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 ВЪВЕДЕНИЕ 

 Настоящият наръчник има за цел да събере и фокусира натрупаните знания в 

предоставянето на социални услуги в домашна среда на възрастни хора, включително хора с 

увреждания, и на тяхна основа да предложи конкретни препоръки за развитие на 

дългосрочната грижа в България. Наръчникът е разработен като допълнителна дейност по 

проект "Мобилен екип за подкрепа в домашна среда", който се изпълнява от Фондация 

"Институт за социални услуги в общността" (ИСУО), финансиран в рамките на Програмата за 

подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2009-2014 г. 

 Наръчникът е цялостен документ в подкрепа на няколко групи заинтересовани страни, 

които се нуждат от общ език и разбиране за значимостта на дългосрочните услуги, а именно: 

- Вземащи решения, за да създават условия за развитие на ефективна, гъвкава и 

устойчива система и услуги за дългосрочна грижа в България, съобразно 

Европейската рамка за качество на социалните услуги, Националната стратегия за 

дългосрочна грижа и натрупаната практика, заедно с другите заинтересовани - 

потребителски организации и професионални организации на помагащи. 

- Доставчици на услуги (услуги в домашна среда, резидентни услуги, услуги в 

общността), за да консултират системно всички заинтересовани страни, 

включително потребителски организации на възрастни хора и хора с увреждания и 

професионални организации на помагащи и да оценяват дейността си, да развиват 

системата за вътрешен контрол на основата на принципите на качество, да 

организират обучението на персонала си върху тази система за качество и да търсят 

добрите практики. 

- Професионални помагащи, за да ползват Европейската рамка за качество като 

основа за оценка на качеството на подкрепата и за дискусия с колегите, 

мениджърите, възрастните хора, нуждаещи се от подкрепа, и техните неформални 

помагащи относно дефицитите в услугите и възможните решения за тяхното 

преодоляване. 

- Възрастни хора, хора с увреждания и организации на неформални помагащи, 

за да използват Европейската рамка за качество и да повишават разбирането си за 

необходимостта от подобряване на качеството на живот на възрастните хора и от 

превенция на неглижирането на възрастните хора, както и да засилят работата в 

мрежа от организации за информиране относно потребностите, очакванията и 

ресурсите на възрастните хора, професионалните и непрофесионалните помагащи. 

 Представените теми включват материали и анализи както от дейността на 

Фондация ИСУО, така и документи на неправителствени организации, изследователски и 

академични организации, специалисти в областта на геронтологията, потребителски 

организации от българската и международната практика. Използваните източниците са 

изрично посочени в края на документа, с цел достъп до тях за всеки заинтересован.  
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 I. КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ НА ДЪЛГОСРОЧНАТА ГРИЖА 

 Дългосрочните грижи се планират, предоставят и анализират винаги в актуален 

контекст - контекста на населението и средата (в конкретен времеви период) като демография, 

здраве, социален и икономически статус, потребности и ресурси.  

 1. Демографски контекст 

 

 

 

 

 

 

 В средносрочен аспект - по прогнозите на 

Евростат за периода до 2030 г. - застаряването 

в 27-те държави-членки на ЕС се очаква да 

нарасне от 17,1 % през 2008 г. до 23,5% през 

2030 г. за населението на възраст 65 и повече 

години. 

 Темповете на застаряване на населението в 

България са много по-високи. 

 

 В дългосрочен план - до 2050 г. - населението в Европейския съюз на възраст 15 – 64 г. 

ще намалее с 48 милиона, а процентът на населението на възраст 65 г. и 65+ г. ще нарастне над 

23,5 %. В резултат, коефициентът на възрастова зависимост ще придобие стойности над 50%, 

което означава, че съотношението между хората в трудоспособна възраст и хората в над-

трудоспособна възраст (над 65 г.) се очаква от 4:1 да намалее до 2:1.  

 В същото време, международни проучвания показват, че над 70% от възрастните хора 

- в някакъв етап от техния живот - се нуждаят от подкрепа и услуги.  

 В подобен демографски контекст дългосрочните грижи имат нарастваща степен на 

значимост и на бързи промени в системата на социалните услуги. Очаква се, че потребностите 

от дългосрочни грижи ще нарастват драматично в европейски и световен мащаб. 

Демографските промени влияят върху потребността от дългосрочни услуги и от наличие на 

социални работници и помагащи, които да подкрепят най-уязвимите членове на обществото.  

  Увеличаването на броя хора, нуждаещи се от дългосрочни услуги, води до 

появата и значимостта на нови ключови фактори и ресурси на тези услуги, като:  

 - подготвен персонал; 

 - включване на семейството в подкрепата; 

 - качество на живот на нуждаещите се; 

 - подкрепа в хода и в края на живота; 

 - здравен мениджмънт; 

 - развитие на специфични програми за подкрепа; 

 - цялостен и дългосрочен процес на доставка на услугите. 

  

 

Осигуряването на тези необходими фактори и ресурси е отговорност на всички 

ангажирани страни - държавна власт, местна власт, професионални и 

потребителски организации. 
 

  

 2. Здравен контекст 

 

Днес Европа е най-възрастният 

континент и населението й 

продължава да остарява. 
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 Броят на лицата с определена трайно намалена 

работоспособност пожизнено се увеличава, 

като през 2012 г. той достига 39 738 лица.  

 

 Броят на освидетелстваните и 

преосвидетелствани лица с трайно намалена 

работоспособност през 2012 г. е 172 555 души. 

 

 

 Въпреки че към днешна дата в България не се води единна статистика относно броя на 

хората с увреждания, се наблюдават достатъчно индикатори за здравния статус, които 

показват тревожни тенденции и конкретни проблеми. Според проучване на Евростат, 

публичните разходи за здравеопазване в България вече възлизат на 7,8 % от БВП в ЕС, а 

поради застаряването на населението, се очаква до 2060 г. публичните средства, изразходвани 

за лечение на острите състояния и дългосрочни грижи, да нараснат с 3 % от БВП. 

 По данни и изводи, представени в Национална стратегия за демографско развитие на Р 

България (2006-2020 г.), здравният статус на българското население има негативни 

характеристики, например: 

- Общата регистрирата заболеваемост на българското население се задържа на високи 

нива (13,36% през 2002 г.). 

- Нараства броят на регистрираните значими заболявания като активна туберколоза, 

злокачествени новообразувания, др. 

- Нараства смъртността от хронични заболявания  (основно сърдечно-съдови и 

травматични увреждания). 

- Влошава се качеството на живот, в резултат на ограничен достъп до здравеопазване 

поради комплекс от причини (икономически причини, нездравословен начин на 

живот, неефективни структурни промени в здравеопазването, др. 

- Постепенно или рязко намалява автономността и функционалната независимост на 

възрастните хора. 

 

Тези проблеми оказват сериозен натиск както върху здравната система, така и върху 

социалната система и поставят важни въпроси по отношение на разнообразието, достъпа и 

качеството на необходимите медико-социални услуги и тяхното интегриране .  

 

 

В този актуален контекст, развитието на интегрирана здравна и социална 

политика е приоритет за България, а ангажираните страни сме всички ние 

- държавата, общините, неправителствените организации, организациите 

на потребителите. 

 
  
 
 

 

  

 

 

След 2008 г. в България се 

наблюдава трайно увеличаване 

на броя на лицата с трайно 

намалена работоспособност 

пожизнено, поради увреждане 

или хронично заболяване. 
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 3. Потребности от дългосрочни и интегрирани грижи 

 

 

 

 Хората във висок здравен и социален риск 

имат нужда от комплекс от здравни и 

социални услуги, както и от услуги в 

подкрепа на образованието, квалификацията 

и заетостта.  

 Тази потребност изисква участие на 

ангажираните държавни институции в 

областта на здравеопазването, социалната 

политика и икономиката, така че услугите да 

са достъпни от момента на възникване на 

потребността до момента, в който лицето 

може да се справя самостоятелно.  

 Участието на хората в риск и на техните 

близки е част от процеса на подкрепа. 

  

 Хората във висок здравен и социален риск в определен период от живота си, а често - в 

хода на живота си - имат нужда от комплекс от професионални услуги и допълваща 

непрофесионална подкрепа. Услугите включват: 

- здравни услуги за превенция, първа помощ, лечение и продължаващо наблюдение в 

зависимост от здравния риск и увреждане; 

- социални услуги за подкрепа в изпълнението на ежедневни дейности (хранене, 

обличане, хигиена на дома и лична хигиена, пазаруване и грижа за собственото 

здраве) или в дейности в общността (административна подкрепа за взаимодействие 

с институциите, придружаване, общуване, др.).  

- услуги в подкрепа на образованието и заетостта (подкрепа в процеса на учене, 

развитие на умения за труд и професионални умения, подкрепа за заетост, 

изграждане на достъпна трудова среда, др.).  

 Подкрепата може да бъде краткосрочна (в периода на най-висок риск) и продължаваща 

(при трайни затруднения и хронични заболявания) Подкрепата се предоставя от помагащо 

лице или от комплексна услуга и е  уникална комбинация от физически, психологически и 

здравни интервенции, насочени към физическото, психологическото и социалното 

функциониране.  

В зависимост от продължителността на предоставяната грижа и мястото на 

предоставяне (в институция или в общността), могат да бъдат разграничени следните типове 

грижа: 

 Дългосрочна грижа, предоставяна в специализирани институции (Дом за стари 

хора или Дом за пълнолетни лица с увреждания) и резидентни услуги в 

общността, предоставяни в среда близка до семейната (Център за настаняване 

 

Сред групите в най-висок 

здравен и социален риск са 

лицата с увреждания, с 

хронични заболявания, с редки 

заболявания  и с множествени 

увреждания. 
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от семеен тип, Защитено жилище и др). Услугите са подходяща за хора, които 

се нуждаят от 24-часова подкрепа); 

 Подкрепа в дневни центрове за възрастни (подкрепа за възрастни, които се 

нуждаят от наблюдение през деня и получават грижа в собствения им дом през 

вечерта и нощта) и Центровете за социална рехабилитация и интеграция (за 

почасова специализирана подкрепа); 

 Подкрепа в дома (подходяща за хора, които живеят и се справят - с помощ - в 

собствения си дом). 

 Услугите трябва да бъдат планирани и предоставяни гъвкаво и навременно, с 

необходимата интензивност, продължителност качество. Тази потребност изисква участие на 

ангажираните държавни институции в областта на здравеопазването, социалната политика и 

икономиката, така че услугите да са достъпни от момента на възникване на потребността от 

подкрепа до момента, в който лицето може да се справя самостоятелно. 

 Независимо от спецификата на потребностите на конкретното лице, услугите следва да 

включват единни характеристики, а именно: 

- улесняване и консултиране на лицето в риск за самоуправление (например, как 

лицето да поддържа мобилността и гъвкавостта си чрез физически упражнения); 

- предоставяне на лицето на актуална информация;   

- насочване и предоставяне на услуги за първична грижа; 

- цялостна оценка на състоянието на лицето (физическо здраве, депресия, болки или 

дискомфорт, странични ефекти от лечение, функционално състояние, качество  на 

живот, професия и заетост, емоционално състояние, взаимоотношения и свободно 

време, среда, специфично поведение, др.); 

- насочване към продължаваща социална и психологическа услуга, с необходими 

дейности за подкрепа на лицето и план за тяхното оптимално предоставяне; 

- мултидисциплинарна подкрепа от личен лекар, специалисти и водещ на случай; 

- информиране за услуги за контакт, помощ и съвет. 

