
SHARE acknowledgement(s)

This paper uses data from SHARE Waves 8 (DOI: 10.6103/SHARE.w8ca.100), see Börsch-Supan et al.

(2013) for methodological details.(1)

The SHARE data collection has been funded by the European Commission, DG RTD through FP5

(QLK6-CT-2001-00360), FP6 (SHARE-I3: RII-CT-2006-062193, COMPARE: CIT5-CT-2005-028857,

SHARELIFE: CIT4-CT-2006-028812), FP7 (SHARE-PREP: GA N°211909, SHARE-LEAP: GA

N°227822, SHARE M4: GA N°261982, DASISH: GA N°283646) and Horizon 2020 (SHARE-DEV3: GA

N°676536, SHARE-COHESION: GA N°870628, SERISS: GA N°654221, SSHOC: GA N°823782) and

by DG Employment, Social Affairs & Inclusion through VS 2015/0195, VS 2016/0135, VS 2018/0285, VS

2019/0332, and VS 2020/0313. Additional funding from the German Ministry of Education and Research,

the Max Planck Society for the Advancement of Science, the U.S. National Institute on Aging

(U01_AG09740-13S2, P01_AG005842, P01_AG08291, P30_AG12815, R21_AG025169, Y1-AG-4553-

01, IAG_BSR06-11, OGHA_04-064, HHSN271201300071C, RAG052527A) and from various national

funding sources is gratefully acknowledged (see www.share-project.org).

Владимир Йорданов, 

докторант,

Софийски университет

“Св. Климент Охридски”

Пандемия COVID-19: Изследване на връзката между социалното дистанциране и
състоянието на ментално здраве сред хората на 50 и повече години в Европа

Увод: Много процедури и регулации са приложени от

политиците, за да контролират разпространението на

пандемията Covid-19, за да създадат благоприятна

здравословна среда.

Цел: Разглеждане връзката между менталното здраве и

ограниченията за социална дистанция, взети от

правителството по време на пандемията Covid-19 сред

хората на възраст 50 и повече години в Европа.

Методи: За целта на изследването са използвани данни от

вълна 8 /Covid-19/ на проекта SHARE. Целевата характе-

ристика използвана в изследването е менталното здраве,

измерено чрез нивото на депресия и стрес по време на

пандемията. Обяснителните променливи, характеризират

поведението на хората и честотата на техните социални

контакти след избухването на Covid-19. За целта на

проучването е използвана логистична регресия за

определяне значимостта на отделните фактори, спрямо

социалното дистанциране, сред всички изследвани държави.

Резултати: Мерките насочени към социално дистанциране, предприети от правителството,

оказват влияние върху общото благосъстояние на населението. При много от респондентите се

наблюдава промяна в поведението и активностите, упражнявани на открито. Ограничено ниво на

пазаруване, разходка и събиране на група хора са част от социалната политика, предложена от

здравни експерти. В резултат на това се наблюдава повишено ниво на стрес, депресия и

нарушение в съня. При хората с влошено здраве по това време се наблюдава силна

взаимовръзка с нивата на стрес и депресия. От друга страна, състоянието на ментално здраве се

разглежда като подобрено, при хората, които прилагат физическа активност.

Заключение: Последиците от мерките за ограничаване на епидемията Covid-19 се отразяват

негативно върху социалния живот и психичното здраве на хората. Поради тази причина,

необходимо е обмисляне на по-гъвкави пандемични мерки по отношение на превенцията и

защита на общото благосъстояние.

Индекс на здравето
Индексът на здравето е матема-

тическо уравнение изчислено като

степен описваща подобрение на

здравното състояние на хората.

С тъмно зелено са оцветени

страните, в които респондентите от

анкетата са с добро здравословно

състояние след избухването на

пандемията Covid-19.

Със светло зелено са оцветени

страните, в които здравословното

състояние е лошо или сравнително

добро, при които здравните данни

отчитат посока към влошаване.
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