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Introduction: Daytime sleepiness, sleep 
disorders and snoring are very common 

among the population. Objective: The aim 
of the study is to determine the incidence 
of daytime sleepiness, sleep disorders and 
snoring among medical and dental medi-

cine students of Medical University Varna. 
Methods: We performed a questionnaire 
survey related to daytime sleepiness, sleep 
disorders, snoring, sleep problems and life-
style. Daytime sleepiness was assessed by 
the Epworth Sleepiness Scale (ESS). For 

pathological daytime sleepiness is consid-
ered  score  ESS ≥ 10. Results: The study 
included 102 students from first to sixth 

course of which 62 women (60 %) and 40 – 
men (40 %), aged between 19 and 33 years. 

13 % of the interviewed had score ESS > 
10 , 84 had a subjective feeling of daytime 

sleepiness, 40 % report sleep disorders. 
Conclusion: Daytime sleepiness is a com-
mon symptom among medical students. 

The incidence is higher at the upper cours-
es than the first and second year students.

Увод
Сънливостта е физиологично със-

тояние, свързано с наближаване на ес-
тественото време за сън или с продъл-
жителен период на бодърстване. Сънли-
востта е прекомерна, когато води до за-
спиване в неподходящо време или ситу-
ация, често пъти непредвидено и против 
волята.

Причините  за ексцесивна сънливост 
могат да бъдат или намалено количество 
сън – характерна черта на съвременно-
то общество, или нарушено качество на 
съня, независимо от запазената, а дори и  
повишена продължителност.

Цел
Установяване честотата на дневна 

сънливост, нарушенията на съня и хър-
кането сред студенти по Медицина и 
Дентална Медицина от Варненски Меди-
цински Университет.

Материал и методи
В изследването са включени 102 сту-

денти от първи до шести курс, от специ-
алност Медицина и Дентална медици-
на, от които 62 жени(60%) и 40 – мъже 
(40%), на възраст между 19 и 33 години. 
Осъществено е анкетно проучване през 
месеците февруари- март, 2013г . Вклю-
чени са въпроси, касаещи дневната сън-
ливост, нарушенията на съня, хъркането 
и стила на живот. Дневната сънливост е 
оценена въз основа на Epworth Sleepiness 
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Scale (ESS). За патологична дневна сънли-
вост се приема резултат на ESS score ≥ 10 
точки. 

Резултати
ЕPWORTH SLEEPINESS SCALE оце-

нява колко лесно  се отдава на анкетира-
ния  да заспи при следните ситуации:
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Фиг. 3. Студенти от четвърти до шести 
курс (n)

Фиг. 4. Студенти от първи до трети курс 

(n)

Фиг. 5.  Студенти от четвърти до шести 

курс (n)

Дискусия и изводи
Данните от нашето проучване показ-

ват, че 82% от анкетираните имат субек-
тивни симптоми на дневна сънливост, 
88% - от първи до трети курс и 80% - от 
четвърти до шести курс.  За нарушения 
на съня съобщават 51% от студентите, 
съответно 44% и 53% при отделните гру-
пи анкетирани студенти. Хъркането като 
симптом е налице при 25% от студентите, 
съответно 30% сред студентите до трети 
и при 24% в горните курсове.  69% от ан-
кетираните съобщават за сутрешна умо-
ра, 67% - при студенти от първи до трети 
курс и 69% - от четвърти до шести.  А 40% 

 ❖ Седейки и четейки

 ❖ Гледайки телевизия

 ❖ Седейки на публично място (театър, 
на събрание)

 ❖ По време на пътуване с автомобил 
(като пътник)

 ❖ Лягайки след обяд, ако обстоятел-
ствата позволяват

 ❖ Седейки и говорейки с някого

 ❖ Седейки след хранене, без да сте при-
емали алкохол

 ❖ В автомобил,спрял за няколко мину-
ти, напр. на светофар

Оценяването се извършва в точки от 
0 до 3, като за нула точки се приема лип-
сата на дневна сънливост, а на три точки 
се оценява ексцесивна дневна сънливост.

Фиг. 1.  Еpworth sleepiness scale score

Фиг. 2. Студенти от първи до трети курс 
(n)

При представяне на резултатите сту-
дентите са разделени на две групи – сту-
денти  от първи до трети курс( 27) и съ-
ответно студенти от четвърти до шести( 
75). Като сред анкетираните се наблюда-
ват 13 (13%), показали  ESS score > 10 точ-
ки, 84% изпитващи  субективно усещане 
за  дневна сънливост и 40% споделящи  за  
нарушения на съня.  
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от судентите, съответно 44% от първи до 
трети и  39%  - от четвърти до шести курс, 
имат проблеми със заспиването. 

Заключение
Дневната сънливост е чест симп-

том  сред студентите медици. Данните от 
нашето проучване сочат, че ексцесивна 
дневна сънливост е налице при 13% от из-
следваните. Субективно усещане за днев-
на сънливост и нарушения на съня се на-
блюдава по-често сред по-горните курсо-
ве, което може да се обясни с: по-натова-
рен график на учебния процес, с недоста-
тъчно добра хигиена на съня и с особено-
сти в стила  на живот.
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