 

 4. Същност, цели и принципи на дългосрочните грижи 

 Същност на дългосрочните грижи 

Според дефиниция на Европейската комисия „Дългосрочните грижи съчетават широк 

набор от медицински и социални услуги за хора, нуждаещи се от помощ при основни 

ежедневни дейности поради хронични физически или психически увреждания. Тези грижи 

често се извършват поне отчасти от непрофесионалисти, като например роднини или 

приятели. Дългосрочните грижи са на границата между медицинските и социалните грижи и 

обикновено се предоставят на хора с физически или психически заболявания, на възрастни 

хора и на определени групи хора, които имат нужда от помощ при изпълнение на ежедневните 

си дейности” (http://ec.europa.eu/health-eu/care_for_me/long_term_care/index_bg.htm). 
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 Цели на дългосрочните грижи 

ЕС формулира три дългосрочни цели за националните здравни и социални системи, 

които трябва да се преследват едновременно:  

- гарантиране на добър достъп до медицински грижи и социални услуги; 

- подобряване на качеството на грижите; 

- гарантиране на устойчивостта на финансирането. 

 

Целите, формулирани в Националната стратегия за дългосрочна грижа на българското 

правителство, детайлизират представените по-горе европейски цели и включват: 

 Развитие на дългосрочната грижа чрез иновативни междусекторни услуги (с фокус 

върху интеграцията на социални и здравни услуги), които да бъдат предоставяни в 

съответствие с реалните потребности на нуждаещите се; 

 Изграждане на адекватна мрежа от услуги в общността и домашна среда (разкриване 

на нови социални услуги в общността и в домашна среда, включително и предоставяне на 

почасови услуги в подкрепа на социалното включване); 

 Подобряване на достъпа до превантивни социални и здравни услуги за възрастни с ранна 

степен на интервенция;  

 Осигуряване на комплексна подкрепа на семействата, полагащи грижи за зависими 

членове;  

 Преглед и обсъждане на механизми за устойчиво финансиране и институционално 

уреждане на дългосрочните грижи;  

 Анализ на практиките в други държави-членки на ЕС относно финансирането на системата 

за дългосрочна грижа, включително и чрез инструментите на осигурителната система;  

 Засилване ролята на социалните партньори и бизнеса в процеса на развитие на 

дългосрочната грижа. Развитие на публично-частно партньорство;  

 Насърчаване на доброволчеството и осъществяване на по-тясно взаимодействие с 

неправителствения сектор;  

 Използване на информационните и комуникационни технологии.  

 

Отново съгласно Националната стратегия, дългосрочната грижа се основава на ясни 

международно приети принципи на подкрепа, цитирани по-долу. 

 
 Основни принципи на дългосрочната грижа  

 Уважение към правата и достойнството на потребителите и включването им в 

процеса на вземане на решения – гарантиране правото на потребителя да избере 

подходящата за него услуга и доставчик, който да му я предоставя. Потребителите (и 

техните семейства) трябва да бъдат партньори в процеса на прехода от институционална 

грижа към услуги, предоставяни в общността. Те трябва да бъдат активно включени и 

консултирани в разработването, предоставянето и оценката на услугите, които получават. 

Специфичните потребности и изисквания на всеки индивид трябва да бъдат уважавани;  

 Минимално ограничаване на личната свобода на лицето – лицето следва да бъде 

подкрепяно и стимулирано да развива потенциала си и да води независим начин на живот;  

 Поставяне на потребителя в центъра на услугата – услугите да са ориентирани към 

самия потребител и към неговите променящи се социални и здравни потребности, характер, 

интереси, история на живот и семейни обстоятелства, възможности и предпочитания. Тези 

характеристики са в основата на планирането и реализирането на грижите, развитието на 

персонала и контрола на качеството;  
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 Прозрачност – да се предоставя ясна, точна и изчерпателна информация и съвети на 

потребителите и потенциалните потребители за предлаганите услуги, тяхната цена и 

достъпност. Информацията да е надлежна и публично достъпна;  

 Недискриминация, обществена солидарност и толерантност към всички социални 

групи – всички граждани са равнопоставени и имат равен достъп до услуги;  

 Достъпност – достъпна и адаптирана среда, осигуряване на качествени услуги на 

територията на всеки регион – изградена мрежа от стационарни и мобилни услуги;  

 Устойчивост и дългосрочен ефект на постигнатите резултати – трайност и дългосрочно 

въздействие на постигнатите ефекти от реализираните политики;  

 Партньорство и равнопоставеност на доставчиците на услугите - съвместни дейности 

на държавните органи на различни управленски нива близо до гражданите; активна роля 

на централните, регионалните и местни власти в организирането и финансирането на 

услугите; равнопоставеност на различните доставчици на дългосрочните грижи като 

участници в развитието на мрежата от услуги и като възможности за предоставянето им и 

кандидатстване за различни публични средства за финансиране;  

 Ефективност и ефикасност на услугите - осигуряване на достъп, разнообразяване на 

услугите, предоставяне в координация, съобразяване с местните особености;  

 Иновативност в процеса на планиране и предоставяне на услуги за дългосрочна грижа – 

поставяне на акцент върху развитието на иновативни и интегрирани услуги, взаимстване 

на добри практики и модели в процесите на планиране и предоставяне на услугите;  

 Междусекторно взаимодействие при предоставянето на социални, образователни и 

здравни услуги, съобразени с конкретните нужди и потребности на потребителите;  

 Превантивност на мерките - превенция на институционализирането, на излишната 

хоспитализация и рехоспитализация;  

 Финансиране, ориентирано към потребителя – създаване на реални условия за 

развитието на ориентирани към потребителите услуги и прилагане на гъвкав подход при 

предоставянето и финансирането им;  

 Гражданско участие и диалогичност – участие и взаимодействие между всички 

заинтересовани страни в процеса на разработване и прилагане на политиката в областта за 

дългосрочна грижа.  

 

 

 

 

Тези принципи се интегрират в нормативните и професионалните документи 

за предоставяне на подкрепа и услуги на възрастните хора и влияят върху 

качеството на социалната политика и практика в международен, 

национален и местен контекст. Ако  принципите са нарушени в реалния 

живот и в социалната практика, са необходими незабавни действия от 

страна на държавата, местната власт, доставчиците и потребителите на 

услуги. 
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 5. Концептуална рамка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официалните документи са отправна точка в 

работата на вземащите решения и на 

помагащите. Всяко ограничение в услугите, 

в контекста на тези документи, следва да 

бъде предмет на анализ и активни действия, 

защото смисълът на документите е: 

-   да регламентират правата на хората; 

- да улесняват процеса на промяна в защита 

на правата. 

 
 Международни документи 

 Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания и Факултативен протокол към 

нея;  

 Конвенция на ООН срещу насилието и дискриминацията;  

Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи;  

 Принципи на ООН от 1991 г. за защита на лицата с психични заболявания и подобряване 

на психиатричната помощ;  

 Харта на основните права на ЕС;  

 Европейска социална харта;  

 Европейска харта на правата и отговорностите на възрастните хора, нуждаещи се от 

дългосрочни грижи и помощ;  

 Европейска харта на предоставящите грижа в семейството;  

 Европейска стратегия за хората с увреждания за периода 2010 - 2020 г.;  

 Европейска стратегия за здравеопазване;  

 Резолюция на ЕП от 9.09.2010 г. относно дългосрочните грижи за възрастни хора  

 План за действие за хората с увреждания на Съвета на Европа за 2006 – 2015 г.  

 

 Национални  документи 

 Национална стратегия за дългосрочна грижа  

Национална програма за реформи на Република България (2012-2020 г.);  

 Национална програма за развитие: България 2020;  

 Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020;  

 Актуализирана Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република 

България (2012 - 2030 г.);  

 Актуализирана стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008-

2015 г. 

 Национална здравна стратегия 2008-2013 г;  

 Актуализираната стратегия по заетостта на Република България 2013-2020 г.;  

 Национален социален доклад на Република България 2011 – 2012 г.;  

 Национална концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012-

2030 г.).  

  

Концептуалната рамка на 

дългосрочните грижи включва 

международни и национални 

документи, които третират 

защитата на човешките права и 

подобряването на качеството на 

живот на възрастните хора. 
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Познаването, позоваването и прилагането на релевантните документи следва 

да води естествено към повишаване на качеството на грижата и подобряване 

на качеството на живот на хората. 

 II. СЪЩНОСТ, ПРОЦЕС И НЕОБХОДИМИ МЕТОДИ НА ПОДКРЕПА НА 

ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА  

 

 1. Психологическа същност на подкрепата на възрастните хора  

 Психологически типове стареене 

Подкрепата на възрастните хора се определя не само от тяхното здравословно 

състояние и затруднения, но и от начина, по който хората възприемат старостта. 

Психологическите анализи идентифицират три вида старост: успешна, нещастна и 

психопатологическа старост.  

 „Успешният тип" стареене е характерно за личности със силен уравновесен тип 

нервна система, с интерес към интелектуални занимания и продължаващи да се трудят 

и след пенсиониране. Психологическото състояние на тези хора, наречено от Е. 

Ериксон "щастлива старост", се характеризира с виталност, съзерцателност, склонност 

да си спомнят миналото, мъдрост и философско отношение към смъртта.  Това са хора 

с ясна ориентация към настоящето. То се приема без уговорки и без планове за 

подобряване. Обкръжаващият свят, настоящото здравословно състояние, уврежданията 

се възприемат с търпение - такива, каквито са. Материалното не е ценност. 

 „Нещастният тип” стареене е старостта на хората, които не са разрешили 

конфликтите от предишните периоди на живота си. Те най-често живеят в миналото и 

никога не са доволни от настоящето. Обикновено самооценката на хората с подобни 

преживявания е ниска и поведението им се характеризира с повишена тревожност и 

акцентиране върху материалното.  

 „Психопатологичният тип” стареене се проявява във възрастово-органически 

нарушения, депресия, хипохондрия, психопатологически, неврозни и органически 

разстройства, деменция.  Един от най-големите страхове на тези хора е да не попаднат 

в старчески дом.  

  

 Моделиране на дългосрочната грижа спрямо концепцията за "успешното 

стареене" 

 

 Дългосрочната грижа е не просто статичен набор от услуги, които се предоставят след 

формален процес на оценка, прилагане на изисквания и регламенти. Дългосрочната грижа е 

процес на био-психо-социална подкрепа, който включва професионални действия, насочени 

към здравето и самостоятелността на нуждаещия, с необходимото професионално отношение 

на уважение и внимание към него. Без тези два компонента, доставчикът не предоставя нито 

грижа, нито услуга. 

 В своите изследвания E. Phelan и съавтори (2004, с. 213), както и J. M. Hilton и съавтори 

(2012, с. 191), използват детайлен модел от показатели, описващи основните измерения на 

успешното стареене. Моделът обхваща основни области на живот, влияещи върху "успешното 
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стареене" - области, в които се прави индивидуална оценка на потребностите от подкрепа, 

формулират се целите на тази подкрепа и се предоставят услуги с дългосрочен характер.  

 Подобен научен подход дава ясна рамка за работата на вземащите решения и 

помагащите и има превантивна роля срещу формализирането на дългосрочната грижа. В тази 

рамка участват активно самите нуждаещи се лица, техните близки, приятели и помагащи, като 

всички те търсят и привличат допълнителни ресурси от общността. 

