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ВЪВЕДЕНИЕ 

Темата за човешкото здраве и здравно благополучие е неотменно актуална – като персонално 

поведение и като социално явление. Познати 

са негови определения, които отразяват в 

много висока степен развитието на науките за 

здравето и приносите на водещи здравни 

организации и експерти: 

  Световната Здравна Организация 
предлага най-известните определения на термина ЗДРАВЕ във времето:2 

„Здравето е състояние на комплексно физическо, психическо, емоционално, 
интелектуално и социално благополучие, а не само отсъствие на болест или недъг”.  

„Физическо, духовно и социално благополучие. Няма ли една от тези съставки, човек 
не е здрав“. 

„Здравето е ресурс за ежедневните ни нужди, положителна концепция, която 
очертава  социалните  и лични ресурси, както и физическия капацитет, на които можем да 
разчитаме. " 

 В исторически план дефинициите и връзките между Health, Wellness, Illness3 ЗДРАВЕ 
– ЗДРАВНО БЛАГОПОЛУЧИЕ – БОЛЕДУВАНЕ са любима тема за сравнителни анализи – още от 
основателката на сестринското движение Флорънс Найтингейл 4 през  1860 ( Health is a state of 
being well and using every power the individual posseses to the fullest extent - Здравето е състояние 
на добро здравно самочувствие и употреба на всяка сила, която индивидът притежава в най-
голяма степен)  и до днес. 

 В Закона за здравеопазване на  BG 5 в чл. 2 фигурира приетото от СЗО определение 
„Здравето на гражданите се определя като състояние на пълно физическо, психическо и 
социално благополучие“, като е  посочено като национален приоритет. 
ТЕОРЕТИЧЕН АНАЛИЗ 
За илюстриране на единствения по ролите си социален феномен – за опазване и поддържане 
на здравето, предлагаме посочената схема “Модели на здравето и болестта“, истински 
континиум между здравето и боледуването. Здравето се представя като постоянно променящо 
се състояние между здравно добруване от високо качество от една страна и от друга  - път към 
смъртта, с богата симптоматика и сигнализация за инвалидност. Нашето внимание е насочено 
основно към УЕЛНЕС ПАРАДИГМАТА (Винарова, 2015).6 

                                                           
1 “The quality or state of being healthy in body and mind, especially asthe result of deliberate effort“- http://www.dictionary.com/browse/wellness 
“The state of being in good health, especially as an actively pursued goal.” 
https://en.oxforddictionaries.com/definition/wellness 
2https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5  
Медицина за немедици, Монография, © Ж.Винарова, ISBN  978-619-191-409-8, издава и разпространява © „Арт Етърнал Дистрибушън“ ООД, 2017 
3 https://quizlet.com/9527524/health-wellness-and-illness-ch-17-flash-cards/ 
4 https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%8A%D0% 
5 http://www.lex.bg/laws/ldoc%20/2135489147 
6 Винарова, Ж.(2015). Информационната парадигма в здравеопазването, ISBN 978-954-09-1004-8, изд. Захарий Стоянов,  
Парадигма- „модел или образец, екземпляр”, групово мислене, формиращо групово съзнание, светогледен модел, но и „практически успешен 
пример за следване“- http://philosophy.evgenidinev.com/para_deiknynai/ 

http://psihologiia.blogspot.com/
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=50&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR-9zd-tLQAhVG7BQKHU5tC_A4KBAWCGIwCQ&url=https%3A%2F%2Fquizlet.com%2F9527524%2Fhealth-wellness-and-illness-ch-17-flash-cards%2F&usg=AFQjCNGSxg9cN3n6-mDTkc3AVSaPY9kleg&sig2=yg2pPswjNyVyMgy6B5kOJg
http://www.dictionary.com/browse/wellness
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Тя се явява балансьорът между преждевременната смърт и здравното благополучие (уелнес ) от 
високо качество. Стъпките, както са посочени са: осъзнаване важността на здравния контрол, 
образование/обучение по темата  и експертно развитие на практикуващите – повишаване 
здравната им култура в практически прояви и действия. 
Веднага отговаряме на въпросите какви са способите, практиките и модерността в 

персоналната wellness програма, 
т.е. как с убеденост да я превърнем 
в нова здравна парадигма, която 
ще следваме? 
В представена схема фигурират 
компонентите на благополучие, на 
комплексния комфорт. Като 
съобразим видовете уелнес, в който 
вече се включват: емоционално, 
интелектуално, социално, финансово, 
духовно, професионално и 
ФИЗИЧЕСКО ЗДРАВЕ, следва да 
припомним историята на термина. 

 

ДИСКУСИЯ 
Американецът д-р Халбърт Дън7през 1961г. (Dunn, 1961)7 , наречен „баща на уелнес движението” 
е ключовата фигура,  автор на лекции и книги по темата за „високо ниво на уелнес “ през 60 те, 
което придава на английската дума ново съдържание, основано на базовата позиция че 

„ПРЕВЕНЦИЯТА Е ПО-ДОБРА ОТ ЛЕЧЕНИЕТО“. 
Така wellness, вече в качество на МОДЕН ТЕРМИН, 
концентрира смислово всичко, което е свързано със 
здравето и храненето. Днес той е с много богато 
съдържание като „обединява благополучието на 
тялото, съзнанието и духа и предначертава 
смисъла на собствения ни живот”. Целта на тази 
здравна култура и здравна философия е 
постигане състояние на физическо, емоционално и 
духовно здраве, чрез хранене, движение, общуване и 
медитация”.8 

„Уелнес е съзнателен и отговорен подход, моделиращ начина на живот на личността в 
балансиран континуум, насочен към оптимизиране на личното здраве и достигане на 
благосъстояние, разбирано като многоаспектно измерение, което включва физическо, 
емоционално, интелектуално, социално и духовно здраве.  

За неговото постигане се прилагат различни практики от конвенционалната и 
холистична медицина, които оказват въздействие върху физическата, емоционална, 
интелектуална, духовна, социална и професионална сфера от живота на личността 
(Василева, 2016). 

Новата здравна парадигма може да се илюстрира и така: уелнесът /wellness и 
здравните грижи/ health care са във взаимодействие чрез: личен уелнес мениджмънт и 
споделен здравен мениджмънт. 

                                                           
7 https://www.evs-translations.com/blog/bg/duma-na-denia-wellness/ 
8 http://wellnesscenter.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B5-%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%81 
halbert dunn high level wellness 
https://en.wikipedia.org/wiki/Halbert_L._Dunn 
https://www.seekwellness.com/wellness/reports/2015-01-24.htm 

http://wellnesscenter.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B5-%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://en.wikipedia.org/wiki/Halbert_L._Dunn
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Това е постижимо при фокус върху превенцията от болести + менажиране на 
хроничните заболявания и болки + отговорност към здравето. 

По-долу са посочени дименсиите на 

wellness: физически грижи; 

емоционални; академични; социални; 

професионални; духовни; свързани с 

околната среда; финансови, 

интелектуални.  

 Модерните науки за здравето, вкл медицината, която е една от тях  -  структурират 

уелнес практиките като част от интегративната медицина, 

интегративно здраве и сложен 

вид ЗДРАВНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГА, БЕЛЕГ ЗА ПЕРСОНАЛЕН ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ! 

Много съществена е ролята му като личен избор на самолечение, самонаблюдение и планирано 

здравно профилактиране – като универсална здравна самопомощ. 
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