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Abstract 

Medical Geography is part of geography which has a specific place in the scientific field. Its 

analytic part is based on the long-term work of scientists all over the world, which take part in 

various disciplines. It is a phenomenon that includes knowledge gathered and analyzed by medics, 

social geographers, economic geographers, epidemiologists, etc. The subject of this paper is the 

place of Medical Geography and the influence of different characteristics of regions that change 

the process of disease’s diffusion. The task is to detect interdisciplinary connections. In order to do 

this, there is a search for links between the way a disease is being developed and the factors that 

affect it, such as the economical differentiation of a region, the collapse of geography space, and 

another social-economical characteristic of the territory. To prove and illustrate the relationships 

between Medical Geography and other sciences are presented many examples of its long-lasting 

history. 
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Увод 

Съвременната медицинска география води началото си от проучвания с последващи 

публикации в началото на двадесети век. Признато е схващането, че неин основател е Дж.М. 

Мей въпреки, че има трудове, които подлагат това под въпрос. Мей изказва някои 

фундаментални хипотези, в своята първа работа, свързана с тази дисциплина, със заглавие 
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“Medical Geography: Its Methods and Objectives”, публикувана 1950 г., които са вече 

предоставени от проучванията на M. Сор през 1933 г. Размитата, до някъде, представа за 

началото на съвременната медицинска география се обяснява и с факта, че до началото на 

двадесети век учени в сферата на медицина и география правят свой собствен прочит върху 

един и същ предмет. И от двете академични среди се забелязва необходимостта за свързване 

на дифузията на заболявания с природни и социално - икономически фактори. Тя обаче се 

диференцира през призмата на отделните дисциплини и обединяването ѝ под шапката на 

медицинската география се отлага във времето. Това от своя страна дава възможност за 

нейното бързо развитие и надграждане и в наши дни. С натрупването на научни трудове във 

сферата става все по- видимо, че мястото на медицинската география е специфично 

интердисциплинарно. 

Основна дискусия 

По начало географията може да се разглежда като трансдисциплина, която пресича 

всички други науки в дадена точка. Медицинската география в частност не прави 

изключение. Тя е по своему доказателство, че науката е едно цяло и разделянето ѝ на части 

като социология, икономика, медицина, политика и прочие е само условно. Потвърждение 

е установения модел в западните страни на съставяне на екипи от специалисти в най- 

разнообразни и на пръв поглед несвързани по между си дисциплини, които работят 

съвместно за решаване на теоретични и практични проблеми. Примери за необходимостта 

от пресичане на границата между научните звена са и редицата случаи, в които за 

построяване на модел в една научна единица са използвани наблюдения и знания от друга. 

Такъв е случаят с математическият модел, създаден през 2014 година от научна група, 

водена от физиците Андреа Кавания и Асиа Джелик (Institute for Complex Systems, Рим), 

които установяват, че поведението на ятата скорци в полет е математически идентично с 

това на течния хелий. Друг пример е модела на Торстен Хегерстрад за процеса на дифузия. 

Първоначално създаден, за да обясни дифузията на епидемии в пространството, по- късно е 

модифициран и използван в съвсем различни насоки , една от които е разпространението на 

иновации. Където и да погледнем можем да намерим примери за трансдисциплинарни 

подходи за решаване на проблеми. Ето защо смятам, че е от изключително значение да не 
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ограничаваме нито подходите, нито научните си възгледи в една дисциплина, тъй като този 

начин на работа може да забави и дори да спре развитието на науката като цяло.  

Днес медицинската география е обособена като клон на географията, чиято цел е 

анализиране на пространствените модели на заболяванията и осигуряването на здравни 

грижи. Задачата ѝ е да изучава връзките между географските природни и социално - 

икономически фактори и болестите. Характеристики на региона като климат, релеф, почви, 

тип на населените места, икономическо развитие и други, влияят на разпространението на 

патогените. Дефиницията на Хънтър (Hunter, 1974, стр. 3) включва прилагането на 

географски концепции и техники към проблеми свързани със здравето. Медицинската 

география е разделена на два основни клона. Първият е география на заболяванията. Тя 

използва дескриптивни проучвания, чиято цел са установяване на честотата (incidence) и 

разпространението (prevalence) на заболяванията, отговаря на въпросите „кога“ и „къде“ 

възниква заболяването, както и кои са засегнатите индивиди и популации. Също така 

използва аналитичното проучване, за да установи факторите, които имат влияние върху това 

един организъм или популация да се разболеят или да не се разболеят. 