 

Таблица 1. Примерни формулировки на дългосрочни универсални цели на грижа по области 

 

Добро здраве 

Запазване на добро здравословно състояние продължително време 

Независимост 

Да бъде самостоятелен, независим от чужди грижи възможно най-дълго време 

Справяне с предизвикателства 

Да поддържа способност да се справя с трудности в късните години от живота си 

Действие според вътрешните норми 

Да бъде в състояние, да има възможност да живее според своите вътрешни норми, 

ценности 

Задоволяване на потребности 

Да бъде в състояние да задоволява всички свои нужди и желания 

Контрол върху факторите, определящи начина на живот 

Да бъде в състояние да прави избор за начина, по който живее (хранене, занимания, др.) 

Близко обкръжение 

Да има подкрепата от семейство и приятели 

Липса на хронично заболяване 

Да остане необременен от хронично или тежко заболяване 

Социална включеност 

Клиентът да остане социално включен и свързан със света и хората около него 

Самочувствие 

Да се чувства се добре, в добро самочувствие 

Да поддържа позитивна самооценка 

Удовлетвореност от живота 

Поддържане на чувство за удовлетвореност от живота през повечето време 

Предотвратяване на изолация и самота 

Клиентът да не се чувства самотен или изолиран 

Адаптация 

Приспособяване към промените, свързани със стареенето 

Научаване на нови неща 

Да продължава да се развива, като опознава и научава нови неща 

 

 

 

Услугите за възрастните хора следва да интегрират знанията за 

психологическото възприемане на старостта и да моделират методите на 

подкрепа съобразно индивидуалните потребности и нагласи на нуждаещите се. 

Услугите са професионална дейност, с фокус върху нуждаещите се хора. 

Администрирането и регламентите следва да гарантират качеството, 

ефективността и ефикасността на услугата, без да изместват личността и 

желанията й в периферията на процеса.  
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 2. Цялостен процес на подкрепа на възрастните хора 

 Процесът на подкрепа на възрастните хора има специфични характеристики и следва 

да бъде планиран и осъществен професионално, с необходимото знание и практически умения 

на специалистите и преките помагащи и с подкрепата на близките. Международната 

асоциация на социалните работници формулира ключовите етапи и области в процеса на 

подкрепа, с основните дейности и участници, както и рискове в него - както за подпомаганите, 

така и за помагащите. 

• Преглед и 

оценка на 

ресурсите 

 

 

-  Оценка на актуалното състояние, обстоятелствата в живота на 

клиента и неговите нужди; 

- Идентифициране на предпочитанията му; 

- Насочване към различни специалисти; 

- Препоръчване на подходящи услуги и доставчици на услуги, особено 

когато програмите и процедурите са сложни, със специално заявление. 

• Адаптиране към 

заболяване или 

увреждане 

 

- Изграждане на умения за справяне с чувството на загуба или скръб; 

- Приспособяване към измененията в ролите; 

- Оценка и интервенция върху преживяванията и поведението при 

тревожност, депресия, социална изолация, дезадаптация 

- Оказване на съдействие за разбирането и признаването на 

последствията от заболяването и на влиянието върху семейните връзки; 

- Улесняване на връзките между различни мрежи за подкрепа. 

• Подготовка за 

предоставяне на 

услугата 

 

Подпомагане на клиента и семейството: 

- да разбират необходимостта от грижи; 

- да участват във вземането на решения, които ги засягат; 

- да приемат емоциите, придружаващи промяната и прехода. 

• Превенция на 

насилието и 

неглижирането 

 

- Оценяване на риска от насилие и злоупотреба; 

- Информиране за последиците от избори, водещи към промяна; 

- Предлагане на подходяща терапия за намаляване на рисковете; 

- Гарантиране на безопасността; 

- Насочване към консултации по правни, финансови, жилищни въпроси 

• Палиативни 

грижи 

 

- Подпомагане на клиента и семейството да разберат необходимостта 

от палиативни грижи и възможностите за избор; 

- Насърчаване на откритата комуникация и позитивните стратегии, 

даващи възможност за вземане на ефикасни решения; 

- Предоставяне на информация на хората за обществени ресурси; 

- Осигуряване на наблюдение и проследяване на случая, с 

необходимата подкрепа в последните месеци на живот. 

• Социална 

изолация 

 

- Преценяване дали съществуващата социална подкрепа е адекватна; 

- Проучване заедно с клиента и неговото семейство на възможностите 

да се засилят формалната и неформалната подкрепа; 

- Интервенция за намаляване на бариерите пред контактите. 

• Семейни и 

междупоколенчес

ки конфликти 

 

- Оценка и предоставяне на психообразователна терапия, например за 

преодоляване на проблеми в комуникацията и социалните контакти, 

дисфункции, стресови ситуации и поведенчески проблеми, които може 

да се предшестват от проблеми в здравето; 
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- Насочване на хората към психично-здравни услуги. 

 • Индивидуални 

психосоциални 

проблеми 

 

- Оценка на ролята на емоционалните и социалните фактори за 

здравния статус и поведението, като например анорексия, безсъние; 

- Предоставяне на психообразователна терапия, за да се помогне на 

клиента да разпознава и разбира как поведението му влияе върху 

цялостното му благополучие. 

• Претоварване и 

професионално 

изгаряне на 

предоставящите 

грижите 

- Улесняване на идентифицирането на стресовите фактори и развитие 

на стратегии за справяне; 

- Предоставяне на информация и подкрепа на лицата, предоставящи 

грижа, относно въпроси като изолация, изменения в ролите; 

- Изграждане на връзки с ресурсите в общността. 

 

 

Пренебрегването на специфичните характеристики в живота на възрастните 

хора - поради дефицит на компетентност, време или устойчивост на грижите, 

прави подкрепата неефективна и непрофесионална. 

 

 

 2. Необходими методи на подкрепа на възрастните хора 

 Дългогодишната международна и българска медико-социална практика показва 

наличието на широко представена потребност сред възрастните хора и особено сред тези с 

увреждания и хронични заболявания от няколко ключови методи на подкрепа (предоставяни 

в рамките на различни самостоятелни или интегрирани услуги).  

 Сред тези методи са: 

 

 

 

 

  

 Методите са представени по-детайлно по-долу, изцяло в практически контекст, за да 

предоставят общо разбиране по темата и да бъдат полезни на вземащите решения - в 

развитието на политиката за дългосрочни и интегрирани грижи, и на помагащите - в пряката 

им работа с хора.  

 

Подкрепата се предоставя от специалистите и преките помагащи по 

професионален начин, с необходимата компетентност, при наличие на 

квалификация,  подходящо обучение и супервизия.  

 

 

Психо-социална 

подкрепа 

Асистентска подкрепа Рехабилитационна 

подкрепа 

Здравна подкрепа 

 

Дистанционна подкрепа 
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 3. Психо-социална подкрепа 

 Психо-социалната подкрепа е универсален професионален метод на подкрепа за 

възрастните хора. Подкрепата може да има различна интензивност и форма, но нейното 

предоставяне повишава качеството на живот на всеки човек. Дългосрочната грижа следва да 

включва психо-социална подкрепа в зависимост от заявените или наблюдавани потребности, 

защото тя има превантивна и реактивна функция, т.е. тя може да осигури необходимата 

психологическа грижа, но може и да сигнализира за други спешни потребности и рискове за 

лицето.  

 За да се определи необходимата форма на психо-социална подкрепа е необходимо 

опознаването на възрастния човек. Планирането на грижа, без опознаването на 

предпочитанията и ресурсите на човека, е форма на институционалния подход в услугите - ние 

предлагаме това, в което сме добри, а не това, от което лицето има нужда. 

 Предлагането на необходима, индивидуално ориентирана психо-социална подкрепа 

изисква определяне на "профила" на човека и неговите актуални психологически потребности 

посредством поредица от изследователски стъпки. 

 

Определяне на "профила" на възрастния човек 

 

- Какво харесва и не харесва лицето? 

- Какви са силните страни и дефицитите на лицето? 

- Може ли лицето да прави избор и ако да, как прави този избор? 

- Как лицето разпознава и изразява своите емоции? 

- Какво е типичното поведение на лицето (асертивно, агресивно, пасивно)? 

- Каква е самооценката на лицето (висока, ниска)? 

- Какви социални умения има лицето? Може ли да започне разговор, да поддържа 

разговор със събеседник?  

- Как лицето изразява сигнали на стрес? 

- Как лицето изразява сигнали на тревожност? 

- Как лицето изразява умората си или неразположението си? 

- Как лицето изразява чувството си на щастие? 

- Има ли други специфични характеристики, които ще влияят върху общуването 

и подкрепата на лицето? (прием на лекарства, психично състояние или 

заболяване) 

 

 

 Психо-социалната подкрепа най-общо включва: 

- Подкрепа за общуване и емоционален баланс; 

- Подкрепа за справяне с поведенчески трудности. 
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Помагащите следва да са обучени да предоставят тази подкрепа със специализирано 

въвеждащо и поддържащо обучение от професионалист с опит в психо-социалната работа. 

 Подкрепа за общуване и емоционален баланс 

Общуването е ключова потребност за всеки човек, включително за възрастните хора. 

Специфика може да има в това, че възможностите за удовлетворяване на тази потребност 

могат да бъдат по-ограничени или в по-голяма зависимост от активността на други хора. 

Подкрепата за общуване следва да отговаря на определени изисквания: 

- внимание към възрастния човек; 

- активно слушане; 

- позитивен и етичен език; 

- език, разбираем за възрастния човек (като ритъм и сила на говора, лексика, 

разположение на лицето и тялото, др.); 

- конкретни умения за ефективно общуване, съобразено със състоянието на лицето и 

конкретната ситуация от практиката. 

 

 

Примери от практиката към помагащите: 

 Винаги се уверявайте, че информацията, която давате, е правилна. 

 Не използвайте жаргон; ако има нужда от жаргон, обяснете какво означава. 

 Не предполагайте, че на Вашия потребител е дадена информация в подходяща 

форма; винаги го питайте. 

 Бъдете ясни и недвусмислени в това, което казвате или пишете. 

 Винаги проверявайте дали потребителят има въпроси. 

 Отговаряйте на въпросите открито и колкото можете по-просто. 

 Ако не сте сигурни, че сте разбрали правилно какво пита/ иска потребителят, 

попитайте го. 

 Когато сте обещали да се върнете на по-късна дата при лицето, ползващо услуги, 

с информация, винаги се уверявайте, че това е направено. 

 Когато лицето, което ползва услугите изразява недоволство, насърчавайте го да 

подаде жалба, ако не сте в състояние да решите проблема сами. 

 Когато сте наясно, че не сте предоставили даден аспект от услугата достатъчно 

добре, извинете се и обяснете как ще гарантирате, че проблемът е решен. 

 Ако сте мениджър, уверете се, че комуникацията и даването на информация е 

нещо с, което се справяте редовно чрез процеса на супервизия. 

 Ако имате причина да смятате, че потребител може да има умствено или 

психично увреждане, трябва да помислите каква информация и на кого трябва да 

се дава.  

