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ОСНОВНИ И ОБЩИ УМЕНИЯ 
 
 
Модул № 1. Спешни процедури (пожар, спешни случаи и др.) 
  
Продължителност (часове): 12 часа / група, комбиниране на теоретични елементи (4 часа) и практически упражнения (8 часа) 
  
1. Цели на обучението на модула: 
• Да се разбере значението на готовността за спешни случаи 
• Да се запознаят със спецификата на групата (възрастни хора) в условията на извънредна ситуация 
• Идентифициране, планиране и управление на извънредна ситуация 
• Да може да изпълнява ефективни действия в случай на спешност 
• Да може да научи старейшините за спешните процедури 
• За да можете да извършите ефективно спешно повикване  

1.  Структура на модула 
  

No. ПРЕДМЕТИ / МЕТОДИ НА 
СЪДЪРЖАНИЕ НА 
СУБЕКТИ / ДЕЙНОСТИ 

ПРЕДМЕТИ / МЕТОДИ НА 
СЪДЪРЖАНИЕ НА СУБЕКТИ 
/ ДЕЙНОСТИ 

ПРЕДМЕТИ / МЕТОДИ 
НА СЪДЪРЖАНИЕ НА 
СУБЕКТИ / ДЕЙНОСТИ 

РЕСУРСИ, 
ИНСТРУМЕНТИ, НАУЧНИ 
МАТЕРИАЛИ 

 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

1 Значението на 
аварийната готовност 

Значението на 
подготвеността за спешни 
ситуации - Осъзнаване на 
важността на знанието как 
да се справим в / с 
извънредна ситуация 

Значението на 
подготвеността за 
спешни ситуации - 
Осъзнаване на 
важността на знанието 
как да се справим в / с 
извънредна ситуация 

- Свидетелства, 
истински житейски опит 
от професионалист, 
напр. пожарникар, 
лекар 
- Учебен план във 
формат PDF и / или 
презентация на 
PowerPoint, работни 
листове, видеоклипове 
- Лаптоп, 
видеопроектор и екран 
за прожектиране, дъска 
за писане / флипчарт, 
маркери. 

1 часа 

2 Възрастни възрастни - 
специфичност на групата 
в случай на спешност 

- Осъзнаване на 
потенциалните заплахи - 
Представяне 

- Осъзнаване на 
потенциалните заплахи 
- Представяне 

2 часа 

3 Видове спешни 
процедури 

- Насилно поведение 
- Земетресение 
- повреди на асансьора 
- експлозия / бомба 
заплаха 
- Огън 

- Обяснение 
- Реалистични 
упражнения / 
симулация 
- Дебат 
- Ролева игра 

5 часа 
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-Попадане / ВиК 
водопровод 
- Изтичане на газ 
- Опасни материали 
- Провал на гореща вода / 
пара 
- Спешна медицинска 
помощ 
- процедури за подслон 
- Евакуация 

- казуси 
-Демонстриран от 
експерт 
- Сесия с въпроси и 
отговори 

4 Обучение за възрастни 
хора 

- Повишаване на 
осведомеността сред 
възрастните хора за 
спешните процедури 
- Как да предаваме 
знанията за възрастните 
хора - Специфичност на 
групата 

- Презентация 
- Обяснение 

2 часа 

5 Спешно повикване - повреди в асансьора - Повишаване на 
осведомеността сред 
възрастните хора за 
спешните процедури 
- Как да предаваме 
знанията за възрастните 
хора - Специфичност на 
групата 

1 часа 

6 Заключения Преглед, заключения, 
оценка на модула 

- Презентация 
- Обратна връзка 

1 часа 

Total 12 часа 
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3. Резюме на съдържанието 
3.1. Въведение 
 
Спешни процедури 
Спешната ситуация е неочаквана, сериозна и опасна ситуация, при която са необходими 
незабавни действия. Аварийните процедури са план от действия, които трябва да бъдат 
извършени, за да се гарантира безопасността и благополучието (доколкото е възможно) за 
жителите и работниците по време на аварийно събитие. Бързото и ефективно действие 
може да намали и / или да избегне вредните последици от такава ситуация. Ето защо 
познаването на правилно извършените аварийни действия е толкова важно за лицата, 
полагащи грижи, и за всички лица, присъстващи при спешни случаи. 
За да повишите готовността за спешни ситуации, опитайте се да отговорите на някои 
основни въпроси: С какви рискове се сблъсква този конкретен регион? Каква група ще трябва 
да бъде евакуирана? Има ли вече някакви планове в случай на ранно предупреждение, 
евакуация и т.н.? Осъзнаването на отговорите на тези въпроси ще съкрати времето за 
реакция в случай на реална заплаха. 
 