Предметът на втория клон – география на медицинските грижи – е локацията и достъпността 

на структури, осигуряващи здравномедицински грижи.  

Медицинската география се откроява с подчертана интердисциплинарност. Чрез нея 

природните и социалните науки се сливат (Eyles, (1993), стр. 113-146), като човешкия и 

природен фактор взаимодействат по между си, така че повлияват на здравето на 

популациите в дадената територия. Хънтър (1974) изказва хипотеза, че медицинската 

география е в сърцето на географската наука, тъй като всяка нейна подспециалност може да 

допринесе в процеса на разбиране на здравните проблеми.  

 

Нека не забравяме, че предметът на тази наука не обхваща единствено човешки 

популации, но също и тези на животните Всички твърдения за изразена 

интердисциплинарност могат пряко да се отнесат не само към проучвания върху човешкото 

здраве, но и към това на животинските популации. Взимайки под внимание факта, че 

намесваме друг биологичен вид, то задачата за анализ на заболяванията не само не става по- 
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малко значима или по- лесна, а точно обратното, тя се усложнява. Тази особеност произтича 

от факта, че при анализирането на заболявания по човека не винаги е необходимо да 

разглеждаме и популациите на животни в дадения регион. Но когато сменим обекта на 

наблюдение, тоест интересуваме се от здравния статус на животински популации, то 

неминуемо се налага да вземем под внимание и човешката намеса. Например, през 1974 г. 

Световната здравна организация (СЗО) започва кампания с цел ограничаване 

разпространението на осем вирусни заболявания, засягащи предимно деца. Програмата за 

масова ваксинация е вдъхновена от блестящия успех постигнат в периода 1967 г. – 1977 г., 

а резултатът е именно пълна ерадикация на вируса на едрата шарка (Variola virus). И двете 

кампании са основани на задълбочени проучвания за характеристики на заболяванията и 

географията на причинителите. Положени са огромни усилия в световен мащаб, ангажирани 

са хиляди служители, изчерпани са значителни ресурси. Дори при тези сериозни инвестиции 

нито един от проектите не е включвал подробна информация за влиянието на животните и 

техните популации върху протичането на заболяванията. Причината е една- това не е било 

необходимо.  

И обратното, когато предметът на изследване са животинските заболявания, особено тези с 

контагиозен характер, изключването на човешкия фактор е не само трудно, но и опасно, 

поради неговата важност. Пример за това е лаймската болест в Съединените американски 

щати (САЩ). Лаймската болест е бактериално заболяване, причинено от Borrelia burgorferi. 

Заразяването се осъществява чрез ухапване от определен вид кърлежи (Ixodes Ricinus 

complex). Първият случай в САЩ е регистриран едва 1962 г. в Нова Англия. В началото на 

века тя се превръща от спорадично в най- разпространеното векторно заболяване в страната. 

Изследванията доказват пряката връзка между избухването на ендемии и популациите на 

елени в засегнатите региони. Тъй като множество ферми биват изоставени, на доскоро 

стопанисваните земи се развива гориста растителност, която повишава допустимото 

натоварване (carrying capacity) на околната среда спрямо стадата на елени. От своя страна, 

те са основен и краен гостоприемник за кърлежи от сем. Ixodidae. По този начин промяната 

във вида на експлоатация на територията от човека променя хода на дифузия на лаймската 

болест. Последиците са както за животните, така и за човека, тъй като нейният причинител 

е със зоонозен характер. Бързото ѝ разпространение в САЩ е пример как промяната на 

използване на околната среда повлиява върху цяла екосистема. С увеличаване на броя на 
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елените се увеличава и броя на пренасяните от тях паразити, с нарастването на техния брой 

от своя страна, нарастват и случаите на ухапване на хора и животни, което се отразява на 

здравето им. Всяка човешка намеса оказва многостранно влияние върху света около нас и 

тъй като и ние сме част от него, тя рефлектира и върху самите нас. 