 

 

Особено важна е подкрепата за запазване или въстановяване на емоционалния 

баланс в кризисни и неочаквани ситуации за възрастните хора, например при: 
- Промяна в обичайните занимания и ритъм на живот; 

- Проблеми в семейната среда; 

- Проблеми в общуването с помагащия; 

- Криза на доверието; 

- Влошаване на здравословното състояние; 
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- Влошаване на психическото здраве.  

 

Подкрепата в подобни случаи включва активно общуване с различни възможни 

цели, за постигането на които се работи съвместно с лицето. 
 Намаляване на влиянието на стресиращите фактори, довели до кризата 

 Даване на емоционална подкрепа, активно слушане, проява на разбиране; 

 Възстановяване на чувството за сигурност и безопасност – например с последователни 

предвидими действия от страна на помагащия;  

 Партниране за преодоляване на реакцията на загуба. 

 

 Коригиране на ограниченото или неадекватно възприемане на ситуацията 

 Даване на времева перспектива 

 Помощ за правилна оценка на ситуацията – например чрез задаване на конкретни 

отворени и структуриращи въпроси. 

 Даване на позитивна обратна връзка 

 

 Активизиране на адаптивните механизми 

 Патрниране при взимане на решения; 

 Помощ при планиране на бъдещи действия – на малки конкретни стъпки с ясен резултат; 

 Свързване на настоящото състояние с предишни успешни модели за справяне с криза;  

 Възстановяване на вярата в собствените сили и повишаване на самооценката. 

 

 Възстановяване на системите за външна подкрепа 

 Преодоляване на усещането за самота и изолация. 

 Помощ за разпознаване на подкрепящите системи – близки, съседи, лекар и др.. 

 Включване на помагащия в системите за външна подкрепа – например чрез даване на 

конкретни предложения за излизане от кризата.  

 

При оказване на помощ на хора в криза е особено важно: 

- Да се разпознаят първите сигнали на кризата; 

- Да се подкрепи лицето с цел възстановяване на емоционалния баланс; 

- Да се прецени вида подкрепа; 

- Да се поддържа баланс между даването на подкрепа и самостоятелните действия 

на човека, за да не се развие зависимост от подкрепящия; 

- Да сигнализира екипа при разрастване на кризата и риск за потребителя или 

подкрепящия. 

 

 

 Справяне с поведенчески трудности 

 

Обичайни интерпретации на 

поведенчески трудности 

Алтернативни интерпретации 

Търсене на внимание 

Например: човекът следва помагащия или 

близкия из цялата къща/ помещение, 

докосва другите по неприемлив начин, 

мести предмети в неподходящ момент, 

дразни другите, прекъсва другите. 

Стартира връзки - търси приятели 

Търси компания - самотен е 

Търси сигурност – уплашен е 

Търси помощ или подкрепа  –няма умения 

или самоувереност 

Личностни проблеми 
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Самостимулиране 

Например: човекът се поклаща, извива или 

играе с пръстите си; удря лицето си или 

краката си непрекъснато, върти се; навира 

се в очите на другите, бучи или пее 

Отегчен, претоварен или свръх стимулиран, 

нуждае се от спокойствие 

Неспособен да намери и започне различна 

дейност 

Специфичен поведенчески синдром, 

свързан вероятно с неврологични проблеми 

Здравословни и медицински проблеми 

 

Самонараняване 

Например: Боде кожата си, наранява се с 

остри предмети, пъха предмети в телесни 

отвори, скубе косата си, храни се и пие в 

излишък 

 

Нервност 

Тревожност 

Депресия 

Психиатричен проблем 

Отегчение 

Несътветстващо поведение 

Например: Не прави това, за което е 

помолен и когато е помолен, не завършва 

започнатото.  

Няма интерес 

Не разбира 

Не е помолен по подходящ начин 

Няма достатъчно умения 

Няма достатъчно сили (енергия) 

Има неприятни спомени от минал опит 

Разрушително поведение 

Например: Говори или издава шумове в 

неподходящо време, крещи,   

пречи на работата на другите, чупи вещите. 

 

Уплашен 

Стресиран 

Не разбира ситуацията 

 

Агресивно поведение 

Например: Хвърля предмети или удря 

другите 

 

Не знае какво се очаква от него 

Фрустриран, даже заплашен 

Изискванията на актуалната ситуация 

надхвърлят уменията или нивото на 

поносимост  

Не е получил отговор на други свои опити 

за общуване. 

 

 

 

Всяка форма на емоционална нестабилност или поведенчески риск е сигнал 

към помагащите, изискващ внимание и действие. Пренебрежителното 

отношение към възрастните хора (т.нар. "ейджизъм") е грубо нарушаване на 

правата им и знак за дефицит на професионален капацитет. 
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 4. Асистентска подкрепа 

 Асистентската подкрепа е ефективна и широко разпространена услуга в международен 

и национален контекст. Подкрепата от асистент (личен асистент, социален асистент, асистент 

за независим живот, домашен помощник и др.) е насочена към част от основните области на 

живот за възрастния човек или човекът с увреждане - самостоятелността в ежедневието, 

удовлетворяването на базисните потребности от храна, почивка, сигурност и хигиена в дома, 

общуване и социална активност. 

 Услугата може да бъде комплексна или с фокус само в една от областите на живот - в 

тази, където възрастният човек (включително с увреждане) има трудности и не може да се 

справи без чужда подкрепа, например: 

  

 

 

 

 Анализът и оценката на асистентските услуги и у нас и в международната практика 

показват безспорните силни страни и ефекти на този вид подкрепа в домашна среда и в общността: 

 Потребителите могат да се възползват от услугите, без да се разделят със своята 

обичайна среда — дома си, близките и приятелите — и да променят жизнените си 

стереотипи. 

 Услугата е достъпна, предоставя се в същото населено място. 

 Предлагащите услуги могат да подхождат индивидуално към потребностите на 

хората, за които се грижат. 

 Сведени до минимум са културните и езиковите прегради. 

 Потребителите — често пъти изолирани от обществото — общуват ежедневно със 

 загрижени и подкрепящи ги хора (социални асистенти и др.).  

 Подобрява се качеството на живота на потребителите, облагородява се жизнената им 

среда. 

 Подобрява се тяхното самочувствие и положителното отношение към себе си и 

заобикалящите ги. 

 Разширява се възможността за свободен избор на потребителите, което поражда 

 усещането за защитеност, увереност в утрешния ден, отговорност за живота си. 

 Улеснява се достъпът на потребителите до ключови институции — училища, 

социални и здравни институции, общинска администрация, културни центрове. 

 

Подкрепа в бита 

 

Подкрепа по 

индивидуална заявка 

Подкрепа за социално 

включване 

Подкрепа в ежедневните 

дейности и хигиена 

 

Подкрепа при 

придвижване, разходка 
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Променя се самата общност, в която живеят потребителите. Създава се 

видима култура, зачитаща нуждите на потребителите, приемаща и 

толерираща различията и индивидуалните особености. Подкрепата не е 

благодеяние, а средство за самостоятелен живот. Възрастните хора и 

хората с увреждания са сред нас! 

 

 Асистентската подкрепа повишава качеството на живот на възрастните хора 

посредством човешкия контакт и взаимодействие с обучен асистент, работещ в екип и 

надграждащ своите умения. 

 Услугата може да бъде самостоятелна или в пакет с други услуги - рехабилитационни, 

здравни, подкрепа за трудови дейности, спортни занимания, др.  

 В зависимост от потребностите, услугата може да бъде ежедневна или по няколко часа 

седмично, с цел подкрепа само в онези дейности, с които потребителят не може да се справя 

сам или с неформална подкрепа. 

 В каквато и форма, честота и продължителност се предоставя асистентската услуга, 

подкрепата е професионална и качествена, защото: 

- насърчава независимостта; 

- осигурява безопасност на домашната среда; 

- подпомага личната хигиена и добрия външен вид; 

- подпомага приготвянето на храна и храненето; 

- оказва подкрепа за превенция на обездвижването и появата на декубитални рани.  

 Тези принципи имат конкретно приложения в практиката на асистента, могат да бъдат 

наблюдавани, оценявани и подобрявани в хода на услугата. 

 Асистентът насърчава независимостта на подкрепяния човек 

Примери от практиката: 

 

 Асистентът отделя време да помага на потребителя да върши дейностите сам или с 

негова подкрепа. Това отнема повече време, изисква търпение и насърчаване, но 

поддържа уменията и мотивацията на потребителя. 

 Асистентът насърчава всяка малка стъпка на самостоятелност на потребителя - това 

е условие за повишаване на тяхната самооценка и самоуважение.  

 Асистентът информира за подходящи помощни средства или оборудване, които 

могат да помогнат на потребителя да запази своята независимост, при нобходимост 

подпомага процеса на осигуряван на помощни средства. 

 Асистентът обръща внимание на достъпа до дома или помощенията, ползвани от 

потребителя, така че да бъде подобрен, при необходимост (с помощта на специалист, 

доставчик на услугата, друго отговорно лице).  

 Асистентът обсъжда подкрепата и справянето на потребителя с неговото семейство, 

така че да се чувстват спокойни.  
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 Насърчаването на независимостта на хората е национална политика! Увеличената 

независимост на потребителя е знак за качество на работата на асистента. Ако 

планираното време за подкрепа е недостатъчно, въпросът се обсъжда в екипа. 

 

 

 

 Асистентът се грижи безопасността на потребителя и в домашната среда 

Примери от практиката: 

 

 Асистентът поддържа и проследява безопасността на физическата среда (изключва 

електическите уреди, когато е уместно, не допуска струпването на вещи до 

отоплителни уреди, не размества мебели, без да е обсъдено с потребителя, др.). 

 Асистентът подкрепя потребителя, без да го излага на физическа, вербална, 

сексуална и финансова злоупотреба. Ако потребителят е в подобен риск от друго 

лице, асистентът информира незабавно доставчика на услугата. 

 Асистентът прилага безопасни методи на работа. 

 Асистентът се грижи за предотвратяване на падания (като следи за здравословното 

състояние на потребителя, средата, настилките, мебелите, използване на повдигащи 

съоръжения, кабели и шнурове, в които потребителят може да се препъне, други 

фактори). 

 Асистентът се грижи за предотвратяване на инфекции (като се грижи за хигиената в 

дома, собствената хигиена и тази на потребителя). 

 Асистентът подкрепа потребителя с цел превенция на самонараняване (внимателно 

отношение при ползване на остри предмети, при поддържане на лична хигиена, др.). 

 Ако асистентът смята, че не е обучен за безопасно извършване на дадена задача, 

тследва веднага да се обърне към директора на услугата.  

 Ако безопасността на потребителя или асистента е изложена на риск, е необходимо 

неотложно решение и действие. В международната практика се ползват видеозаписи 

и се задейства специфичен протокол на действие. 

 

 
 Асистентът се грижи потребителят да има комфорт, който облекчава болката 

Примери от практиката: 

 

 Асистентът прилага подход на подкрепа и насърчение. Ако потребителят изпитва 

болка или безпокойство, асистентът оказва емоционална подкрепа или конкретна 

подкрепа за облекчаване на положението (осигурява почивката му, подрежда място 

за отдих, подпомага приема на лекарство, предписано от лекар, др.). 

 Асистентът винаги пита потребителя как да осигури комфорта му, без да прави 

предположения.  

 Асистентът приема състоянието на потребителя, без да го оценява или неглижира. 

