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САМОЛЕЧЕНИЕ С АНКСИОЛИТИЦИ И ХИПНОТИЦИ СРЕД 
СТУДЕНТИ И ВЛИЯНИЕ НА НЕРВНОТО НАПРЕЖЕНИЕ 

Е. Кръстева1, И. Костадинова1 и Н. Матева2 
1Катедра по фармакология, Клинична фармакология и лекарствена токсикология, 

2Катедра по социална медицина, Медицински университет – Пловдив 

Резюме. Самолечението с психотропни препарати носи рискове за здравето на студентите. 
Проведена е пряка групова анонимна анкета сред 415 студенти от двата пола (средна въз-
раст 24,15 ± 0,01 год.). Резултатите са обработени чрез SPSS 11.0. Те показват, че 57,3% от 
студентите съобщават за нервно напрежение (медици – 74,1%; математици – 60,6%; по-
мощник-фармацевти – 56,5%; стоматолози – 49,4%; юристи – 42,5%). 16,73% от всички сту-
денти се самолекуват най-често с циклобарбитал, фенобарбитал, алпразолам и бромазепам. 
Самолекуващите се студенти по-често са с намалена работоспособност, имат проблеми в 
учебните занятия, вкл. и отсъствия от занятия. Специалността и нервното напрежение са 
факторите, влияещи върху самолечението с анксиолитици и хипнотици сред студентите. 
Самолечението се извършва продължително време, при което могат да възникнат усложне-
ния. 

Ключови думи: студенти, нервно напрежение, анксиолитици, хипнотици 

SELF-ADMINISTRATION OF ANXIOLYTICS AND HYPNOTICS 
AMONG STUDENTS AND INFLUENCE OF THE STRESS 

E. Krasteva1, I. Kostadinova1 and N. Mateva2 
1Department of Pharmacology, Clinical pharmacology and Drug toxicology, 

2Department of Social Medicine, Medical University – Plovdiv 

Summary. The self-treatment with anxiolytics and hypnotics brings some risk for students’ health. 
A direct group anonymous questionnaire was performed among 415 students of both sexes in 
Plovdiv (aged 24,15 ± 0,01). The data were processed using SPSS 11.0. Of all students, 57,3% 
were reported to have neurotic tension in their everyday lives (medical students – 74,1%, students 
in mathematics – 60,6%, pharmacists – 56,5%, dentists – 49,4%, lawyers – 42,5%). Self-treating 
students are 16.73% of all. They most frequently abused cyclobarbital, phenobarbital; alprazolam 
and bromazepam. Abusers had shown lower working ability and problems at school, including 
missing classes. Judging from the analysis done, we conclude that there is a correlation between 
stress, subject of education and psychotropic drug abuse. Self-treatment with anxiolytics and 
hypnotics had been done for a long time and there may appear some complications. 

Key words: students, neurotic tension, anxiolytics, hypnotics, abuse 

Въведение 
Животът на хората в развитите страни става все 

по-динамичен, изпълнен с повече напрежение и 
стрес, което от своя страна отключва все повече 
болести, дължащи се на стреса. Това обуславя и 
необходимостта от навлизането в практиката на 
все повече психотропни лекарства. Наред със слу-
чаите, когато тези препарати са предписвани на 
болни, показани за такъв вид терапия, не са малко 
и случаите на самолечение и на злоупотреба с тях. 
Контролираната употреба и самолечението 

със сънотворни средства и аксиолитици сред 
студентите се увеличава. Автори от различни 

страни посочват висок процент на употреба на 
лекарствата от тези групи сред студентите и ко-
лежаните [9, 2]. Според някои учени хората, 
стремящи се към високи постижения, работещи 
напрегнато и продължително, показват високи 
нива на стрес [12] и склонност да се самолекуват 
с психотропни лекарства. Високите нива на 
стрес сред студентите и самолечението с анкси-
олитици и хипнотици са сериозен риск за тях и 
могат да влошат резултатите от обучението им. 
Целта на настоящото проучване е да се изс-

ледва самолечението с анксиолитици и хипноти-
ци сред студентите в Пловдив. 
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Материал и методи 

Проведена е пряка групова анонимна анкета 
сред 415 студенти от двата пола (средна възраст 
24,15 ± 0,01 год.) от Медицинския университет – 
медицина и стоматология; Пловдивския универси-
тет – математика и право; Медицинския колеж – 
фармация. Използвани са анкетни карти на Г. 
Койчев и М. Аврамова [1], модифицирани и до-
пълнени от нас. Резултатите са обработени със 
статистическа програма SPSS 11.0. Използвани 
са алтернативен анализ за оценка на относителен 
дял и вариационен анализ за оценка на средните 
величини. При тестването на хипотезите за не-
съществено (случайно) влияние на даден фактор 
е използван екзактният тест на Фишер (Fisher’s 
exact test) при четирикратни таблици. Извършена 
е оценка на отношението на шансовете (odds 
ratio) за употреба на психотропни лекарства в 
групите на експонираните и неекспонираните на 
изследваните рискови фактори студенти. При 
определянето на интервала на доверителност е 
използвана апроксимацията на Woolf. 
За ниво на значимост на нулевата хипотеза е 

приет p < 0,05. 

