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ВЪВЕДЕНИЕ
Днес повече от всякога, темата за човешкото здраве и здравно благополучие е неотменно
актуална, не само защото е резултат от персоналното ни здравно поведение, но и защото е
бурно социално явление.
Познати са много определения, които отразяват развитието на науките за здравето и
здравеопазването като водеща част от социалната политика. Всеобщоприета е дефиницията на
СЗО, според която „Здравето е комплексно състояние на физическо, психическо, емоционално,
интелектуално и социално благополучие, а не само отсъствие на болест или недъг”. То е
ресурсът за ежедневните ни нужди, то е положителна концепция, която очертава
функционалната мощ на здравната система, както и личния ни физически капацитет, на които
можем да разчитаме. По формулировка, физическото здраве се описва като физическо
благосъстояние, в което човек е годен да извършва ежедневните си дейности без ограничения.
Днес, в модерността, се говори по-често за Уелнес (Wellness) и се определя като „Активно
преследване на дейности, възможности за избор и начин на живот, които водят до цялостно
/комплексно здраве, т.е. уелнесът е нещо много повече от физическо здраве.“ Повечето
теоретични модели на уелнеса включват най-малко 6 показатели-параметри (а понякога до 9 или
до 12). Коментира се като „комплексът уелнес“, защото се търси комплексното му описание.
МЕТОДИ
Задачата, която преследваме с предлагания анализ е да потърсим мястото на уелнес
концепцията като компонент на модерната здравна парадигма.1 Терминът произлиза от гръцки
παράδειγμα (paradeigma), със значение модел, пример, както и от παραδείκνυμι (paradeiknumi)
- демонстрирам, показвам, излагам.
Научната парадигма е избрана методология за представяне и възприемане на света, чрез
създаване и допълване на негов модел, който вече има приложни резултати и е плод на нова
идеология и нови практически решения. Свързва се с работата на проф. Томас Семюъл Кун ,
който го формулира в прочутата си книга „Структурата на научните революции”- 1962 - 1970 г.
Науката не се развива постъпателно като континуум, а чрез революционни скокове
непредвидими във времето, известни като „смяна на парадигмата“ , на което днес сме свидетели
в здравеопазването, основно чрез неговата дигитализация. Поредният ни коментар е насочен
към формулиране промените в модерната здравна парадигма поради участието и на “термина
на деня wellness “.
Уелнес (Wellness) - благополучие, благоденстване, благоприятно изживяване е жизнена
концепция и житейска стратегия за прилагане на здравословни практики на живот. „Уелнес
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/
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е продължителен процес, по време на който човек съобразява всеки свой избор с решението
да подобри качеството на живота си.
Уелбийнг (Well-Being) е самоефективност за социално и лично благополучие. Това е
обмислен, цялостен, проактивен процес за постигане на оптимално здраве (хранене, двигателен
режим, качество на употребяваните продукти, чиста околн сред, чист въздух, здравословна среда
на работното място), а не просто липса на болести.2
РЕЗУЛТАТИ
В исторически план дефинициите и връзките между - т.е. здраве – здравно благополучие –
боледуване и/или болестотворност (Health, Wellness, Illness3) са любима тема за сравнителни
анализи – още от основателката на сестринското движение Флорънс Найтингейл 4 през 1860 и
до днес Здравето е състояние на добро функционално самочувствие и приложение на всяка
сила, която индивидът притежава в най-голяма степен (Health is a state of being well and using
every power the individual posseses to the fullest extent) .
Днес Уелнес (Wellness) е с много по-богато съдържание като „обединява благополучието
на тялото, съзнанието и духа и предначертава смисъла на собствения ни живот”. Целта на
придобиваната уелнес здравна култура и здравна философия е постигане статус на физическо,
емоционално и духовно здраве.
 Доминираща иновация за постигане такова жизнеутвърждаващо поведение е
здравната култура, като вече говорим и за Уелнес култура (Wellness Culture). В нейният
модерен вариант тя се проявява чрез отговорност към собственото здраве като висша ценност и
се изразява в загриженост в поведението, днес интегрирано като Уелнес (Wellness). Терминът е с
толкова богато съдържание защото „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
 медитация.
Какво може да се предприема и прави редовно в търсене на здравеносна лична политика?
Здравият / Болен като практикуващ Уелнес
(Wellness) е с ясно изразена културна концепция
за цялостно здраве. При здрави, а вече и при
болни, темата здравеукрепващи процедури и
свързаната с тях здравна култура има
нарастващо значение: и като вид самоконтрол, и
като част от терапия, и като съпътстващи
мероприятия.
Схема 1. Основополагащи индикатори за здравословен живот (Поддържам имунитета си!“ - е много
важен и модерен отговор на културния човек!