3.2. Евакуация на жители в къща за възрастни хора 
 
Жителите в къщи за възрастни хора са характерна група, където се изисква специално 
внимание поради общите проблеми с физическото и психичното здраве. Затова трябва да 
сте наясно, че готовността за спешни случаи се различава от всяка друга аудитория. 
Възрастните хора са склонни да се справят с много сериозни проблеми, които променят 
стандартните спешни процедури. Възможни затруднения, които трябва да имат грижите на 
полагащите грижи по време на спешна ситуация: 
o Лична мобилност 
o Управление на множество лекарства 
o Използване на медицинско оборудване и помощни средства 
o Хронично заболяване, крехкост и увреждане 
o Необходимост от помощ от страна на полагащите грижи с основни ежедневни дейности 
(Асоциация на здравеопазването в Ню Джърси, 2013 г.) 
Като болногледач трябва да сте наясно с широкия спектър на умствената и физическата 
годност на възрастните хора. Аудиторията може да включва възрастни хора, които са 
напълно активни и независими, както и възрастни хора, които са силно зависими от 
болногледача. Знанието за здравните предразположения на възрастните хора е от 
решаващо значение при предприетите действия при спешни случаи. Според запознати с 
техните проблеми можете да прогнозирате реакциите на жителите и да оцените валидността 
и неотложността на предприетите действия. С тези знания можете също да прецените какъв 
вид помощ биха поискали в случай на спешна ситуация и да бъде изготвен личен план за 
спешни случаи за всеки жител. 
 
3.3. Видове спешни процедури 
3.3.1. Насилно поведение 
3.3.2. земетресение 
3.3.3. Неизправност на асансьора 
3.3.4. Експлозия / бомба заплаха 
3.3.5. пожар 
3.3.6. Наводнение / ВиК водопровод 
3.3.7. Изтичане на газ 
3.3.8. Опасни материали 
3.3.9. Провал на гореща вода / пара 
3.3.10. Спешна медицинска помощ 
3.3.11. Процедури за подслон 
3.3.12. евакуация 
 
- Запознайте се със сградите, които сте чести и възможни пречки по пътя на евакуацията. 
- Практикувайте възможни начини за евакуация. 
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- Запознайте се с местоположението на стълбището за бягство (обикновено разположено в 
повечето сгради отвън). 
- Имайте предвид, че по време на аварийно събитие може да има дим, аларма, пожар, загуба 
на електричество и други препятствия. 
- Упражнявайте поведението при извънредни ситуации. 
 
3.4. Спешно повикване 
а) Уверете се, че ситуацията изисква спешно повикване - опитайте се да прецените дали 
имате нужда от помощ в ситуацията. В случай на спешна медицинска помощ се опитайте 
първо да се свържете с дежурния лекар, ако лекарят не е на разположение, извършете 
спешното повикване. Спешното повикване не трябва да се използва в неотложни ситуации. 
Ако не сте сигурни дали ситуацията изисква професионална помощ или не - обадете се! 
б) Обадете се - номерът за спешни случаи трябва винаги да се запаметява или да е лесно 
достъпен във вашия район. Поеми си дълбоко въздух! Спешните ситуации се случват, когато 
най-малко ги очакваме, времето в спешни случаи е от критично значение, но няма да 
помогнете, ако сте в истерия. 
в) Отговорете на въпросите на диспечера - ще бъдете помолени да опишете спешната 
ситуация. Бъдете спокойни и отговаряйте на техните въпроси. Всеки въпрос е от голямо 
значение, дори да не ви се струва така. Можете да отговорите на този вид въпроси: 

• Вашият адрес или други подробности за вашето местоположение 

• номера на телефона, от който се обаждате, ако го знаете 

• Описание на случилото се 

• Пояснение за това кой има нужда от помощ (вие, някой, с когото сте) 

• Подробности за проблема (напр. дали пострадал човек е в безсъзнание или кърви) 

• Независимо дали сте в безопасност или все още сте в опасност 
г) Следвайте инструкциите на диспечера - след като стигнете до диспечера, той / той ще ви 
напътства в следните действия. Бъдете винаги на линия, никога не затваряйте телефона 
без ясна инструкция от диспечера да го направите. Слушайте я / него внимателно и 
направете точно както ви е указано. Може да бъдете инструктирани да извършите такива 
действия като: 
o Оказване на първа помощ 
o Извършване на CPR 
o Преместване на по-безопасно място 
д) Бъдете готови да съдействате - не напускайте аварийната сцена (освен ако нямате ясна 
инструкция от диспечера да го направите, напр. пожар), може да бъдете помолени от 
спешните помощници да им помогнат, когато пристигнат. 
е) Противодействие на ефекта на наблюдателя - възможно е тълпата да се събере на 
мястото на спешната ситуация. Ако сте асистентът и не можете да се обадите сами, 
спешният номер посочете един човек от тълпата и кажете (например): „Ти! Дама със синия 
пуловер, обадете се на 112! “Уверете се, че заостреният знае, че говорите с нея, ако знаете 
името на човека, обадете му се по име. Чрез индивидуализиране на вашата заявка ще ги 
приведете в действие. 
 
