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ВЪВЕДЕНИЕ 

Злокачествените новообразувания са една от водещите причини за смъртността в България, 

като те заемат 17% веднага след болестите на органите на кръвообращението.  

Според публикуваните данни на Националния раков регистър за 2009 г.,  в структурата на 

заболяванията от злокачествените заболявания с най-голям относителен дял при жените е ракът 

на гърдата, който заема почти 1/4 от злокачествените заболявания при жените (23.0%), следван 

от рака на кожата (12.5%), този на маточното тяло (7.7%) и други. Структурата на смъртността от 

злокачествените новообразувания за 2009 г. показва, че ракът  на гърдата (17.6%) е водеща 

причина за смърт при жените, следван от този на дебелото черво (10.1%), белия дроб (8.3%) и 

стомаха (7.0%). Независимо от сравнително умерената заболяемост и смъртност в България 

понастоящем, налице са тенденции, които показват, че в близко бъдеще ситуацията може да 

стане по-неблагоприятна.  

Своевременното откриване на заболяването има отношение не само към по-благоприятния 

изход и респективно по-голямата преживяемост и качество на живот на болните, но есвързано и 

със значителни социални и икономическите ползи за обществото.(Valerianova Z, Atanasov T, 

2014). Различни са методиките и предпоставките за повишаване на осведомеността и 

профилактика при тази група онкоболни, но е безпорен фактът и приноса на физическата 

активност като естествен редуктор на редица сресови, физически и хормонални предпоставки за 

заболеваемостта.  

Понастоящем има достатъчно доказателства показващи, че тези, които живеят физически 

активен живот, могат да получат редица ползи за здравето, включително понижен риск от някои 

видове рак, като рак на гърдата, рак на простатата и дебелото черво. (EU Physical Activity 

Guidelines Recommended Policy Actions in Support of Health-Enhancing Physical Activity, 2008) 

Последните данни показват, че в ЕС 6 от 10 души на възраст над 15 години никога или рядко се 

упражняват или спортуват и че повече от половината никога или рядко се занимават с други 

видове физическа активност, като колоездене, танци или градинарство ("Sport and Physical 

Activity", 2010). Изчислено е, че физическата неактивност причинява 9% от всички случаи на рак 

на гърдата и 10% от всички случаи на рак на дебелото черво, което има значителни последици за 

преките разходи за здравеопазване и косвените разходи, поради увеличените периоди на отпуск 

по болест, трудови увреждания и преждевременни смъртни случаи. През последните години 

заседналия начин на живот се появява отчетливо в научните изследвания, като потенциален 

определящ фактор за риска от рак.(Leitzmann et al., 2015). Водещи изследователи доказаха 

права взаимозависимост между здравословния стил на живот и понижаване нивата на 
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заболявания. Ето защо, глобалните организации (ООН, СЗО, Глобъл Уелнес институт) ежегодно 

изследват и публикуват детайлни доклади за състоянието на глобалните индекси за уелбийнг и 

за щастлива планета (Димитрова, 2018; Димитрова, 2020). Това насочи държавите към 

разработване на нови образователни програми за специализиран персонал, което да повиши 

качеството на услугите в Рекреативната индустрия (Димитрова, 2019; Димитрова, 2019.а). 

Доказано е, че спорта и физическата активност осигуряват редица ползи за здравето и играят 

важна роля в първичната превенция на различни видове рак, включително рак на дебелото 

черво, ендометриум и рак на гърдата (International Agency for Research on Cancer, 2002). 

Физическата активност също така е показала положителни ефекти сред преживелите рак, тъй 

като може да намали страничните ефекти от терапията провеждана при лечението на рака, да 

ускори възстановяването след диагностициране на рак, да подобри общата преживяемост и да 

осигури физиологични и психологически ползи (Meyerhardt et al., 2006) 

Проучванията относно физическата активност при жени с рак на млечната жлеза, сочат 

намаляване на риска с около 20%.  Забелязва се, че активностите свързани с развлекателна 

дейност имат по-висок ефект при редуциране на риска от рак, отколкото професионалните 

дейности, както й такива който са провеждани в близко минало, отколкото в далечен минал 

период. Това означава, че жените, които са физически активни в 40-те и 50-те години, имат по-

големи ползи за намаляне на риска от рак на гърдата от жените, които са били активни в по-

младите си години. 

 Наблюдава се подобна зависимост при жените с нормално тегло в сравнение с жените с 

наднормено тегло и жените в постменопауза в сравнение с жените в пременопауза. 

Намерени изследвания сочат, че раково болните пациенти имат повишени нива на 

психологическо безпокойство (Van’t Spijker, Trijsburg, & Duivenvoorden, 1997) и депресия (Raison & 

Miller, 2003) в отговор на диагноза и лечение. Ето защо сегашната грижа за рака все повече 

включва психо-социални интервенции, които да помогнат на пациентите да се справят с 

промените в тялото си, да преодолеят изкривените изображения на тялото си, да се справят с 

неразрешената скръб, да възстановят надеждата, да повиши емоционалното изразяване, да се 

намали изолацията и да се подобри самоуважението. Резултати от изследвания сочат, че такъв 

вид грижи са подобрили качеството на живот на раково болни пациенти (Dibbell-Hope, 2002). 

Креативни арт терапии като танц или движение се използват за помощ на пациенти с рак и по 

време на тяхното възстановяване. Танцовата терапия предоставя креативна възможност да се 

изразят потиснати чувства, спомени, усещания, страхове, мечти и емоции. Те стават видими в 

пространството с помощта на инструментариум от движения, танцови практики и стилове. Тя е 

насочена към хора от всички възрасти.  