Ако състоянието на потребителя остава тревожно, асистентът незабавно информира 

близките, личния лекар и/ или ръководителя на услугата.  
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 Асистентът подпомага поддържането на лична хигиена и пригледния външен вид 

на потребителя  

Примери от практиката: 

 
 Асистентът не пропуска да проследи личната хигиена и външния вид на потребителя 

(дори, ако това не е пряк ангажимент на асистента) - те са сигурен знак за 

здравословното и психично състояние на лицето.   

 Асистентът подкрепя потребителя да има и да поддържа чисти и приятни за употреба 

кърпите за лице, гребена, тоалетните принадлежности.  

 Асистентът зачита личното пространство на потребителя.  

 Асистентът не показва раздразнение, въпреки обстоятелствата (включително в 

случаите на изпускане - това е най-обезсърчителния аспект на слабост). 
Достойнството и личният живот са запазени. 

 Асистентът се отнася с уважение към предпочитанията на потребителя по отношение 

на външния му вид, дрехите и аксесоарите му. 

 
 Асистентът подпомага приготвянето на храна и храненето на потребителя  

Примери от практиката: 

 

 Когато асистентът се грижи за храненето на потребителя, той приготвя храната с 

добра хигиена и качество.  

 Асистентът оставя време на потребителя или му помага да изяде храната, без да 

бърза. 

 Асистентът проследява винаги да има свежа вода за пиене на разположение на 

потребителя. Ако не е сигурен колко дълго е стояла една чаша с вода, асистентът я 

сменя. 

 Асистентът предоставя пряката помощ, от която потребителят имат нужда, за да се 

храни и пие течности. Никога не оставя напитка извън досега на потребителя. 

 Възрастните хора може да се окажат в риск поради намаляване на желанието им да 

се хранят и пият течности. Неподходящото ниво на хранене и хидратация може да 

доведе до бързо влошаване на потребители с крехко здраве. Ако асистентът има 

тревожни наблюдения за потребителя, веднага информира близките, личния лекар, 

ръководителя на услугата. 

 

 Асистентът оказва подкрепа за превенция на обездвижването и появата на 

декубитални рани 

Примери от практиката: 

 

 Асистентът знае, че движението е най-добрата превенция на декубиталните рани. 

 Асистентът помага на потребителя да се движи и да променя често позицията си. 

 Асистентът изслушва потребителя за това как се чувства, има ли сърбеж, парене, 

болка. Заедно проверяват има ли промени в състоянието или цвета на кожата, 

например зачервяване, сухота или болезненост. 
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 Асистентът информира и/ или се консултира с близките, личния лекар, 

ръководителя на услугата винаги, когато има съмнения или когато потребителят 

има нужда от подкрепа за мобилността си. 

 

 
 

 
 5. Рехабилитационна подкрепа 

 

 

 

 

 

 

Ако добавим към броя на хората с 

увреждания у нас и тези на възрастните хора 

над 65 г. (още 17.5%), можем да си 

представим значимостта на техните 

потребности от рехабилитационна подкрепа. 

 

 

 Същност и задачи на рехабилитационната подкрепа 

 Във фокуса на съвременната медицинска и социална практика стои отговорността за 

осигуряване на добро качество на живот на възрастните хора и хората с увреждания чрез  

премахване на затрудненията в средата и увеличаване на възможностите им за 

самостоятелност и мобилност. Това е продължителен и труден процес, характеризиращ се с 

комплексност и ангажираност на разнородни специалисти (лекари,  рехабилитатори, 

ерготерапевти, психолози, социални работници, др.).  

 Съществуват различни класификации на рехабилитационната подкрепа. Най-общо тя 

се разделя на медицинска и социална рехабилитация (чл. 15, Закон за интеграцията на хората 

с увреждания), но в практиката тези граници често са по-гъвкави, защото подкрепата включва 

широк кръг разнообразни и силно индивидуализирани дейности за облекчаване на болката и 

ограниченията, за повишаване на емоционалния тонус, за ускоряване на оздравителния 

процес, за поддържане на функционалността на човешкия организъм и самостоятелност. 

  Основната цел на специалистите, ангажирани с този процес, е обучението на 

възрастните и лицата с увреждания в нови умения и дейности, когато те липсват по рождение, 

вследствие на възрастовите изменения, или са загубени поради увреда и заболяване. 

Изграждането на умения има за задача да възстанови активната роля на индивида в 

семейството и обществото. Така помагащите не само консултират и подпомагат оздравителния 

и адаптационен процес, но и мотивират хората за развитие, мобилност и независимост. 

 Детайлите в работата на отделните специалисти се определят от взаимодействието 

между състоянието и възможностите на индивида, неговите лични интереси и нужди и от 

околната среда. 

По данни НСИ, хората с увреждания над 

16 години за 2013 г. наброяват 68 887 

души или 11.1 % от общия брой на 

населението в работоспособна възраст.  
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 Основните задачи на рехабилитационния процес за възрастните хора - представени тук 

в контекста на социалната рехабилитация  - са насочени към:  

- Подкрепа за мобилност, двигателна активност и превенция на обездвижването; 

- Изграждане на адаптирана среда; 

- Консултиране на близките за предоставяне на подкрепа 

 Подкрепа за мобилност, двигателна активност и превенция на обездвижването 

 Здравият човек е включен в разнообразни функционални, творчески и 

комуникативни дейности. C нaпpeдвaнeтo нa възpacттa и в резултат на увреждания и хронични 

заболявания, човек не може пълноценно да участва във всички желани дейности, изложен е на 

нарастващ риск от oбeздвижвaнe, емоционална неудовлетвореност и coциaлнa изoлaция. Тези 

промени се отразяват във всички измерения на живота му – ментални, емоционални  и телесни. 

По-късно индивидът привиква към обусловеното от болестта състояние на пасивност, губи 

инициатива и интерес. Засегнатите трудно възвръщат своята активност в живота и 

обществото. 

 За да се противодейства навременно на тези негативни процеси, особено при възрастни 

и лица с дългогодишни заболявания, на помощ идва комплекс от терапевтични дейности, 

които обхващат не само увредата или заболяването, но имат предвид и развитието на 

индивида, неговите възможности и социални нужди.  

Рехабилитационна подкрепа за мобилност (двигателна рехабилитация) 

 

 Оценка на рехабилитационния потенциал - чрез функционална диагностика на 

мобилността и ограниченията на системите в човешкия организъм (нервна система, 

опорно-двигателна система, др.), в контекста на индивидуалните интереси, 

предпочитания и потребности на лицето. 

 Информиране на лицето за същността на страданието и за хода на 

възстановителния или адаптиращ процес - чрез предоставяне на пълноценна и 

точна информация за промените в организма и двигателния апарат, за очакваното 

въздействие върху настроението и мобилността,  както и върху всички функции по 

време на възстановителния и адаптиращ процес.  

 Планиране на рехабилитационна програма - чрез координиране на медициски, 

социални, педагогически дейности, насочени към поддържане на оптимална 

физическа, психическа и трудова годност, с планиране на подходяща честота, 

интензивност и форми на движение и активност. 

 Осъществяване на рехабилитационна програма и развитие на 

рехабилитационния потенциал - чрез партньорство между специалиста, 

възрастния човек/ човекът с увреждане и неговите близки, с водещата роля на самото 

лице. 

 Наблюдение и контрол на процеса и резултатите от рехабилитационната 

програма - активността на лицето се наблюдава и контролира текущо, с цел 

проследяване на напредъка и общото състояние и тонус, както и промяна на 

програмата, при необходимост. 
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 За постигане на положителен ефект от рехабилитационните процедури при възрастни 

и хора с увреждания е необходимо да се търси и общо въздействие върху организма. За целта 

се осигуряват оптимални условия на подготовка и включване на конкретното лице.  

 

Условия за провеждане на процедура по двигателна рехабилитация 

Определяне на изходно 

положение за изпълнение на 

упражненията  

 

Изходното положение за рехабилитация се определя в 

зависимост от здравния и двигателен статус на лицето.  

В практиката с възрастни лица обикновено се прилагат 

упражнения от тилен лег (легнал по гръб) или от лег 

(легнал по корем) на постелка на пода. За хората със 

сърдечно-съдови заболявания, обаче, по-подходящо е 

процедурите да започват от седеж (на стол/ 

гимнастическо столче). 

Самото заемане на това изходно положение 

представлява трудност  и дори в някои случаи крие риск. 

Немалко хора страдат от възрастови и дегенеративни 

промени в ставния апарат, така че лягането и 

изправянето за тях е проблем. Други хора са с високо 

артериално налягане и заемането на пози с ниско 

положение на главата е противопоказно. В допълнение, 

трябва да се отчита факта, че в положение лег се 

затруднява оттичането на секретите от белите дробове, 

тъй като липсва помощта на гравитацията (за разлика 

например от изходното положение седеж на стол или 

стоеж). 

Постепенност и баланс на 

натоварването  

 

Постепенността при прилагане на физическото 

натоварване е едно от най-важните условия за постигане 

на положителни резултати, независимо за какво 

заболяване става дума. Например: 

- При лица със заболявания на сърдечно-съдовата 

система (коронаросклероза, хипертонична болест, 

инфаркт на миокарда) в първите процедури не се 

предвижда голямо натоварване (бягане, силови 

упражнения, клякане и др.), защото това ще предизвика 

неблагоприятни последици – прекомерно повишване на 

артериалното налягане, рязко ускоряване на сърдечната 

дейност (тахикардия), което може да доведе дори до 

сърдечна слабост, поява на болка в сърдечната област 

(стенокардия) - знак за недостатъчност на коронарното 

кръвообръщение, и пр.  
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- При възрастни с дегенеративни заболявания на ставния 

апарат (деформираща артроза) не може да се дават в 

началото трудни упражнения за крайниците (клякане, 

лицеви опори), не само поради обременяването на 

сърцето, а и поради обстоятелството, че тези тежки 

упражнения могат да предизвикват допълнителни 

микронарушения в ставните повърхнини (пукнатини) и 

да влошат общото състояние. Често в такива случаи се 

засилва  и болката в поразените стави, която води до 

нежелание у лицето да продължи процедурата. 

Развитие на двигателните 

навици и възможности 

 

Основна задача в началните процедури е формирането 

на двигателни навици за правилно и точно изпълнение 

на упражненията. Освен здравния (физиологичен) ефект 

от правилното изпълнение на упражненията, се постига 

и лична удовлетвореност и добро самочувствие, което е 

допълнителен стимул за активно участие във 

възстановителния процес.  

Определяне на оптимална 

продължителност и 

интензивност 

Времетраенето и дозировката на заниманията е строго 

индивидуално, съобразено с възможностите и желанието 

на индивида. Те могат да се променят в хода на всяка 

рехабилитационна сесия. 

Противопоказания и 

ограничаващи фактори 

 

Общи противопоказания: 

- Тежко общо състояние състояние на организма.  

- Състояние на организма с повишена температура 

и ускорено утаяване на еритроцитите.  

- Възпалителни процеси в острия период на дадено 

заболяване. 

- Наличието на болка - физиологичен сигнал за 

разстройство на нормалните процеси в организма 

и, в този смисъл - защитен механизъм, който 

трябва да се има предвид. Болката може да е 

симптом на много други състояния. 

- Патологични външни и вътрешни кръвоизливи, 

независимо от причината и големината им.  

- Злокачествени новообразувания, преди да са 

оперирани, поради опасността от разсейване на 

туморните клетки. 