Нека разгледаме още няколко примера за социално - икономически фактори, които по 

начало не са свързани с медицината, но оказват влияние върху дифузията на заболявания. 

Факторът „използване на околната среда“, както беше онагледено с примера за лаймската 

болест в САЩ, влияе върху възникването и развитието на заболявания, но не е единствен. 

Всяка човешка дейност пряко или непряко, в ранен или по- късен етап, се отразява на 

екосистемата. В нея място има както човека, така и патогените. 

Други примери за влияние на човешката дейност са: икономическите промени, колапса на 

географското пространство, затоплянето на климата, обучението и информираността на 

населението, политиките за установяване на критерии за биосигурност и тяхното 

проследяване, търговията, социалните и културни особености на регионите, научната 

работа и нейните прийоми. Някои от които са разгледани в следващите страници.  

• Икономическите промени и заболяванията. 

Световната здравна организация (СЗО) годишно изчислява броя на смъртните случаи и 

причината за тях. Анализирайки данните, тя групира света на две категории - развити и 

развиващи се страни, според икономическия им статус. Той оказва влияние не само на броя 

на смъртни случаи, но и на причините за тях. 

През 2000 г., по данни на СЗО, светът е станал свидетел на повече от петдесет милиона 

смъртни случаи. Заболяванията са разделени на шест групи: 

1- Инфекциозни и паразитни заболявания. 

2- Ракови заболявания. 

3- Перинатални, неонатални и майчини заболявания. 

4- Заболявания на сърдечно - съдовата система. 

5- Заболявания на респираторната система. 
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6- Други, неизвестни причини за смърт. 

Най- голям процент са инфекциозните и паразитни заболявания (такива като: туберкулоза, 

диария, малария и HIV). Те заемат 33% от всички случаи. Почти същия дял (29%) е зает от 

заболявания на сърдечно - съдовата система. За ракови заболявания- 12%. От така 

изложените данни се установява, че трите категории болести образуват три четвърти от 

всички причини. През 2000 г. основният глобален убиец са инфекциозните заболявания. При 

секвестираното разглеждане на данните изпъква и друга характеристика. Контагиозните 

болести преобладават в така наречения развиващ се свят, докато за развития свят, 

класацията е водена от заболявания на сърдечно- съдовата система. 

Данните са както следва: 

Развити страни: 

Обща смъртност- 12 милиона души за 2000 г. 

1- Заболявания на сърдечно- съдовата система - 46% 

2- Заболявания на респираторната система - 21% 

3- Други, неизвестни причини за смъртта - 23% 

Развиващи се страни: 

Обща смъртност- 40 милиона души за 2000 г. 

1- Инфекциозни и паразитни заболявания - 43% 

2- Перинатални и майчини заболявания - 24% 

3- Ракови заболявания - 10% 

От така изложените данни можем да заключим, че тоталната смъртност е много по- висока 

в развиващите се страни. От процентното съотношение е видимо, че инфекциозните 

заболявания са водещи и че смъртта при деца е много по- висока. Всъщност челната тройка 

е съвсем различна за двете групи региони. Общо в световен мащаб контагиозните и 

паразитни заболявания причиняват смърт на 16.4 милиона души, следвани от заболявания 

на сърдечно- съдовата система- 9.7 милиона души. 
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Според годишния доклад на СЗО тази картина на живота и смъртта е значително променена 

след 19 години. За 2019 г. здравната организация отчита, че 55.4 милиона души са загубили 

живота си. Тя разделя територията на планетата на четири групи спрямо брутния вътрешен 

продукт (БВП), както следва: територии с нисък БВП (low income), с нисък към среден БВП 

(lower - middle income), със среден към висок БВП (upper - middle income) и територии с 

висок БВП (high income). Основната причина за смъртта на човечеството през разглежданата 

година са заболяванията на сърдечно- съдовата система, в частност исхемичната болест на 

сърцето, отговорна за 16% от смъртността. Спрямо 2000 г. в световен мащаб заболяването 

се е повишило с 2 милиона души, като през 2019 г. достига 8.9 милиона. На второ и трето 

място са съответно инсултите (11%) и хроничната обструктивна белодробна болест (6%). 