Първо определение на термина е в Оксфордския речник през 1650 – със смисъл „Липса на болест“
https://quizlet.com/9527524/health-wellness-and-illness-ch-17-flash-cards/
4Флорънс Найнтингейл https://www.chr.bg/istorii/voenni-hroniki/loshite-momicheta-na-istoriyata-florans-najtingejl-angelatna-krim/
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Те се изразяват като:
а/ Избор на здравословен начин на живот, чрез физическа активност и хранене, за
поддържане личното здраве и профилактика на болести, за стимулиране на имунитета –
свързано със сезони, епидемии, рискове и здравни събития.
б/ Отговорно използване на всички хранителни добавки и стимуланти, на лекарства (по
предписание и без рецепта).
 Здравето е състояние на тялото, на духа, на съзнанието, а уелнесът е състояние на
живеенето, на „бъденето“ (Health is a state of mind, wellness is a state of being). От глагола „аз съм
- аз ще бъда“, прецизно формулирано е от глагола бивам. Част от това „цяло“ е физическото
здраве.
 Магически е английският израз Self-care – самообгрижващ се, личен здравен
мениджмънт - Personal (Intelligent) Health management, като базов компонент на здравната
култура, която споделя здравно заинтересувания. Тя може да го направи „властелин на здравна
информация“ и тогава той се посвещава на себе си !.....Първо на своето физическо и ментално, а
после и на другите видове персонално здраве, защото първо знае и чак след това и може ( учи се
да може) !
 Промяната не е само лична – тя е и социална. В дигиталния свят се позиционира НОВ
УЧАСТНИК – „Информираният информиращ“ – Уелнес (Wellness) практикуващият има социално
признато здравно знание, като вид приложно знание. То става инструмент за споделяне в
здравните мрежи и се превръща в здравна политика, в здравна мода, в здравен стандарт, в
здравна реклама, в здравна слава…..
Схемата по-долу „Модели на здравето и болестта“представя истинския, вечен континуум
между здравето и боледуването. Стремежът ни е да живеем в настоящото здраве или в
предстоящото здраве! Континуумът здраве- болест има две посоки: път към преждевременна
смърт, с богата симптоматика и сигнализация за инвалидност (в ляво) или към здравно
благополучие (в дясно). Те се представят като постоянно променящи се състояния между
здравно добруване от високо качество и терапевтична схема на лечение / регулация .

Схема 2. Основополагащи индикатори в континиума за здравословен стил на живот

Равновесната точка между тях е постигната чрез Уелнес (Wellness) парадигмата. Тя се
явява балансьорът между преждевременната смърт и здравното благополучие.
Всеки сам може да намери, самонаблюдавайки се, в кой момент физическият Уелнес
(Wellness) следва да доминира над другите форми на здравно самообгрижване и ще реши
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индивидуално или в консултация с експерт каква физическа активност да избере? Правото и
очакването на резултати са голямата свобода, която ни дава здравната култура! В този порядък
от заключения очакваме здравно културният човек да включи целево в житейската си програма и
Уелнес (Wellness) поведение.
По-долу са посочени дименсиите на Уелнес (Wellness): емоционални; духовни;
интелектуални, физически, свързани с околната среда, финансови, академични, професионални,
социални грижи. Така постигаме хармонията между дух-телесност-съзнание.
ДИСКУСИЯ
Въпросът чийто отговор търсим е: има ли промяна / смяна на здравната парадигма? Как
Уелнесът (Wellness) участва в нея?
Утвърдителният отговор е ясен, но по-важно е веднага да отговорим какви са способите,
практиките и модерността в персоналната Уелнес (Wellness) програма, т.е. как с убеденост да я
превърнем в част от новата здравна парадигма, която ще следваме?
В представена „схема-ябълка“ фигурират компонентите на благополучие, на комплексния
комфорт. Задължително е да съобразим видовете уелнес, които се включват: социално,
физическо, екологично, емоционално, интелектуално, кариерно, духовно, финансово и
професионално здраве.

Схема 3. Осем вида Уелнес (Wellness) - индекси за здравословен начин на живот

Представеният анализ на темата ни дава основание за два фундаментални отговора,
колкото лични, толкова и социални:
1.Да, има нова Уелнес (Wellness) парадигма
2. Да, тя е част от новата Здравна парадигма и е постижение на „АЗ а “ в роля на Self
Health Care и на виртуалната здравна култура, дело на виртуалния човек.
Тогава, като здравно отговорни и адаптивни към здравните рискове на пандемичното ни
време и културно ангажирани хора споделяме мнението че:
1. Здравните грижи и здравният мениджмънт са колкото лична, толкова и социална тема!
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2. Новата здравна парадигма може да се илюстрира и така: Уелнесът (Wellness) и
социалните здравни грижи (health care) са във взаимодействие и партньорство чрез:
личен уелнес мениджмънт и споделен здравен мениджмънт.
Както е показано по-долу: Фокусът е върху превенция и Уелнес (Wellness) + Управление
(Management) грижата на болката и болестта изисква да се оценяваме. Зареждай с грижи
здравето си, въпреки, че това е продължителен процес, по време на който човек съобразява
всеки свой избор с решението да подобри своето качество на живота.
Това е обмислен, цялостен, проактивен процес за постигане на оптимално здраве, а не
просто липса на болести.5

Схема 4. Терминологичо съдържание на думата Уелнес (Wellness)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Има единоначалие и съвпадение между националната здравна парадигма и Уелнес
(Wellness) парадигмата като нейна съставна част. Така правим извод че те са не само:
 модерна персонална здравна система
 а, иновативна социална здравна система и функционират в партньорство.

Схема 5. Единство в процеса за прилагане на
Уелнес (Wellness)стил на живот

Обичай себе си

Личните очаквания към индивидуалното и социално здраве са изпълними само с нашето
културно мотивирано здравеукрепващо поведение.
*** Този материал е изцяло авторски, оригинален и непубликуван до този момент.
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Ж.Винарова, „Информационната парадигма в здравеопазването“, Учебник, ISBN 978-954-09-1004-8, изд.
Захарий Стоянов, 2015
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