Специални противопоказания: 

- Пристъпни състояния на сърдечно-съдовата 

система – тахикардия, тахиаритмия, кардиогенен 

задух и др. 
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- Кризисни състояния – колики, хипертонични 

кризи, бъбречни и язвени кризи. 

- Тежка степен на сърдечна недостатъчност, 

негативна ЕКГ. 

- Мигрена. 

- Стенокардия, продължаваща повече от 5 минути. 

 Ерготерапия в подкрепа на мобилността 

 

Ерготерапията включва анализ и селекция на дейности, съгласно специфични 

критерии за всеки индивид, и се прилага не само за коригиране на затрудненията и 

патологичните промени в организма, но и за укрепване и поддържане на здравето и 

самостоятелността. Ерготерапевтичното въздействие се основава на включване на цялостната 

личност в рехабилитационния процес, оценка на реалните възможности на индивидите и 

търсене на практически осъществими методи за извършване.  

 Ерготерапията включва целенасочени действия за: а) фокусиране на вниманието върху 

цели на развитие, б) емоционално изразяване и в) изграждане/ възстановяне на умения за 

самостоятелен живот. Ерготерапията се извършва от специалисти ерготерапевти. 

 Ерготерапията преставлява част от здравното обслужване на хората, като добавя 

програма от действия за постигане на следните положителни оздравителни ефекти:  

- Увеличава капацитета от възможности на индивида, за да може той да изпълнява 

дейности и да посреща своите нужди. 

- Анализира и приспособява дейностите и околната среда към особеностите на индивида. 

- Постигане на най-високо ниво на възможности в изпълнение на дейностите, за да се 

постигне относителна независимост и връщане към нормален и обичаен начин на 

живот. 

   

 Самообслужване,  самостоятелност и дейности от ежедневния живот 

 Самообслужването, в това число и дейностите от ежедневния живот, са от 

изключително значение за самостоятелността и независимостта на всеки човек. Те са свързани 

с тоалет, хранене, обличане, мобилност и т.н. Понякога се касае просто за преместване на 

тялото в пространството, промяна на положението му, заемане на различни позиции, 

придвижване без чужда помощ и други. 

 Задачите, които се поставят в тази връзка, трябва да се планират реално, за да са 

осъществими, да се поставят перспективни срокове, да се изпълняват поетапно една след 

друга. 

 Много важна стъпка в самообслужването е поддържането на телесна хигиена – 

ползване на тоалетна, измиване, обличане и хранене са сред приоритетните задачи на 
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рехабилитацията. По-късно, към обучението в дейности от ежедневния живот се включват 

самостоятелното приготвяне на храна, сервиране, обучение в писане, работа с компютър, 

разходки и пр. 

 Поради голямото значение на самообслужването при всеки човек и най-малките 

успехи, постигнати в него трябва да се уважават и да предизвикват задоволство, както при 

лицето, така и при помагащия. Свръхпротекцията при обслужване на лицето не е полезен 

подход и това следва да бъде обсъдено заедно с лицето и с подпомагащите го хора. Всяка 

дейност, осъществена самостоятелно или с водещата роля на лицето, подпомага процеса на 

укрепване и трениране. 

  

 

Основно правило в обучението в дейности от ежедневния живот е, че всяка 

веднъж изпълнена успешно дейност трябва да се повтаря системно. Една от 

задачите на рехабилитационния екип е да следи този процес, да го контролира, 

стимулира и ръководи. 

 

 Двигателна активност 

 Физическият и психоемоционален стрес, свързан с двигателната активност, повишава 

адаптационните възможности на организма. Двигателната активност е основен фактор за 

първичната здравна профилактика и  за вторичната профилактика при боледували, стари или 

болни индивиди с основна цел повишаване качеството на живот.  

 Фзическата активност има огромно значение за всеки човек, защото: 

- противодейства на хиподинамията (обездвижването), която е рисков фактор за 

възникване на много социално значими заболявания; 

- разширява адаптационните възможности на организма чрез структурно-

функционалните промени в организма, които са резултат от системните дозирани 

физически натоварвания; 

- ограничава или намалява ефекта от действието на рисковите фактори на здравето. 

 Peдoвнитe paзxoдĸи и oбщyвaнeтo c paзлични xopa cпoмaгaт за пoдoбpявaнeтo нa 

мycĸyлния тoнyc, нacтpoeниeтo, aпeтита, концентрацията на вниманието и т.н.  

 Цел на всяка услуга следва да бъде запазването или възстановяването на двигателната 

активност на всеки човек. 

 

 

Физически активният начин на живот е източник  на добро здраве и условие 

за предотвратяването на повечето рискови фактори. 
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 Изграждане на адаптирана среда  

 Увреждането е състояние на ограничение на даден индивид да взаимодейства с 

околната среда, което от своя страна му създава физически, социални, морални и дори 

интелектуални затруднения. Според някои статистически данни в повечето страни всеки 1 на 

10 души страда от някакъв вид увреждане и това рефлектира върху 25% от населението. 

 При наличие на функционална загуба, която води до ограничения в самообслужването 

и самостоятелността, медицински и рехабилитационен  екип трябва да оцени функционалния 

дефицит и да вземе решение за използването на различни видове технически помощни 

средства и приспособления.  

Видове помощни средства и приспособления 

 

Помощните средства и приспособления са със широк спектър, техният избор и ползване 

имат изключително индивидуален характер. Целта им е да подпомогнат, облекчат и/или 

заместят липсващи функции или възможности на човека.  

 

Правилният избор на помощно средство основно зависи от експертната оценка на 

специалистите, усещането на ползващия, функциите, които ще изпълнява, целта на 

ползването му (подпомагане на придвижването, обслужване, цялостно преместване). 

  

Помощните средства условно се разделят на близки до тялото и далечни от тялото, а именно: 

- Близки до тялото помощни средства са: ортези (опорни и коригиращи); протези, 

заместващи загубени телесни части. Характерно за тях е, че те са строго 

индивидуални и се пригаждат към нуждите на индивида. 

- Далечни помощни средства са тези, които позволяват на лицето да използва 

остатъчните си възможности за да се включи оптимално в живота; при тях не е 

необходима строга индивидуалност; това са патерици, проходилки, инвалидни 

колички и някои уреди, инструменти и приспособления (надстройки за тоалетка, 

обувалки за чорапи и обувки, удължения за виличи и лъжици, различни дръжки и 

пр.).  

 

  

 При избор на най-подходящо помощно средство, трябва да се започне градацията от 

най-простите достъпни и лесни за усвояване приспособления. Добре е да се обсъди въпроса и 

с възрастния човек или лицето с увреждане и да се вземе предвид неговото становище и 

одобрение, защото това е предпоставка за по-ефективно използване на приспособленията, 

упражняването с тях и, разбира се, за положителния краен резултат. 

 

Правила за изграждане на адаптирана домашна среда  
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Адаптирането на домашната среда има за цел да осигури независимост на 

нуждаещото се лице. 

 

- Отчитат се физическите възможности и ограничения на лицето. 

- Отчитат се възрастовите изменения и предпочитания на лицето. 

- Осигурява се необходимото лично пространство. 

- Премахване на предмети, ограничаващи придвижването (килими, пътеки, прагове). 

- Поставяне на осветителни тела, които осигуряват необходимата светлина за 

придвижване през нощта, „лесни“ ключове, напомнящи надписи. 

- Адаптиране на баня и тоалетна чрез рампи, дръжки, повдигане на тоалетната чиния. 

- Улеснен достъп до важни и често  ползвани от лицето предмети в съответното 

помещение (кухня, спалня, баня, др.). 

- Ако лицето ползва инвалидна количка, входът към стаята му и другите помещения 

трябва да е достъпен (без стъпала, лайсни и други преходи към подовата настилка).  

- Избягват се тесните ъгли, които затрудняват придвижването на лицето. 

- Гладките подови покрития са по-добър избор от килимите. 

- Скриновете с кошове са по-удобни от скриновете с чекмеджета; 

- Дрешникът е по-удобен без врати, с ниско разположени закачалки. 

- Ниски библиотеки с дълги рафтове са по-подходящи от високите библиотеки. 

- При потребност от рехабилитация или медицинско лечение в домашна среда, 

мебелите в стаята се подреждат, така че да не се разместват при манипулациите. Това 

прави терапията по-естествено включена в ежедневието и бита на лицето. 

- Дизайнът на стаята и дома на човека отговаря на неговите вкусове и предпочитания 

- цветове, декорация, подредба, осветление - всичко това прави домът по-уютен. 

 

 

 Консултиране на близките и помагащите за предоставяне на подкрепа 

 

Често възрастните хора и хората с увреждания имат нарастваща потребност от 

подкрепа в специфични дейности или в ежедневнието. Оограничената физическа подвижност, 

физиологичните, психологичните или патологичните промени ограничават уменията за 

самообслужване и социалните дейности и контакти. Това ново състояние изисква подкрепа от 

страна на семейството – постоянна или в определено време от денонощието – за осигуряване на 

нормалния ритъм на живот или за предпазване на човека от опасни за него действия. 

 Πoняĸoгa възниĸнaлaтa нyждa oт гpижa зa възpacтeн чoвeĸ изпpaвя ceмeйcтвoтo и 

помагащите пpeд нeтипичнa зa тяx, извънредна cитyaция, в която те се нуждаят от информация 

и професионална пoмoщ. 

   

Информиране и консултиране на близките и помагащите 

 

- Информация за прилагане на на медикаментозно лечение (ако има такова); 

- Информация за начините за подпомагане на придвижването (помощни средства и 

използването им); 

- Консултиране за хигиенното обслужване; 
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- Консултиране за здравословно хранене; 

- Информиране за възможностите за допълнителна подкрепа (рехабилитационна, 

психологическа, здравна, др.); 

- Рехабилитационна подкрепа на близките за подкрепа на двигателната активност на 

лицето и адаптиране на домашната среда; 

- Психологическо консултиране за преодоляване на емоционалното натоварване и за 

развитие на стратегии за справяне със стреса; 

- Здравно консултиране за проследяване на здравословното състояние, потенциални 

рискове, промени в лечението; 

- Други специфични форми на консултиране - профилактика, алтернативни форми на 

подкрепа, спорт, дейности за свободното време. 

 

  

 

 

Близките и помагащите поддържат връзка с медицинския и 

рехабилитационен екип, който ги информира за състоянието на лицето и ги 

обучава в модели на обслужване, съобразени с индивидуалните 

характеристики на човека. 

 

 6.  Здравна подкрепа 

 

 

 

 

 

 

 

Здравето е отговорност на всеки човек, на 

специалистите (лекари, рехабилитатори, 

ерготерапевти, медицински сестри, 

рентгенови и клинични лаборанти, др.), 

както и на близките и помагащите на лицето 

в риск. 

 

 

 

 Световната здравна организация (СЗО) определя понятието “здраве” като състояние на 

физическо, психическо и социално благополучие. Болестта, от своя страна, обикновено се 

разбира като нарушено или загубено здраве в резултат на различни причини: механични, 

физически, химически, биологични и психогенни.  

 Развитието на болестта според съвременното разбиране се свързва с: 

 водещата роля на външната среда; 

 състоянието на защитните сили на организма; 

Здравето е сред основните блага, които 

дават смисъл на човешкия живот и 

допринасят за неговото качество, 

както и сред основните човешки права, 

заложени в националното и 

международното право. 
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 страданието на целия организъм - не съществува съвършенно изолиран болен орган или 

тъкан. При всички болести, в по-голяма или по-малка степен, е въвлечен целият 

организъм. 

