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Резюме. През 2014 г. България за втори път участва в международното изследване „Поведение и
здраве при деца в училищна възраст“, което се провежда на всеки 4 г. под егидата на СЗО. В представителната извадка бяха включени 4796 юноши на 11.6, 13.7 и 15.7 г. Настоящата презентация
разглежда данните за някои от показателите на позитивното здраве – самооценка на здравето,
психосоматични оплаквания и удовлетвореност от живота. Преобладаващата част от юношите определят здравето си като отлично и добро и се чувстват удовлетворени от живота. С
нарастване на възрастта при всички юноши се наблюдава намаление на броя на тези, които оценяват здравето си като отлично, докато удовлетвореността от живота прогресивно намалява
само при момичетата. Психосоматичните оплаквания се увеличават с възрастта предимно за
сметка на психологичните и това е по-изразено при момичетата. Анализирана е ролята на семейството като структура, взаимоотношения и социално икономическо положение. Направено е
сравнение по тези показатели и наблюдаваните групови различия с данните от първото проведено
в България изследване през 2006 година.
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Международно изследване „Поведение
и здраве при деца в у илищна възраст“
(Health Behaviour in School-aged Children
– HBSC) се провежда в сътрудничество с
Европейския клон на Световната здравна организация на 4-годишни интервали.
Неговата основна цел е да се установят и
опишат подробно здравното състояние,
здравните поведения и съответните социални индикатори за здравето на учениците в участващите страни. Заедно с това да
допринесе за по-дълбокото разбиране и
международно утвърждаване на научната
област юношеско здраве и определящите

го фактори – на развитието, социалната
и културна среда (структурата, благосъстоянието и общуването в семейството,
отношенията с връстниците и училищната среда – т.нар. жизнен контекст), които
влияят върху здравето на подрастващите и
по-специално тези фактори, които имат положителен ефект за укрепване и промоция
на положителни здравни поведения (Currie
et al., 2001). България за първи път участва
в международното проучване 2005/2006 г.,
пропусна следващата вълна и успя да реализира второто си участие след 8 години
през 2014 г. с партньорството на УНИЦЕФ