Изводът от подадените данни от СЗО е за наличието на тенденция за повишаване на 

процента на неинфекциозни заболявания и намаляване на инфекциозните. Въпреки това все 

още шансът на жители в развиващите се страни да се разболеят от контагиозни заболявания 

е по- висок. Шест от топ десет болести, причиняващи летален край са именно от тази група. 

Най- отчетливият спад на глобално ниво се бележи от инфекциозните диарийни 

заболявания, но в същия момент те остават в топ пет за регионите, класифицирани с нисък 

БВП (low income). 

От така изложените данни можем да заключим, че факторът икономическо развитие оказва 

колосално влияние върху живота и смъртта на съответното население. С подобряването му 

в световен план, картата на смъртността променя своя характер и причини. Все още 

контагиозните заболявания остават в „потребителската кошница“ на бедните. Ниските нива 

на санитарна хигиена, лошото качество на храни и питейна вода, липсата на медицински 

грижи, финансовата невъзможност за профилактични и лечебни дейности- тези фактори са 

свързани със слабо развитата икономика.  

Подобни примери за влиянието на икономическото развитие на изследвания регион можем 

да открием и при заболяванията на животни. Такъв е случая с дифузията на Африканската 

чума по свинете (АЧС). 

Според данни на World Organisation for Animal Health (OiE) чрез системата за оповестяване 

на нови случаи - World Animal Health Informational System (OiE- WAHIS), за периода 2016 
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г. – 2020г. се открояват ясно различните модели на протичане на АЧС, според 

икономическото развитие на три територии.  

Африканските страни докладват нови случаи само сред домашните свине. 

Азия предимно сред домашни свине. 

Европейските държани предоминантно сред дивите популации.  

Регистрирани случаи на Африканска чума по свинете в три обособени територии 

ASF 2016 - 2020/ OIE, WAHID 

• Колапса на географското пространство и заболяванията. 

С технологичния и в частност транспортен прогрес, светът се „свива“ за човека. Колапсът 

на географското пространство в смисъла на времетраене и стойност на пътуванията 

увеличава мобилността ни. Питър Хагет илюстрира значителните промени в транспортния 

прогрес в своя труд Geography: A Global Synthesis. Той посочва (Haggett, 2001, стр. 247), че 

времето за пътуване между Ню Йорк и Калифорния в периода 1850 г. – 1900 г. е намалено 

от 24 дни (3 дни чрез железопътен транспорт и 21 дни чрез карета) на 4 дни (директен влак). 

След още петдесет години са необходими само 8 часа (чрез въздушен транспорт) за 

изминаване на същата дистанция. 

Последните няколко десетилетия сме свидетели на непрестанно нарастващото движение на 

хора. Пътуванията се превърнаха в нещо задължително за жителите на по- голямата част от 

света. Появиха се словосъчетания като: „жител на света“ и „светът - глобално село“. 

Намаленото времетраене и финанси необходими за преместването ни в пространството ни 
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позволиха да сме на хиляди километри от дома за кратка почивка. Ако в миналото поемането 

на воаяж е било трудно и дори животозастрашаващо начинание, днес е по- скоро въпрос на 

желание. С големите ни привилегии идват и големите отговорности. Дали светът е готов за 

тях обаче е потенциален въпрос за последваща дискусия. Без значение на нашата подготовка 

за последиците, те са факт.  