 

С термина “увреждане” се означава психическо и/или физическо ограничение в 

социалното функциониране на човека. В резултат на това ограничение се получава 

разминаване между очакванията на обществото да се изпълняват определени лични и 

социални роли, възможностите на индивида - психически и физически, и възможностите на 

жизнената среда.  

 

 Според определението на Парламентарната Асамблея на Европа (1992) “Увреждането 

е ограничение във възможностите, обусловено от физически, психически, сензорни, 

културни, законодателни и други бариери, които не позволяват на човека, имащ инвалидност, 

да бъде интегриран в обществото и да взима участие в живота на семейството и обществото 

като другите членове на обществото...”. 

 

Медицинското лечение на заболяванията и рехабилитацията за цялостна 

активност на лицето са професионални дейности, осъществявани от 

специалисти.  

Помагащите лица, обаче, често се оказват първите хора, които могат да 

реагират в ситуация на риск за възрастния човек или човека с увреждане. 

 

 Готовността да се окаже помощ е от изключителна важност при спасяването на живота, 

поддържането на жизнените показатели, облекчаване на болката и предотвратяване на 

допълнителни наранявания или инфекции.  

 Дългосрочната грижа включва не само здравни и социални услуги, но и подкрепа в 

критична за здравето ситуация. Помагащите са обучени как да оценяват състоянието, да 

разпознават сигнали за потенциален риск и да реагират при реален риск за лицето. 

 

Подготовка на помагащите да оказват подкрепа при здравен риск 

 

Оценка на състоянието на 

лицето с проверка на 

жизнените показатели 

 

 

Как да чуем сърцето?  При мъж сложете ухо в лявата 

половина на гърдите, при жена сложете ухо точно под 

лявата гърда. Нормалният пулс за възрастен човек е 

между 70 и 80 удара в минута. Възбудата, умората и 

температурата могат да ускорят пулса. 

Как да чуем дишането? Сложете ухо в дясната половина 

на гърдите. Честотата на вдишване/издишване в минута 

нормално е 16-20 пъти. Възбудата, умората и 

температурата могат да ускорят дишането. Ако не чувате 

дишане, проследете движението на гръдния кош и корема 

file://///icss/Documents/ICSS/Projects/Advocacy%20Centre_Norway%20fund/www.ngogrants.bg
http://www.eeagrants.org/


 

 

 

Проектът „Мобилен екип за подкрепа в домашна среда”  
се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България  

по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. 
www.ngogrants.bg 
www.eeagrants.org 

 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в 
България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за 

съдържанието на документа се носи от Фондация “ИСУО” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 
документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и 

Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България. 

или поставете огледалце/друг лъскав предмет пред 

устата/носа на пострадалия и проверете за изпотяване. 

Как да напипаме пулса? Сложете върховете на показалеца 

и средния пръст под палеца на китката на лицето, за да 

усетите пулса. Не слагайте вашия палец, тъй като 

собственият ви пулс маже да ви обърка.Ако не можете да 

го усетите на китката, проверете каротидната артерия 

(отстрани на шията) или феморалната артерия (в 

слабините). След като откриете пулса, пребройте   

ударите за 15 сек. и умножете по 4 или ако пулсът е много 

бавен и неравномерен, бройте в продължение на 60 сек. 

Пулсът може да варира съобразно положението на човека, 

наличието на хронични болести. Нормалният пулс за 

възрастен мъж е 54 - 70 удара/мин., за жена - 75 - 80 удара 

Оказване на навременна и 

адекватна подкрепа при 

здравен риск 

Най-честите рискови ситуации са  падане, болка, 

проблеми с дишането, припадъци, загуба на съзнание, 

гърч. Навременната и адекватна помощ изисква детайлно 

познаване на здравословното състояние на лицето и 

особеностите на прилагане на помощта. 

 

Припадък - внезапна загуба 

на съзнание 

Симптоми: 

слабост, сънливост, 

отпуснатост, ускорен или 

забавен пулс, студена и бледа 

кожа 

Реакция: 

- Ако лицето се чувства зле (има вероятност от 

припадане), накарайте го да седне и да наведе 

главата си на нивото на коленете или да легне и да 

повдигне краката си на 20 см. височина. 

- Ако  е припаднал - поставете го по гръб, разхлабете 

дрехите; отворете прозорците на стаята; потърсете 

медицинска помощ. Не давайте нищо през 

устата!!! 

Проблеми с дишането 
Симптоми:  

недостиг на въздух, замаяност, 

болка в гърдите, ускорен пулс, 

синкавочервен цвят на кожата, 

разширени зеници, загуба на 

съзнание 

 

Реакция: Поддържайте въздушен достъп, като поставите 

едната си ръка под врата на пострадалия и я повдигнете, с 

другата ръка, наклонете максимално назад главата. 

Редувайте  вдишване с 4 потупвания по гърба, ако е 

необходимо. 

 

Рани или нарушаване 

целостта на кожата 

 

Направете всичко възможно за кръвоспиране и потърсете 

медицинска помощ.  

 

Реакция: Почистете раната и околната повърхност с мек 

сапун и изплакнете. Попийте със стерилна марля или с 
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чист бинт. Третирайте с антисептици, за да предотвратите 

заразяване. Покрийте раната, за да абсорбирате 

течностите и да предпазите от замърсяване чрез:   

- стерилни презързочни материали за големи рани, за 

порязвания, одрасквания и други;  

- незалепващи стерилни превързочни материали при 

кървящи рани и дренаж, при изгаряния и инфекции;  

- руло бинт за закрепване на стерилни превръзки. 

Падане с нараняване на 

главата - сътресение, 

нараняване на меката структура 

особено на мозъка, вследствие 

падане, силен удар по главата. 

Симптоми: Кратки периоди на 

безсъзнание или полусъзнание, 

пострадалият губи пълна 

представа за действителността 

Реакция: Не почиствайте дълбока рана. Контролирайте 

кървенето, изправяйки главата на пострадалия. 

Използвайте стерилна марля върху раната (без да 

натискате много силно). Потърсете медицинска помощ. 

 

Внимание: Всяко нараняване на главата изисква поне 24-

часово наблюдение за евентуални мозъчни наранявания. 

(Симптомите включват: гадене, повръщане, силно 

главоболие, загуба на съзнание, шок).  

Ако има причина за съмнение за мозъчно нараняване е 

необходима рентгенова снимка. 

 

Гърчове - неконтролирани 

спазми на тялото 

Симптоми: мускулите се 

сковават и следват спазми, 

очите се обръщат нагоре, 

лицето и устните посиняват, 

пострадалият може да спре да 

диша, прехапва си езика, излиза 

пяна от устата. 

Реакция:  

 

Не се опитвайте да спрете действията на гърчещия се. 

Предпазвайте го от нараняване от околни предмети. 

Разхлабете дрехите му. Когато пристъпът свърши, 

осведомете се първо за състоянието на дишането му.  

Ако конвулсиите се повторят и причината е неизвестна, 

потърсете професионална медицинска помощ. 

 

 

 

Адекватно приложената първа помощ и разбиране на състоянието 

увеличава възможностите за бързо възстановяване на лицето и връщане 

към нормалния ритъм на живот. 
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 7. Дистанционна подкрепа 

 Цел и развитие на дистанционните услуги 

 Развитието на дистанционните услуги, след техния старт като обикновени алармени 

системи преди 30 години, се основава на разбирането в Европа и в света за значимата роля на 

новите технологии за подобряване на качеството на живот на широк кръг хора. Допълнителен 

фактор е и потребността от обединени действия на държавните институции, доставчиците на 

социални услуги, бизнеса и университетите за постигането на по-добро качество на живот. 

Подобно партньорство между заинтересованите страни въздейства далеч отвъд целите на 

социалната система на всяка отделна държава. Резултатите - днес и в бъдеще - ще повлияят 

положително за: 

- подобряването на качеството на живот не само на възрастните хора, но и на техните 

    близки и на хората, които се грижат за тях; 

- създаването на нови работни места; 

- промяна в стратегическото планиране и управление на социалната и здравната 

    системи на държавите. 

 

 Днес дистанционните услуги включват не само алармени системи, но и услугите 

Телекеър и Телездраве, които ползват технологиите за „асистенция” (подкрепяща технология) 

и представляват важен аспект на подкрепата за независим живот.  

 

 Видове дистанционни услуги 

 Телекеър (Telecare - "теле" от гр.ез. - дистанция, "care" - грижа) включва наблюдение 

на активността и състоянието на потребителя през цялото денонощие с помощта на техническо 

оборудване, така че ако дадено събитие или риск се случи, информацията за него се предава 

веднага с настъпването и служи като сигнал за предприемане на незабавно действие за 

отстраняване на риска. В този смисъл Телекеър е колкото комплекс от високи технологии и 

телекомуникационни услуги, толкова и философия за правото на достойнство и независим 

живот на всеки човек, както и за правото на избор на живот в собствения дом. Телекеър се 

предоставя на хора с увреждания и възрастни хора, които са преживели здравен риск, имат 

хронични заболявания или когнитивни нарушения. 

 

 Телездраве е част от Телекеър и е фокусирана върху подкрепа за здравето на хората 

(Telehealth - „теле” от гр. ез. – дистанция, „health” от англ. ез. – здраве). Обикновено 

Телездраве се предоставя при хронични заболявания (заболявания на сърдечно-съдовата 

система, диабет, белодробни заболявания, др.) и прогресиращи заболявания (деменция, 

болест на Алцхаймер, др.). Телездраве включва комбинация от устройства за наблюдение на 

нуждаещите се в дома им и включва обмен на данни между пациент и лекар. Оборудването 

следи основни жизнени показатели като кръвно налягане, кръвна захар, нива на кислород в 

кръвта и тегло, като резултатите се следят от лекар, който наблюдава рисковите за онкретния 

пациент фактори. Телездраве може да си поставя за цел изготвяне на подкрепяща диагноза, 

информиране и обучение на пациента, както и здравен мениджмънт. 

 

 Дистанционните услуги се развиват не само в подкрепа на нуждаещите се от 

наблюдение хора в риск, но и в подкрепа на хората, които се грижат за тях – членове на 

семейството и специалисти. Подкрепящата технология дава възможност за балансиране на 

натоварването на помагащите и време за разтоварването им от стрес и висока степен на 

отговорност. 
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 Дистанционни услуги в България 

 

 В България се осъществяват отделни проекти за предоставяне на Телекеър и 

Телездраве, резултатите от които показват необходимостта от подобни услуги и тяхната 

ефективност и значение за самостоятелния живот на възрастните хора. 

 Фондация ИСУО предоставя вече три години Телекеър в рамките на проекти в 

Столична община: 

- Проект "Телекеър мрежа в подкрепа на хората с увреждания", реализиран с 

финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани 

с участието на гражданското общество в периода юли 2013-юли 2015 г.; 

- Проект "Мобилен екип за подкрепа в домашна среда", финансиран в рамките на 

Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. и осъществяван от юни 2015 

и понастоящем, до края на април 2016 г. 

  

 Потребители на Телекеър в двата проекта са: 

- хора с увреждания (двигателни и сензорни увреждания, хронични органични 

заболявания, др.); 

- възрастни хора (обикновено над 65 г., без тази възрастова граница да е 

задължително условие). 

