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Резюме: Смяната на лятно и зимно часово време и инфарктът на миокарда", публикувано в New England 
Journal of Medicine през 2008 г.[1] установява, че случаите на инфаркти нарастват силно в първите три 
дни след прехода към лятно часово време през пролетта. Друго изследване, публикувано в Current Biology 
през 2007[2], твърди, че системата за смяна на ден и нощ в човешкия организъм не се пренастройва към 
завъртането на часовника и сезонната адаптация към смяната на времетраенето на светлото време се 
нарушава от лятното часово време. Аналогично изследване от 2008 г.[3] анализира връзката между лятното 
часово време и общото човешко здраве, особено психичното такова, като свързва завъртането на часовника 
напред през лятото с ръст на самоубийствата.

Настоящата статия цели да представи анализ на данни, извлечени от реално функционираща 
информационна система, създадена за нуждите на Спешна медицинска помощ София – област, която 
регистрира данни от 13 общини.

За нуждите на изследването бе направено извлечение, което сочи, че общият брой на повикванията за 
седмицата след смяната на часовото време е с приблизително 13% увеличение -  число доста близо до данните 
на американски, австралийски, швейцарски, френски лекари, участвали в гореспоменатите проучвания. 

Ключови думи: информационна система, здравна база данни, здраве, часово време

въведение
Лятното часово време (ЛЧВ) е въведено в 

България на 1 април 1979 година. От 1979 година 
до 1996 година включително лятното време 
започва от 0 часа на последната неделя на март 
(или първата неделя на април) и продължава 
до 0 часа на последната неделя на септември 
(или първата неделя на октомври). През 1997 
и 1998 година лятното време започва в 3 часа 
на последната неделя на март и продължава до 
3 часа на последната неделя на октомври. От 
1999 година лятното време започва в 3 часа на 
последната неделя на март и продължава до 4 
часа на последната неделя на октомври, когато 
часовникът се връща с 1 час назад - т.е. до 3 часа 
астрономическо време.[4]

В междуародни информационни сайтове са 
публукувани извадки от различни изследвания, 
посветени на здравните ефекти върху човешкия 
организъм при смяна на времето. Разнородните 
проучвания сочат, че ефектите върху сезонната 
адаптация на циркадния ритъм могат да бъдат 
сериозни и да продължат седмици. През 2008 
шведски изследователи се  установяват, че 
инфарктите са били значително по-чести през 

първите три дни от седмицата след смяната на 
лятното часово време, и значително по-рядко 
от първия ден от седмицата в есенния преход. 
Правителството на Казахстан цитира здравни 
усложнения, дължащи се на часовата смяна като 
причина за премахването й през 2005 година. През 
март 2011 г. Дмитрий Медведев, президент на 
Русия, заявява, че "стресът от смяната на времето" 
е мотивацията за Русия да остане без промяна на 
часовото време през цялата година. 

Данните от най-голямото проучване по 
рода си в САЩ разкриват 25% скок в броя на 
инфарктите, настъпили в Понеделник  след като 
се сменим с "пролетно врем – 1 час напред" в 
сравнение с други понеделници от годината - 
тенденция, която остава дори и след отчитане 
на сезонните колебания в тези събития. Друго 
обаче иследване демонстрира достоверни данни 
относно категоричен обратен ефект, а именно 
21% спад в броя на сърдечните атаки понеделник 
срещу вторник след завръщане в стандартно 
време през есента. Изследователите използват 
BMC2 база данни Michigan, която събира данни 
от всички нефедералните болници в държавата, 
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за презентиране на оплаквания от сърдечни атаки, 
изискващи коронарна интервенция от 01 Януари 
2010 до 15 септември 2013, като общо 42 060 
хоспитализации настъпили за 1354 дни са били 
включени в анализа. Болниците, включени в това 
проучване показват данни, че средно постъпват 
32 пациенти с инфаркт в понеделник. Не е имало 
разлика в общия седмичен брой на коронарни 
интервенции, извършени както за есента или 
пролетта при смените на времето в сравнение със 
седмиците преди и след смяната на времето [5]

На грификите по-долу представяме графични 
резултати от цитираното по-горе изследване:

Фиг.1. Смяна на часовете време и здравословни 
ефекти

материал и методи
Настоящето проучване цели да покаже 

статистически резултати от действащата вече 
близо 2 години информационна система на 
територията на Център на спешна медицинска 
помощ – София област. Извадките от въведените 
данни са направени на база на анализираните 
аналогични проучвания.