Още през 14-ти век пристанищните градове започват да страдат от заболяванията, които 

биват донесени с новопристигналите моряци. Във връзка с това за първи път карантина е 

въведена във Венеция. Корабите били задължавани да спуснат котва за четиридесет дни, без 

човешки крак да напуска борда им. Самият термин произлиза от италианските думи 

“Quaranta giorni”, в превод „Четиридесет дни“. За този период средновековния човек е 

достигнал до заключение, че е достатъчен, за да се класифицира екипажа като „болен“ или 

„здрав“ спрямо върлуващата чума. Добрите резултати след въвеждането на карантинния 

период насърчават въвеждането на изолация на потенциално болни лица в цял свят.  

При пътуванията здравният риск е двупосочен. Както новопристигналите могат да донесат 

със себе си заболявания, така и те самите са изложени на такива. Причините за този риск са 

биологични. Един организъм, който попада в нова среда не е подготвен имунологично за 

местните патогени. Той се заразява лесно и обикновено боледува по- тежко от населението 

в региона, което е изложено от най- ранна детска възраст на същите антигени. Тъй като 

заболяванията имат инкубационен период е напълно възможно заразеният да се върне в 

региона, от който пристига на пръв поглед напълно здрав. След развиване на симптомите и 

след началото на трансмисия на заболяването от него към околните, той се превръща в 

своеобразен „мост“ за патогените. Основната еволюционна цел на всеки организъм е да 

оцелее и да успее да се възпроизведе. Колкото по- добри условия намери или създаде за 

целта, толкова по- успешна е задачата. Патогените не правят изключение. В този ред на 

мисли един гостоприемник с нисък праг на имунитет е благоприятна среда. Той служи както 

за среда за развитие, така и за разпространител. Ако индивидът успее да „транспортира“ 

патогенната частица до популация, която е масово със същата ниска защита спрямо 

антигена, то оцеляването на болестния причинител е гарантирано. Ето защо човекът с 

неговите далечни и недалечни, но и чести пътувания благоприятства развитието на 

микробиологичния свят. Нека да отбележим, че прогресът не бива да се спира, но хората, 
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които се възползват от него е редно да са добре информирани, за да могат да опазят както 

себе си, така и околните. 

Историята ни дава богата палитра от примери за избухване на големи пандемии, поради 

пътувания. Някои от тях са: 

➢ Основната хипотеза за навлизането на сифилис в Европа е чрез моряците на Колумб, 

които се връщат в Европа след дълго пътуване в Новия свят през петнадесети век. 

➢ През шестнадесети век мексиканските ацтеки и перуански инки са нападнати от 

испанските конквистадори, които носят своеобразно биологични оръжия със себе си 

– едра шарка и вируса на морбили. Силно смъртоносни за местните жители.  

➢ По- съвременен пример е вируса на SARS-CoV-2, който беше докладван за първи път 

на 31-ви декември 2019 година. За няколко месеца обхвана целия свят и към днешна 

дата все още върлува с пикове и спадове.  

„Свиването“ на пространството ни позволява да изминаваме големи разстояния за кратко 

време, което е предпоставка да се извършва често от големи групи хора. Тези индивиди 

пренасят със себе си различни стоки, много от които сами по себе си също са потенциални 

преносители на зарази. Повечето от патогените имат известен период на живот извън 

организма на гостоприемника си. Могат да оцелеят върху повърхности на предмети като 

дрехи и обувки, чрез което шансът им да инфектират подходящ организъм се увеличава. 

Въпреки, че предметите в багажа ни (и като цяло) са източник на зарази, то някои неща, 

които се транспортират са много по- опасни от други. Например храни и хранителни 

продукти, внесени през граница и непроверени от контролни органи не веднъж са били 

началото на епидемиологична вълна. 

Не само пътниците и техните принадлежност са опасни от гледна точка на медицинската 

география. Търговията също се възползва от намалените разходи за изминаване на единица 

пространство. Така е възможно да се импортират стоки от другия край на света. Дори и 

такива, които са трудни за транспортиране и съхраняване като хранителни стоки и животни. 