 Критериите за избор се формулират в процедурата за оценка на потребностите, като 

се основават на утвърдени международни критерии, между които: 

- идентифицирана или наблюдавана потребност от подкрепа през деня и/ или през 

нощта; 

- затруднения в придвижването; 

- наличие на падания или на висок риск от падане; 

- когнитивни нарушения или объркване; 

- трудности за предоставящия грижи в домашна среда близък човек или асистент. 

 ............................................. 

 Телекеър оборудване и функции 

 Телекеър оборудването включва най-общо две групи устройства: 

- Оборудване за индивидуална превенция и сигнализация при риск за здравето 

и живота на потребителя (lifeline Telecare); 

- Оборудване за превенция и сигнализация при риск в средата на живот на 

потребителя (сензори, датчици). 

 

 Изборът на оборудване става след: 

- детайлно информиране на потребителя и неговите близки за различните 

видове устройства; 

- оценка на потребностите и рисковете за потребителя (профилиране на 

потребностите); 

- инсталиране, демонстрация и тестване на устройството от потребителя; 

- проследяване на работата на потребителя с устройството през първия месец. 

 С помощта на Телекеър оборудването, потребителят може да осъществи: 

- контакт с личен лекар, Бърза помощ или друг помагащ специалист; 

- контакт с близък човек, асистент, помагащ в ежедневните дейности или Мониторинг 

център; 
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- сигнализация към национална система 112 или друга услуга при риск. 

 Възможностите за програмиране и ползване на Телекеър са многобройни и тясно 

свързани с индивидуалните потребности, налични ресурси и предпочитания на човека. 

Възможностите за интегриране на Телекеър към друга услуга подобрява качеството на живот 

на потребителя, както и качеството на оказваната подкрепа във всяка от услугите. Телекеър 

може да се ползва както от индивидуални потребители, които живеят в дома си, така и от група 

потребители, които живеят в резидентна услуга. 

 

 

Телекеър услугата предполага развита и достъпна мрежа от здравни и 

социални услуги, към които се отправя сигнала за риск или с които се свързва 

представител на Мониторинг центъра за дистанционна подкрепа.  

 

Телекеър не измества ролята на помагащото лице - близък, асистент, 

специалист, но засилва сигурността на потребителя, скъсява времето за 

търсене на помощ, осигурява достъп до помощ 24 часа в денонощието.  
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 III. ПРЕПОРЪКИ КЪМ ПОЛИТИКАТА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИ ГРИЖИ 

Препоръките към политиките на европейско, национално и регионално ниво са 

изготвени от Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги за хора с 

увреждания (EASPD) и са предложени на Европейската комисия, като принципни препоръки 

по отношение на държавите членки на ЕС (http://easpd.all2all.org/en/content/social-services) 

 

В допълнение са представени препоръки към доставчиците на услуги и помагащи, 

формулирани в събития по проекта и в хода на доставката на социалната услуга, от 

представители на целевите групи. 

 

1. Препоръки към политиката за дългосрочна грижа на европейско ниво 

 

 

 Необходими са целенасочени действия от страна на Комитета за социална защита за 

разработване и прилагане на доброволна Европейска рамка за качеството на 

дългосрочната грижа. 

 Европейската комисия следва да промотира принципите за качество на дългосрочната 

грижа и да предостави адекватна информация на възрастните хора, техните семейства, 

помагащите специалисти, неформалните помагащи и доставчици на услуги, свързана с 

необходимостта от предоставяне на дългосрочни интегрирани грижи, контрол върху 

качеството, механизми за правна защита и др.  

 Необходими са международни регулярни тематични семинари относно качеството на 

дългосрочната грижа, с цел обмяна на опит, добри практики и инструменти за 

мониторинг в различните европейски страни. 

 

 

2. Препоръки към политиката за дългосрочна грижа на национално ниво 

 Държавите-членки на ЕС следва да адаптират Европейската доброволна рамка за 

качеството на дългосрочната грижа и да я ползват в процеса на реформиране на 

дългосрочната грижа, здравната и социалната системи. 

 При необходимост, държавните институции разработват или адаптират съществуващи 

национални стандарти за качество, като включват всички заинтересовани страни в 

процеса и като обменят опит с останалите държави от ЕС чрез семинари, обучения, др. 

 Създаване на независими консултативни и информационни центрове за възрастни хора, 

техните семейства, помагащи специалисти и доставчици на услуги за качеството на 

услугите, които са достъпни за възрастните хора, нуждаещи се от подкрепа и 

асистенция. 

 Подготовка на специалисти в областта на Здравна и социална грижа, която да включва 

елементи на социология, биология, хранене, етика и право в интегриран модел.  

 Разработване на модел за дългосрочна грижа, който да  включва: 

- Услуги, фокусирани върху потребителя; 

- Ранно разпознаване, диагностика и лечение на заболяванията; 
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- Ранна и специализирана рехабилитация; 

- Рехабилитация и подкрепа в общността; 

- Професионална рехабилитация; 

- Осигуряване на подходящи помощни средства, разнообразно оборудване и условия за 

настаняване; 

- Предоставяне на индивидуална грижа и подкрепа; 

- Предоставяне на палиативни грижи; 

- Пдкрепа за семейството и помагащите; 

- Грижа за хората с неврологични състояния по време на приема в болница или в други 

услуги. 

 

3. Препоръки към политиката за дългосрочна грижа на общинско/ регионално 

ниво  

 Развитие и подкрепа на регионални или местни мрежи за услуги, насочени към 

възрастните хора, нуждаещи се от подкрепа, с участието на всички ангажирани местни 

заинтересовани страни и търсещи иновативни и устойчиви методи на дългосрочна 

грижа.  

 Промотиране на Европейската рамка за качество на дългосрочната грижа в мрежата на 

всички услуги за възрастни хора. 

 

4. Препоръки към политиката за дългосрочна грижа на ниво доставчици на 

услуги и помагащи 

 Работа в мрежа от различни специалисти за комплексно наблюдение, насочване и 

предоставяне на необходимата специфична професионална подкрепа и подкрепа от 

неформални помагащи. Работата в мрежа следва да има взаимодопълващ и надграждащ 

характер, фактор, който допринася за повишаване на качеството на всички услуги и 

доставчици и, в резултат на това, за повишаване на качеството на живот на 

потребителите. 

 Разработване и текущо осъществяване на процес на самооценка на предоставяните 

услуги и подкрепа, основан на принципите за качество, който ще доведе до конкретни 

мерки за подобряване на качеството на живот на възрастните хора, които се нуждаят от 

подкрепа. 

 Развитие на въвеждащи и поддържащи обучителни програми за помагащите 

специалисти и неформалните помагащи, основани на принципите за качество. В 

обучението може да бъдат включени пряко възрастни хора и хора с увреждания, 

нуждаещи се от подкрепа, които да дават препоръки и да споделят опит. 

 Въвеждане на допълнителни квалификационни програми за помагащите, насомени към 

специфични компетентности, необходими за пряката работа с възрастни хора и хора с 

увреждания (работа с хора с различни форми на деменция, психични разстройства, 

хронични заболявания, др.). 

 Осъществяване на национални кампании за потребностите, методите и ползите от 

дългосрочна грижа за нуждаещите се лица, семействата и общността. 
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България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за 

съдържанието на документа се носи от Фондация “ИСУО” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 
документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и 

Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България. 

 Развитие на доброволчески програми за пряка подкрепа на възрастни хора и хора с 

увреждания, промяна на нагласи и развитие на компетенции в областта на 

дългосрочната грижа. 

 

5. Потребности и препоръки, формулирани в хода на проекта от представители на 

целевите групи 

 Необходимост от спешно, но устойчиво (надпроектно) развитие на социалната 

инфраструктура с необходимите базисни услуги за възрастните хора и хората с 

увреждания, нуждаещи се от дългосрочна грижа (макар и с различни функции и 

интензитет) 

 Ползване на европейския опит в предоставяне на иновативни услуги, които да 

надграждат базисните и да допринасят за повишаване на тяхната ефективност и 

достъпност (посредством възможностите за европейско финансиране за обмен на опит 

и компетенции в областта на социалните услуги и грижи). 

 Необходимост от целенасочено (непарциално) развитие на интегрирана устойчива 

политика в областта на социалната работа и здравеопазването, която да дава обща 

рамка за качество и възможности за предоставяне на интегрирани здравно-социални 

услуги. 

 Създаване на възможности за устойчиво финансиране на дългосрочната грижа 

посредством различни модели на финансиране и съфинансиране, с участието на всички 

заинтересовани страни. 

 

 

Успех! 

ÎО Investments are made according to Design for 
 All  55555 

 

 
ÎО An adequate infrastructure is one that 
living and good 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
зпол 
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Използвани понятия 

Вземащи решения: Вземащите решения в областта на социалната политика и практика, в 

контекста на настоящия документ, са представители на правителството (на национално ниво), 

на областната и общинска власт (на регионално и общинско ниво), както и на професионални 

и академични организации, които участват в процеса на развитие на социални политики през 

съответната си роля - за формулиране на приоритети в социалната политика на съответното 

ниво, за планиране на развитието на социалните услуги на съответното ниво, за финансиране 

и развитие на капацитет в областта и др..  

 

Възрастни хора: В настоящия документ, понятието се ползва по отношение на групата 65 г. 

и над 65 г. Възрастните хора са една от основните целеви групи на дългосрочната грижа.  

 

Помагащи: Понятието включва широка група от професионално (формално) помагащи и 

непрофесионално (неформално) помагащи. Първата група включва представители на 

помагащите професии (в социалната, здравната, образователната и други сфери), които 

задължително отговарят на изискванията за образование, квалификация, обучение, 

индивидуални и други специфични характеристики, необходими в пряката работа с хора, 

нуждаещи се от подкрепа. Втората група включва представители на семейството и общността, 

които са естествено включени в подкрепата на нуждаещите се лица, поради родови, семейни 

или приятелски връзки. И двете групи са изключително важни за възрастните хора и хората с 

увреждания поради различните ресурси, мотивация за подкрепа и възможности за 

емоционален контакт (които могат да се допълват взаимно). 

 

Увреждане: За целите на настоящия документ приемаме позицията на Конвенцията на ООН 

за правата на хората с уврежания, а именно: ".. увреждането е развиващо се понятие и то се 

явява резултат от взаимодействието между лицата с увреждания и различните пречки в 

заобикалящата ги среда, които затрудняват тяхното пълноценно и ефективно участие в 

обществото равноправно с останалите." 

 

Хора с увреждания: "Хората с увреждания включват лица с трайна физическа, психическа, 

интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата ги среда 

би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото 

равноправно с останалите." (Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания). 

 

Рехабилитация: Рехабилитацията включва широк спектър от програми в подкрепа на 

здравето и социалното функциониране на човека. Съществуват различни класификации, в 

зависимост от целите, спектъра и методите на професионална подкрепа. В наръчника, фокус е 

поставен върху двигателната рехабилитация, поради специфичните потребности на групата на 

възрастните хора, хората с двигателни увреждания и хора с различни хронични заболявания, 

влияещи върху мобилността и самостоятелността им. 

 

Риск: В наръчника понятието се ползва в контекста на здравен риск и социален риск (с 

фокус върху риск от социално изключване). 
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