резултати
Понеделник преди смяната – 165 случая, 

Понеделник след смяната 213 случая – около 30% 
увеличение в първия ден след смяната

Вторник преди смяната – 192 случая, Вторник 
след смяната 172 случая – около 11% намаление 
на втория ден(единственото изключение)

Сряда преди смяната – 164 случая, Сряда след 
смяната 194 случая – около 20% увеличение на 
третия ден

Четвъртък преди смяната – 162 случая, 
Четвъртък след смяната 177 случая – около 7% 
увеличение

Петък преди смяната – 156 случая, Петък след 
смяната 209 случая – 34% увеличение

Събота преди смяната – 224 случая, Събота 
след смяната 245 случая – 10% увеличение

Неделя преди смяната – 262 случая, Неделя 
след смяната 292 случая – 12% увеличение

Фиг.2. Съотношение между дните от седмицата 
преди и след часовата смяна и брой случаи

Общият брой за седмицата преди е 1325, а за 
тази след 1502, което ни дава 13% увеличение, 
число доста близо, до данните на американски, 
австралийски, швейцарски, френски лекари, 
участвали в споменатото проучване.

Системата е наистина доста сложна и предлага 
мащабен брой автоматизирани информационни 
справки, 90% от които остават скрити и може би 
никой освен авторите й дори и не подозира, че 
съществуват.

Методиката на изчисленията, която предста- 
вяме е авторска и е на база извадки на системата:

1) От 1.1.2013 г. до 27 април 2014, брой дни 
(D) = 470:

• Общо прегледи (C) : 87652
 o Повикване(CC) : 28857
 o Амбулаторно (CA): 58795
• средно на ден (A) :   

  , 186,49

 o Повикване (AC) : 

    , 62,46

 o Амбулаторно(AA) : 
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, 127,25

2) От 1.1.2013 г. до 31 декември 2013, брой 
дни (D2013) = 353: 

• Общо за 2013 (C2013)  : 65774
 o Повикване (CA2013): 21214
 o Амбулаторно(AA2013) :  44560
• средно на ден за 2013 (A2013): 

   , 186,33

 o Повикване (AC2013): 

  , 61,49

 o Амбулаторно(AA2013) :  

  , 129,15

Съотношенията А:А2013, AC:AC2013, AA:AA2013, 
показват много близки данни, което е индикатор 
за консистентни данни през целия период.

• средно за седмица за 2013 г. (AW2013): 

   , 1304,30

За изчисляване на процентната разлика между 
разглеждана седмица към средногодишните 
данни(AW2013) ще използваме следната формула:

 ,

където :
• PD (percentage difference): процентната 

разлика (модулен резултат)
• АW2013 (Average weekly 2013) – среден брой 

прегледи на седмица за 2013 г.
• CW(current week) – брой прегледи за 

сравняваната седмица

Фиг.3. Данни за 31.03.2013 - Смяна на времето  
час напред

разяснение:
Седмицата преди смяната бройката е близо 

до средногодишната с отклонение около 1.6%.  
Седмицата веднага след смяната отклонението 
от средногодишното вече е 8.5%,  като след 
това следва затихване към средногодишните с 
отклонение 2.8%.

Фиг.4. Данни за 27.10.2013 – Смяна на времето час 
назад

разяснение:
Седмиците преди и 2 седмици след смяната 

са със стойности по-ниски от средногодишните за 
седмица, до като тези в седмицата непосредствено 
след смяната са с 5.7% по-високи.

Фиг.5. Данни за 30.03.2014 – Смяна на времето  
час напред

разяснение:
Отново срещаме същата ситуация – седмицата 

преди и 2 седмици след са с между 3.5 и 7% 
по-ниски от средните, до като седмица след 
промяната стойностите се увеличават с 2% 
над средните, НО с около 5-10% по-високи от 
съседните седмици.

Обобщение
В седмиците след смяна на времето средните 

стойности за спешни повиквания са ВИНАГИ 
над средните, като за изследваните 3 периода 
средното повишение е 5.4% или 70 пациента на 
седмица.

заключение

Фиг.6. Дневно съотношение преди и след смяна 
часовото време с увеличение на повикванията

В седмиците след смяна на времето средните 
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стойности за спешни повиквания са ВИНАГИ 
над средните, като за изследваните 3 периода 
средното повишение е 5.4% или 70 пациента на 
седмица.
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Summary: The daylight saving time and myocardial infarction,  published in the New England Journal of 
Medicine in 2008, found that the incidence of heart attacks rose strongly in the first three days after the transition 
to daylight saving time in the spring. Another study published in Current Biology in 2007 points out that changing 
the system day and night in the human body does not adjust to the rotation of the clock and seasonal adaptation to 
changing the length of time the light is broken by the summer time. Another similar survey from 2008 analyzes 
the relationship between daylight saving time and overall health, especially mental such as linking the rotation of 
the clock forward in the summer with an increase in suicides. 

This paper aims to present an analysis of data derived from real- functioning information system designed 
for the needs of Emergency center Sofia - an area that registers data from 13 municipalities. For the purpose of 
the study was made a statement indicating that the total number of calls for the week after the change of time is 
approximately with 13% increase - a number very close to the data of American, Australian, Swiss and French 
physicians, involved in such investigations. 

Keywords: information system, health database, health
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