPSS.v.19, като при търсенето на 

сигнификантни различия между групите са използвани параметрични и непараметрични 

методи.  

Резултати и обсъждане: Болшинството от пациентите (61.8%) оценяват здравето си 

като задоволително и лошо (фиг. 1). Подобни данни се съобщават от Hillen et al (2003) и T. 

Trump (2006). С напредване на възрастта се отчита редуциране на позитивните самооценки 

на здравето (p=0.001), което се потвърждава и от други изследователи [5,12]. Докато във 

възрастовата група 44-49 г. над 23% от лицата определят здравето си като много добро, при 

лицата на възраст 70-79 г. този дял е 5.6% (фиг. 2). Тази закономерност е пряко зависима от 

по-високата честота на някои психосоматични симптоми, от изразените дефицити във 

функционирането на лицата и от честотата на потребление на здравни услуги.  

 

  
Фиг. № 1 Здравна самооценка на 

пациентите (%) 

Фиг. № 2 Разпределение на лицата по 

здравна самооценка и възраст (%) 

 

Първоначално извършеният анализ с  теста на Пирсон показа значими възрастови 

различия по отношение честотата на 6 от психосоматичните симптоми (болка в ставите, 

умора, тремор на ръцете, паметови нарушения, липса на апетит и нежелание за работа), като 

за четири от симптомите установихме статистически значима корелация с възрастта. Болките 

в ставите, тремора на ръцете, умората и паметовите нарушения са по-чести в двете крайни 

възрастови групи, макар зависимостта да е слаба.  

Стратификацията на лицата по възраст отчете, че във възрастовата група 50-59 г. 

определящо значение за по-ниската здравна самооценка имат 10 от изследваните симптоми 

(главоболие, болка в гърба и в кръста, умора, вертиго, паметови нарушения, проблеми със 

съня, липса на настроение и нежелание за работа, високо артериално налягане). При 

пациентите на възраст 60-69 г. по-високата честота на симптомите „нежелание за работа“ и 

„избухливост“ статистически се свързват с по-негативна здравна самооценка. Във 
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възрастовата група 70-79 г. сигнификантно значение за SRH има единствено умората, а в 

старшата възрастова група – умората, тремора на ръцете и проявите на нервност (p<0.05). 

Подобни данни се съобщават и от други изследователи [15]. 

Лицата, които са боледували 3 и повече пъти през последната година категоризират 

здравето си по-ниско в сравнение с тези, които са боледували по-рядко (р=0.001). Въпреки 

това не се установяват статистически значими разлики по отношение на честотата на 

боледуване и GSRH в отделните възрастови групи. 

Немалка част от изследователите установяват, че по-възрастните лица оценяват 

сравнително по-често здравето си по-ниско, като една от причините за това са наличните 

хронични заболявания при тях [7,9,10,18]. Средният брой на хроничните заболявания при 

нашите респонденти нараства пропорционално с напредване на възрастта – от 1.49±1.33 в 

младата възрастова група до 3.23±1.74 при тези в старшата възрастова група (фиг. 3). 

Независимо че с напредване на възрастта във всяка от категориите на SRH се отчита 

увеличаване на средния брой заболявания, извършеният MANOVA отхвърли вероятността за 

сигнификантен характер на връзката между двете категорийни променливи (здравна 

самооценка и възраст) и количествената променлива (среден брой заболявания).  

Повечето проучвания установяват, че нарушенията във функционирането са директен 

резултат на наличните хронични заболявания и са честа причина за лошата здравна 

самооценка на лицата [1,6,11]. С напредване на възрастта част от пациентите ни съобщават 

за проблеми с придвижването, като е налице права умерена корелация (r=.367; p=0.001).  

 

  

Фиг. № 3 Среден брой хронични заболявания 

в различните възрастови групи (%) 

Фиг. № 4 Разпределение на пациентите 

според наличните дефицити в 

самообслужването и тяхната здравна 

самооценка (%) 

 

Някои от по-възрастните лица оценяват по-ниско базисните си способности за справяне 

с ежедневните дейности, макар корелацията между двете променливи да е слаба (r=0.171; 

p=0.0.14). Наличните ограничения в придвижването предопределят по-ниската здравна 

самооценка на повечето лица в групите 45-49 г., 50-59 г. и 70-79 г., докато отчетените 

дефицити в самообслужването сигнификантно се свързват с по-ниската GSRH на част от 

лицата на възраст 45-59 г. (фиг. 4) Затрудненията в извършването на обичайните дейности са 

определящи за лошата GSRH сред лицата на възраст 50-59 г. Докато преживяването на болка 

и дискомфорт сигнификантно се свързва с по-ниска здравна самооценка във възрастта 45-69 

години, преживяването на тревожност и депресия е от съществено значение за GSRH на 

пациентите от всички възрастови групи (p<0.05). 

В настоящото  проучване също е определено влиянието на честотата на амбулаторни 

прегледи през последната година при формиране на здравната оценка на лицата над 44-

годишна възраст. По-висока честота на амбулаторните прегледи се наблюдава в групите 50-

59 г., 60-69 г. и 70-79 г., макар различията да не са статистически значими (р=0.073). 
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Стратификацията по възраст, обаче, показа по-висок дял на лицата с негативна GSRH при 

по-висока честота на реализираните амбулаторни прегледи във възрастовите групи 50-59 г. и 

60-69 г. (p<0.05). 

Сигнификантно по-висока (р=0.035) е честотата на проведените хоспитализации през 

последните 6 месеца при лицата в крайната възрастова група - 77.3% и при лицата на възраст 

60-69 г. - 58.5% (табл. 1). Въпреки това единствено при пациентите на възраст над 80 години 

по-честите хоспитализации са съпроводени с по-негативна здравна самооценка (p=0.027). 

Тези данни кореспондират с установеното от Kennedy et al (2001) и Siziya et Fylkesnes (2005). 

 

Табл. № 1.  Разпределение на лицата в отделните възрастови групи по честота на 

проведените  хоспитализации (%) 

Честота на 

хоспитализации 

Възраст  

4
5
-4

9
 г

. 

5
0
-5

9
 г

. 

6
0
-6

9
 г

. 

7
0
-7

9
 г

. 

Н
ад

 8
0
 г

. 

Без хоспитализации 59.0 48.3 41.5 67.6 22.7 

1-2 хоспитализации 28.2 37.9 35.8 27.0 59.1 

Повече от 2 

хоспитализации 

12.8 13.8 22.6 5.4 18.2 

Sig. p=.035 

Макар средният брой на приеманите медикаменти да е по-висок в старшата възрастова 

група, различията в групите не са сигнификантни (KW=6.008; p=0.199). Липсват 

сигнификантни различия в отделните възрастови групи между здравната самооценка и 

средния брой на приеманите медикаменти (p>0.05), като тези резултати не съответстват на 

констатираното от  Rosholm et  Christensen (1997) и Schulz et al (1994). 

Очакванията  по-голяма част от по-възрастните пациенти да имат по-благоприятна 

ASRH [2,3,16] не се оправдаха. Независимо че немалка част от лицата над 80 г. определят 

здравето си, като по-добро от това на връстниците им (40.9%), статистически значима 

разлика в групите не беше констатирана (χ
2
=17.028; p=0.149) 

Изводи и заключение: Влошаване на GSRH се констатира с напредване на възрастта, 

което отчасти се обяснява с лошото физическо здраве на пациентите. Възможно е, обаче, 

негативната здравна самооценка да е резултат от влиянието и на други фактори (преживяван 

стрес, депресия, липса на социална подкрепа), което изисква допълнително изучаване на 

техния ефект.  
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