Такъв пример е разпространението на АЧС извън пределите на Африка. Тя е регистрирана 

за първи път в Кения от Е. Монтгомъри през 1921 г. Ретроспективно заболяването е 

датирано с първи случаи в 1907г. За следващите петдесет години, то остава в пределите на 

африканския континент до 1957, когато е регистрирано в Лисабон, Португалия. Внасянето 
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му в страната се осъществява чрез изхранване на свине с недобре сготвени остатъци от 

самолетен полет с начална точка Ангола. След тази година е наблюдавано бързото му 

разпространение в целия свят с огромни икономически загуби. 

Същите принципи важат и при транспортирането на живи животни от един регион в друг. 

В това отношение животното и човека не се различават. Без значение на биологичния вид, 

всеки може да служи като преносител и разпространител на заболявания. Ето защо, 

контролът при внос и износ на животни и животински продукти е решаващ. Именно 

пограничните региони са най- застрашени от ново внесени патогени, но те са и контролните 

точки, в които може да се извърши проверка и евентуална превенция за по- нататъшно 

разпространение на антигена във вътрешността на страната и в извъндържавни територии. 

• Обучението на населението и заболяванията. Социалните и културни особености на 

региона и заболяванията. 

Двадесет и първи век е век на изобилие от информация. С няколко клика в интернет можем 

да намерим информация за събития, случили се преди столетия или преди минути. Днес по- 

голямата част от населението е образовано до толкова, че да чете и пише свободно на един, 

а често и на няколко езика. Как е възможно в така конструираното общество да не сме 

информирани? Липсата на информация в наши дни е заменена от огромните ѝ количества. 

Появи се състояние наречено „overloading information“ - „претоварване с информация“. По 

същество това е ситуация, в която един индивид разполага с толкова огромни количества 

сведения, че не е способен да ги обработи и да вземе решение, базирано на анализа си. И 

въпреки, че светът разполага с достатъчно данни от най – разнообразен произход, сме 

свидетели на ниско ниво на образованост. В това отношение медицинските въпроси не 

правят изключение. Последните десетилетия се наблюдава засилване на съмнението в 

авторитети, тъй като в интернет привидно има достатъчно информация. Мнението на 

специалисти се подлага на съмнение, но обучението на масата не е достатъчно, за да проведе 

критичен анализ върху специфични въпроси. От гледна точка на практическото справяне с 

проблеми в полето на медицинската география, медицината и епизоотологията, тази 

засилваща се характеристика на съвременното общество е опасна за здравето както на хора, 

така и на животни. Известната фраза „Аз знам, че нищо не знам.“, в съвременни свят трябва 

да се модифицира на „Имам толкова информация, че знам, че не съм информиран“. И двете 
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изказвания демонстрират ограничеността на човешкия мозък, но все пак достатъчна 

мъдрост, за да я видим. В тази мисловна връзка можем да предположим, че човечеството, 

възползвайки се неосъзнато от чудото на информираността, помага с всички сили за 

развитието и разпространението на патогени. 

Нека да илюстрираме това заключение с примери. При борбата с Африканската чума по 

свинете, както и с други силно контагиозни заболявания, за които няма ваксини, не се 

прилага лечение. Причината е, че то често е с изключително нисък процент на успеваемост 

и оздравелите клинично индивиди остават разпространители. Това важи и за контактните 

животни. От тази гледна точка в дългосрочен план е икономически неизгодно да се 

провежда лечение, което не би попречило на патогена да инфектира нови и нови територии. 

Следователно във всички развити страни, България не прави изключение, при установяване 

на такъв тип заболяване се предприема процедура по Stamping out. Тя включва 

умъртвяването на болни, контактни и всички други животни от дадения вид в определен 

периметър. Тук идва и елементът, свързан с информираността на населението. Как можем 

да убедим един стопанин, че е необходимо да бъде приспано неговото иначе на пръв поглед 

абсолютно здраво животно? Собственици, които не са информирани дълго и 

последователно преди настъпване на проблем, трудно могат да разберат, защо едно 

радикално действие е необходимо. Те виждат изпълнителните органи като врагове, търсят 