Изследванията показват, че физическата активност повишава специалните невротрансмитерни 

субстанции в мозъка (ендорфин), които създават положение на добро физическо състояние. 

(Djobova et al., 2019). И общото движение на тялото като танц, усилва функциите на другите 

системи в човешкото тяло: кръвоносна, респираторна, скелетна и мускулна (Димитрова, 2019.б). 

Днес терапията с танц или движение е добре разпознаваема форма на допълнителната терапия, 

която се използва в болниците, както и в клиничните центрове за рак. Танцът и в частност 

движението придобиват все по-голяма популярност като терапевтични методи, с помощта на 

които човек може да работи за подобряване на връзката със себе си, както и за лечение на ред 

психични неразположения и физиологични заболявания (Dimitrova, 2018).  
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Високата медико-социална значимост на рака на гърдата и известните факти за положително 

повлияване в резултат на прилагането на различни методи на физическа активност, ни насочи 

към настоящето проучване. Целта ни е да направим опит да  прецизираме възможностите за  

повлияване на болните с рак на гърдата с цел превенция на последствията и усложненията след 

оперативно лечение.   

 

МЕТОДИКА 

Имайки предвид това, и с цел да подпомогне прилагането на насоките за физическа активност, 

методиката за рехаблитация под формата на танци сред преживелите рак на гърдата и жените, 

които все още се лекуват на възраст между 30 и 65 години, е нововъведение за тази немалка 

както се оказва група. Въвеждайки иновативен танцов протокол, който да ги включи в умерена до 

интензивна физическа активност и като следствие, да ги стимулира да приемат и да се свържат с 

телата си, да подобрят самочувствието, увереността и себеизразяването си, да се справят с 

чувството на изолация, депресия, гняв и страх и да засилят личния си потенциал и преди всичко, 

да извършват физическа дейност, необходима за тяхното общо благосъстояние.  

Танцовият протокол включва въведение, разработване и тренировка на базови танцови умения 

при пациенти след операция следствие новообразувание на млечната жлеза, за 32 седмици при 

две едночасови занимания на седмица. Танците които са включени в рехабилитационния 

протокол са латиноамериканските стилове - Бачата, Салса, Меренге, Ча-ча, Румба и Танго.  

 

РЕЗУЛТАТИ 

               Контингентът на изследването всключва 46 жени, на средна възраст 53,9 години. 

Според стаистическата обработка на данните от началното изследване при 46 жени участнички в 

рехабилитационната  терапия с танци, наблюдаваме повишен индекс на телесната маса 

(Таблица 1), който заедно с отчетените обиколки на талия и съотношението на талия-ханш е 

индикатор за повишено ниво на мазнините при измерената група хора, показваща също така 

повишен риск от метаболитни проблеми и свързаните с тях усложнения и заболявания. 

Резулатите от проведения BDI-II тест показват ниво на лека депресия сред жените, като не се 

забелязват високи корелационни зависимости между резултатите ит теста и другите данни които 

са измерени.  

 

Таблица 1. Представяне на нормативи и измерени данни 

Показатели Норма за измерването Измерени средни данни 

Обиколка на талия в см. 88 см 91,97 см 

Съотношение талия-ханш 0,85 см 0,87 см 

BMI- индекс на телесната маса 18.5 - 24.9 25,7 

Beck Depression Inventory®-II 

отчитане нивата на депресия 

0-9 минимално ниво  

10-18- леко ниво 

17,14 

Беше извършен корелационен анализ, който показа силна отрицателна зависимост 

между процента вода в тъканите и общите мазнини в организма, корелационен коефициент на 

Пирсън r = -0,993. Друга много висока корелация се наблюдава между килограмите и обиколката 



 
 

Международно научно списание за иновации в Рекреативна&Уелнес индустрия и Нишов туризъм 
 

Рекреативна & Wellness Индустрия и Нишов Туризъм    с. 19 - 23  
2020 

Том 2 / бр.1 

на талията r = -0,900, както и между и индекса на висцералните мазнини r = -0,856. Не се 

наблюдава силна зависимост между възрастта и нивото на общите или висцерални мазнини в 

организма.  

Проучването показва значителни връзки на теста за сила на захвата на ръката с настроение, 

умора, болка, свръхчувствителност, подвижност на врата и рамото при оцелели от рак на 

гърдата. Като измерените показатели са близки до нормата (фиг.1) 

Фигура 1. Сила на захват на горен крайник 

Тези открития съвпадат с други проучвания, проведени при други злокачествени заболявания. 

Взети заедно, тези резултати показват, че тестът за здравина на ръката на засегнатата страна 

може да бъде използван като помощно средство за измерване при оценка на оцелели от рак на 

гърдата. 

ДИСКУСИЯ 

Проведеното начално измерване дава отправна точка относно физическите и психологическите 

показатели на групата и ни дава основание да заложим бъдещи хипотези и цели, които да бъдат 

доказани чрез танцовата методика. Вероятно следствие на редовната физическа активност 

показателите за общи мазнини, висцерални мазнини и индекса за телесната маса ще отчетат 

намаляне, докато мускулите и силата на захват на двете ръце ще се повиши. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Днес терапията с танц или движение е добре разпознаваема форма на допълнителната терапия, 

която се използва в болниците, както и в клиничните центрове за рак.  

Въпреки стратегиите и инициативите на международно и Европейско равнище, остава 

разнообразието от предизвикателства, и трябва да бъдат взети всички възможности за 

насърчаване на физическите активности и спорта, и да се подкрепят здравните политики в 

образованието. 
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