
ЗДРАВ ЛИ Е СЪНЯТ НИ? 

 

Как можем да определим, дали сънят ни е здрав?   

Една възможна дефиниция е предложена от Daniel J. Buysse, MD, в статията му „Sleep 
Health: Can We Define It? Does It Matter?“ (Здравето на съня: Може ли да го дефинираме? 
Има ли значение това?) 

Пълният текст можете да прочетете на: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3902880/#FS1 

Здравият сън представлява многоизмерен модел на дихотомията сън-будно 
състояние, адаптиран към индивидуалните, социални и свързани със средата, в 
която живеем очаквания, определящи физическото и ментално благосъстояние. 
Добрият здрав сън се характеризира със 1) субективно усещане за удовлетвореност, 
2) подходящо синхронизиране във времето, 3) адекватна продължителност, 4) 
висока ефективност и 5) устойчива будност по време на работа.   

Така предложеното определение не включва, нито е специфично насочено към сънните 
разстройства. По-скоро, то се фокусира върху атрибутите на сън-будност по принцип, 
които биха могли да се измерят във всеки индивид със или без разстройства на съня. 
Определението е по-подходящо за възрастни, но може да бъде адаптирано за бебета, 
деца или пък младежи. То изразява здравето на съня като положителен атрибут. Може 
да бъде измервано чрез въпросник за самооценка, на поведенческо или 
психологическо ниво. Определението приема, че здравето на съня се разбира и 
интерпретира в контекста на индивидуалните, социални и свързани със средата,  в която 
живеем очаквания, т.е. доброто здраве може и да не е едно и също във всяка ситуация 
или за всеки човек. И накрая, дефиницията осигурява специфични измерители на 
различните аспекти на здравия сън.  

Как да измерите имате ли здрав сън?  

Предложеното определение за здрав сън инкорпорира поредица от критични аспекти, 
но може би все още звучи твърде неясно и трудно да се измери количествено. 
Необходими са инструменти и критерии, за да можем количествено да измерим 
доколко здрав е сънят ни. Съществуващата литература предоставя насоки как да се 
използват подобни инструменти, като определя прагове за определени рискове, 
свързани с различните аспекти на съня.  

Един потенциален инструмент за измерване на здравия сън е скалата за самооценка с 
акроним SATED.  

Скалата оценява 5 ключови аспекта на съня, които се асоциират с определените 
последствия, които имат върху здравето на човека и инкорпорират специфични 
количествени критерии за четири от петте. Тези аспекти са Satisfaction 
(удовлетвореност) от съня; Alertness (доколко будни се чувстваме) през работните 
часове; Timing (доколко синхронен и навременен е сънят ни); Sleep Efficiency (доколко 



ефикасен/ полезен) е сънят ни; и Sleep Duration (продължителност). Скалата SATED е 
кратка и ще ви отнеме не повече от минута-две, за да я попълните.  

Съвместима с предложеното определение за здрав сън, скалата адресира 
положителните измеления на сън-будност, които в една или друга степен се проявяват 
във всеки един човек. Предложената скала по никакъв начин не е единственият или пък 
най-добрият инструмент за измерване доколко здрав е сънят ни. Всъщност би било 
преждевременно да се използва тази или друга скала за измерване на здравето на съня, 
преди да се постигне по-широк консенсус относно съдържанието му и да се оцени 
неговата валидност. 

Въпросът тук е, че подобни скали могат да се конструират и те ще бъдат достатъчно 
надеждни.  

Скалата SATED е пример за въпросник за самооценка на здравето на съня. Този 
примерен въпросник може да се използва за измерване на проявленията на здравия 
сън. Респондентите посочват честотата, с която изпитват или участват във всеки от 5-те 
аспекта или характеристики на модела сън-будност.  

Удовлетвореността от съня е чисто субективно усещане. Всеки от други въпроси е 
свързан с измерими поведения на сън-будност и включва количествен аспект. 
Индивидуалните въпроси носят точки от 0-1-2, след което се събират. Общ сбор от точки 
„0“ означава НЕЗДРАВ сън, а „10“ – ЗДРАВ сън. Психометричните техники като напр. 
съвременната теория за менталните тестове, биха могли да се използват, за да се 
валидира този или подобен въпросник, като се определят идеалните прагови стойности 
за различните измерения.  

Кратко сравнение на скалата SATED с други подходи за измерване качеството на съня 

Скалата SATED може да бъде сравнена с други инструменти, които оценяват сходни със 
здравия сън конструкции. Съществуват десетки инструменти за самооценка на съня, но 
сравнението е направено с тези, които се използват най-широко и могат да илюстрират 
ключови прилики и разлики.  

Тук ще ви разкажем за някои от тях. Ако са ви интересни, свържете се с нас, за да ви ги 
изпратим или за да тестваме и анализираме резултатите заедно.  

Скалата за сънливост на Epworth, която е най-използваният инструментариум за 
самооценка на съня. Тя е много кратка, лесно се попълва, резултатите също се 
изчисляват лесно и е валидна за голям процент от възрастните хора в западните 
общества. Но тъй като тя измерва само едно измерение, а именно чувството за 
сънливост в определени ситуации, не може да бъде адекватно приложения към по-
широката конструкция на здравия сън.  

Питсбъргски индекс за качеството на съня (PSQI) също се използва широко и осигурява 
интегриран глобален резултат. Той включва всички измерения в предложената 
дефиниция на здравия сън, както и количествено измерима информация. Проблемът е, 
че въпросникът е по-дълъг (18 въпроса), резултатът се изчислява доста по-сложно и 
неговата цел е по-скоро да измерва и идентифицира проблемите със съня, а не неговото 
здраве.  



Medical Outcomes Survey (MOS) скалата за измерване на съня се състои от 12 теми, които 
оценяват всеки аспект от предложената дефиниция за здрав сън, както и симптоми на 
сънна апнея и безсъние.  

Обобщена е в 7 под-скали, които варират от 1 до 9 въпроса, но алгоритъмът за 
формиране на стойностите е доста сложен и това е причината да не се използва толкова 
широко.  

Тествайте скалата SATED и ни пишете здрав ли е сънят ви на 
office@idein.eu  
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Satisfaction 
Удовлетвореност 

Доволни ли сте от 
съня си? 

   

Alertness 
Будност 
 

Оставате ли будни 
през целия ден, без 
да ви се доспива?   

   

Timing  
Синхрон 

Спите ли (или се 
опитвате да спите) 
между 2 и 4 
сутринта? 

   

Efficiency 
Ефикасност 

Прекарвате ли по-
малко от 30 минути 
будни през нощта? 
(Това включва 
времето, необходимо 
за заспиване и 
събуждане от сън.) 

   

Duration  
Продължителност 

Спите ли между 6 и 8 
часа на ден?  
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