измама, корупция, но не и разумно обяснение. В този период, в който при вече възникнал 

проблем, се налага на властите да обясняват и да убеждават, се губи ценно време, в което 

заразата продължава своята пространствена дифузия. На възникването на заболяване с 

епидемиологични характеристики, за което се знае, че причинява сериозни здравни и 

икономически щети, трябва да се гледа като на биологична криза. Биологична криза, която 

насочена би могла да бъде превърната в биологично оръжие. В една война са необходими 

бързи действия, планувани и изготвени дълго преди настъпването ѝ. Собственици на болни 

и потенциално заразени животни би следвало да са обучени предварително за войната с 

патогенните причинители. Не е разумно човекът сам да създава препятствия за собствения 

си вид. Ето защо дифузията на информация в регионите е необходимо да се е осъществила 

преди тази на заболяванията. 
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При обучение на населението обаче възникват и други проблеми. Именно тези, свързани с 

културните и социални характеристики на регионите. В България съществуват региони, в 

които провеждането на обучения чрез конвенционалния научен метод не дават 

задоволителни резултати. Често използването на високо специализиран език дистанцира и 

обърква местните. Езикът е основен стълб при обособяването на една нация като такава, но 

той се различава по своите диалектни характеристики. В допълнение към това, в отделни 

региони на страната в бита на населението не преобладава българския език. В 

малцинствените групи, и не само, съществува йерархичност, която предполага, че 

обяснение от местните лидери в общността се приема добре, за разлика от това на външен 

човек. За изготвяне на план за превенция и намаляване на разпространението на болести по 

селскостопанските животни всички тези културни и социални характеристики на региона 

имат основополагащо значение.  

Друга особеност на регионите и проблем за българското животновъдство е масовият модел 

отглеждане на селскостопански животни, така наречения тип „заден двор“. Той се отличава 

с наличието на малък брой индивиди от различни животинки видове, които живеят при 

ниско ниво на биосигурност. Те комуникират пряко или непряко по между си, което е 

предпоставка за разпространение на редица патогени по между им. Има паразитни видове, 

за чиито жизнен цикъл е необходимо именно наличието на отделни видови единици. Такива 

животни не рядко не са ограничени от комуникацията си и с диви животни. Без значение 

дали това са популации на дивеч или колонии от гризачи. Не се обръща достатъчно 

внимание и на фуража, с който биват изхранвани и неговия контакт с животни - 

контаминатори. Същото важи за питейната вода. Тези факти доказват, че малките частни 

стопанства са удобно място за започване на ендемична вълна. Ето защо тяхното значение за 

медицинската география е важно и собственици им трябва да са информирани и образовани 

превантивно, преди започването на инфекциозни процеси. 

Заключение 

Във връзка с изложените факти и проведения анализ върху тях, можем да заключим, че една 

от основните характеристики на медицинската география е интердисциплинарност. Това 

произтича от факта, че предметът ѝ е болестта, но не изолирана в организма, а като част от 

социалния и икономически свят на разглеждания регион с неговото население. При 
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провеждане на проучвания в сферата е необходим системен подход, който да включва 

максимално широк кръг от оказващи влияние фактори. Тази статия не претендира за 

изчерпателно разглеждане на всички териториални характеристики, които биха могли да 

окажат въздействие върху ендемичния процес. Нейната цел е да насочи вниманието на 

читателя към мястото на медицинската география сред обширното научно поле. Както и да 

повдигне допълнителни въпроси при бъдещи изследвания на заболявания, а именно „Кои 

социални фактори влияят на протичането на тази пандемия?“, „Има ли отражение 

икономическия статус на региона върху характера на болестната дифузия?“, „Изпускаме ли 

от полезрението си локални особености, които модифицират заболяването?“. От  

проведения анализ следва да се обобщи, че историята ни дава достатъчно доказателства за 

взаимодействието на всички фактори в света по един или друг начин. Този факт би следвало 

да е в основата на провеждани проучвания в областта на медицинската география и 

разглежданите от нея дифузни вълни на заболяванията. 
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