Резултати 

Повече от половината от студентите (57,3%) 
без сигнификантни разлики между двата пола 
съобщават за силно нервно напрежение, като се 
разпределят в зависимост от специалността по 
следния начин: медици – 74,1%; математици – 
60,6%; помощник фармацевти – 56,5%; стомато-
лози – 49,4%; юристи – 42,5%. По отношение на 
преценката за нервно напрежение разликите меж-
ду студентите медици и студентите от останалите 
специалности са сигнификантни (при р < 0,02), а 
между математиците и юристите – при р < 0,05. 
Отбелязана е корелация между нервното нап-

режение и тютюнопушенето (р < 0,01), както и 
между нервното напрежение и употребата на 
анксиолитици по предписание (р < 0,001). 
При анализ на данните от нашето изследване 

установихме, че 16,73% от всички студенти се 
самолекуват. 
Най-често се самолекуват студентите математи-

ци и студентите медици. Разликите с останалите 
специалности са сигнификантни при р < 0,05. Око-
ло 2/3 от всички самолекуващи се с анксиолитици 
и хипнотици студенти са математици (фиг. 1). При 
юристите не установихме самолекуващи се лица. 

Студентите, съобщаващи за нервно напреже-
ние, по-често се самолекуват с анксиолитици и 
хипнотици, в сравнение с тези, които не съобща-
ват за нервно напрежение (р < 0,001) (фиг. 2). 
Най-често ползвани за самолечение са хипноти-

ците циклобарбитал и фенобарбитал. След тях са 
анксиолитиците алпразолам и бромазепам (фиг. 3). 
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Фиг. 1. Разпределение на самолекуващите се студенти в 
зависимост от специалността 
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Повече от половината от студентите са се са-
молекували в продължение на няколко седмици, 
а 1/4 от тях – в продължение на месеци. 
При 17,3% от самолекуващите се отбелязахме 

намаляване на работоспособността; при 11,5% – 
възникване на проблеми в учебните занятия; 
3,8% са отсъствали от занятия. 5,8% от самоле-
куващите се студенти са управлявали автомобил 
по време на самолечението. 11,5% от самолеку-
ващите се отговарят, че ще сменят лекаря си, ако 
откаже да им изпише ползвания препарат. 
При анализа на данните установихме, че съ-

ществува корелация между самолечението, на-
малената работоспособност и отсъствията от 
учебни занятия (p < 0,001). 
Установихме връзка и между самолечението и 

вредните навици на студентите. Самолекуващи-
те се студенти по-често пушат и употребяват 
алкохол (р < 0,001) (фиг. 4). 
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Фиг. 4. Вредни навици при самолекуващите се студенти 

При отказ да им бъде изписан ползваният ме-
дикамент, съществува риск самолекуващите се 
да сменят лекаря си (odds ratio = 2,5). 

Обсъждане 

Употребата на психоактивни субстанции сред 
студентите през последното десетилетие се е 
увеличила [14]. В държави като Индия процен-
тът на студентите със зависимост от психотроп-
ни лекарства е изключително висок – 48,9% [7]. 
При мащабно ретроспективно проучване сред 
американски студенти за употребата на различни 
разрешени и неразрешени субстанции за 30-
годишен период е отбелязан пик на употребата 
на подобни вещества през 1999 г., като качество-
то на живот на ползващите такива субстанции е 
сериозно влошено [10]. В изследване сред сту-
денти по медицина D. Newbury-Birch и сътр. 
(2001) [8] установяват, че нерегламентираната 

употреба на психоактивни субстанции често 
започва с постъпването в университета.  
Нашите данни показват, че 16,73% от студен-

тите се самолекуват с анксиолитици и хипноти-
ци. Подобни данни са установени и от други 
български автори. Между 10 и 16% от студенти-
те по медицина в София ползват или са ползвали 
бензодиазепини, според изследване на Г. Койчев 
и М. Аврамова (1997) [1]. 
Наблюдавана е връзка между високите нива 

на стрес и развитието на заболявания, свързани 
със зависимост и злоупотреба с психотропни 
субстанции [4]. Тази връзка е налице и в мла-
дежка възраст, което е предпоставка за злоупот-
реба със законни и незаконни субстанции [3]. 
Според някои автори високите нива на стрес 

могат да провокират хронични заболявания [6], в 
това число психични заболявания и болести, 
свързани със зависимост [11, 15]. 
Процентът на студентите, съобщаващи за нер-

вно напрежение, е висок (най-висок при медици и 
математици). Вероятно поради тази причина сту-
дентите от тези специалности най-често се само-
лекуват, като ползват барбитурати и бензодиазе-
пинови анксиолитици. Самолечението най-често 
е продължително, което може да бъде предпос-
тавка за развитие на зависимост. Употребата на 
бензодиазепини, особено на такива с кратък по-
луживот (алпразолам), може да предизвика зави-
симост само след 3-4-седмично прилагане [5]. В 
нашето изследване установихме, че съществува 
риск самолекуващите се студенти да сменят лека-
ря си, ако откаже да им изпише ползвания препа-
рат. Голям процент от самолекуващите се студен-
ти имат намалена работоспособност и проблеми в 
учебните занятия, включително отсъствия от за-
нятия. Според някои автори [13] употребата на 
барбитурати и анксиолитици води до промяна в 
качеството на живот на студентите, намаляват се 
възможностите им за реализация в обществото. 
Влошава се успехът им и се удължава следването 
им в университета. 

Изводи 

1. От анкетираните студенти 16,73% се само-
лекуват. 
2. Специалността и нервното напрежение са 

фактори, влияещи върху самолечението с анкси-
олитици и хипнотици. 
3. Най-често ползваните за самолечение пре-

парати са хипнотиците циклобарбитал, както и 
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фенобарбитал и анксиолитиците алпразолам и 
бромазепам. 
4. Най-често самолечението е продължително. 
5. При самолекуващите се студенти по-често се 

наблюдават понижена работоспособност, пробле-
ми в учебните занятия и отсъствия от занятия. 
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