
 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПАЦИЕНТА 

(РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ) 

Световъртежът замаяността и нарушеното равновесие са едни от най-честите 

оплаквания, засягащи около 20-30% от общата популация. Честотата на тези 

разстройства нараства и с напредването на възрастта, като над 50% от възрастните хора 

страдат от световъртеж. Причина за световъртежът най-често е увреждане на 

вестибуларния апарат (органът на равновесието), предизвикано от различни фактори – 

инфекции, съдови заболявания, черепно-мозъчни травми, тумори и др.  

По-голямата част от световъртежите се дължат на доброкачествени заболявания, 

засягащи вътрешното ухо и въпреки, че не застрашават живота, водят до ограничаване 

на трудовата и социалната активност на пациентите. В друга част от случаите 

световъртежът е първи признак на потенциално опасни състояния, които ако не бъдат 

навременно диагностицирани и лекувани могат да доведат до тежки последици.  

Balance Clinic е специализирана в извършването на всички 

високоспециализирани отоневрологични изследвания. Отоневрологичното изследване 

дава възможност за разграничаване на вестибуларни от невестибуларни болестни 

процеси, за локализиране на болестния процес вътре във вестибуларната система /лява 

или дясна, периферна или централната част на вестибуларния апарат, диагностициране 

на увреждания на отделните компоненти на вътрешното ухо/. При откриване наличието 

на периферни вестибуларни заболявания, които често протичат тежко, се започва 

подходяща медикаментозна и рехабилитационна терапия. При наличието на централни 

вестибуларни нарушения на пациента се назначават допълнителни 

високоспециализирани изследвания за изясняване на проблема и предприемане на 

съответното лечение. Поставянето на точна диагноза дава възможност за прилагането 

на адекватни схеми на лечение, което в повечето случаи води до пълното излекуване на 

пациента. 

Трябва да сте информирани, че провеждането на отоневрологичното изследване 

в някои случаи и съпроводено с определен дискомфорт, свързан с поява на 

световъртеж, гадене, понякога повръщане при някои от тестовете. Понякога, при силно 

изразен дискомфорт се налага изследването да бъде прекъснато. 

Трябва да сте сигурен, че разбирате смисъла на предоставената Ви информация 

и сте осмислили необходимостта от извършване на съответните диагностични и 

лечебни процедури. Ще получите допълнителна информация преди извършване на 

всяко изследване. Ако сте съгласен, трябва да подпишете информираното съгласие, че 

разбирате съдържанието на документа и сте съгласен да бъдете прегледан и изследван в 

Balance Clinic и да бъдат извършени съответните процедури. Ако Вашето състояние е 

такова, че не позволява сам да вземете решение, в тези случаи информираното съгласие 

ще бъде подписано от членове на Вашето семейство. 
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