3.6. Спешно обучение за възрастни хора 
Подготовката за спешни случаи е много важен въпрос и не трябва да се отнася само за 
лицата, полагащи грижи, но всички, които работят и живеят в дома за възрастни хора, 
включително жителите. 
Възрастните възрастни са специфична учебна група, в която се забелязва спад в редица 
познавателни и сетивни способности. Следователно предаването на информацията трябва 
да се организира по специфичен начин. Ето някои съвети как да се разработи курс за спешни 
процедури за възрастни: 
o Дръжте точките си ясни и съсредоточени. 
o Включете чести почивки, за да сведете до минимум умората, особено ако учащите са на 
лекарства, имат здравословни проблеми или изпитват стрес. 
o Повторете инструкциите, ако учащите забравят и нормализират притесненията за паметта. 
o Оставете възрастните да обсъдят новата информация. 
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o Възрастните възрастни са склонни да бъдат по-скептични, представете експерти и 
ресурси, с които разполагате с информацията. 
o Практикувайте със възрастните хора по реалистичен начин потенциални аварийни 
действия. 
o Практикувайте със възрастните хора възможните начини за евакуация. 
o Ако подготвяте материали (листовки, видео и др.), включвайте по-голям, висококонтрастен 
текст, където е възможно и тествайте аудио, за да сте сигурни, че всички учащи се чуват. 
3.7. Conclusions 
The knowledge of effectively performing of the emergency procedures is a basic way to prevent 
tragic consequences to a disaster situation. Furthermore, it is important to be familiar with the 
procedures, while working in such a specific place like an elderly house, where the responsibility 
has to be taken also for the residents. 
 

 Библиография и онлайн източници: 
• Асоциация на здравеопазването в Ню Джърси. За всеки случай. Готовност за 
спешни случаи за възрастни и възрастни лица, 
https://www.hcanj.org/files/2013/09/JustinCase_PG_HCANJ.pdf 

• Служба за спешни служби, https://oes.ucsc.edu/about/contacts.html 

• Изпълнителен директор за здраве и безопасност 
http://www.hse.gov.uk/toolbox/managing/emergency.htm 
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Модул № 2. Да сте годни за работата - основни умения 

(Лична оценка - моята личност е подходяща за грижи?) 

 

1.    Общ преглед 

Име на секцията / ТЕМИ  
ПРОДЪЛЖЕНИЕ 

 

A: Роли и отговорности на работниците, работещи с 
пряка грижа (DCW) 

 3 ЧАСА 

а. дефиниция 
б. Отговорности 
° С. Обучение и ориентация 

 

Б: Философия на предоставянето на директна грижа 
и поддръжка 

7 ЧАСА 

a.  Основни принципи 
b. екларация за независим живот и самоопределяне 

                ° С. Работа с възрастни възрастни 
   д .Описание на работата на възпитател 

д.  Основни умения и качества 

 

 
ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО 

1. Опишете какво правят работниците и служителите на директни грижи и къде 
могат да работят. 

2. Избройте пет или повече заглавия за работа, използвани за разграничаване на 
различните функции на работниците, работещи с пряка грижа. 

3. Опишете непрекъснато грижите, настройките на услугите и възможностите за 
работа на DCW в различни настройки на общността. 

4. Опишете философията, историята и предимствата на Движението за 
независим живот / друго подобно движение. 

ОСНОВНИ УСЛОВИЯ 

Дейности на ежедневния живот (ADL)                                  Директна грижа 
Служител на директна грижа за агенцията (DCW)            директен работник 
Съоръжение за подпомагане на живот            Независимо живо движение               
Роля на практиката 
План за подкрепа, насочен към бенефициента     План за грижа                                                    
Непрекъснат грижи 

 

 

А. РОЛИ И ОТГОВОРНОСТ НА ПРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ ЗА ГРИЖА (DCWS) 

а. дефиниция 

Работник с пряка грижа (DCW) е лице, което предоставя помощ или подкрепа при 
ежедневни дейности. Това може да включва къпане и подстригване, домакинство, 
помощ при хранене и насърчаване на поведението, което засилва участието на 
общността. Този модул за обучение се фокусира върху уменията, знанията и 
способностите, които са определени като критични. 

  



7 
 

Възможни длъжности за работник с 
директна грижа 

 

Може ли 
да 
измислиш 

 

• Домашна помощ • Отдих работник  

• Помощник за лични 
грижи • другар  

• Професионална поддръжка • болногледач 

  

Още 
повече 

 

• Участник 
• Сътрудник по 
грижи 

 

заглавия? 

 

• Личен асистент 

   

    

      
 

 

б. Отговорности 

 
 
Списъкът с нещата, които DCW може и не може да прави, зависи от настройката и 
конкретната работна рамка. 
След като идентифицираме и уточнимме нуждите на компанията, трябва да получим 
подробна информация за свободното място. Този процес е по-известен като длъжностна 
характеристика за длъжността. Като цяло целта му е да отговори на въпросите какво и как 
се прави, както и какви знания, умения и опит трябва да притежава идеалният кандидат. 

1. Отговаря за качеството на обслужване на хората в дома. 
2. Той прилага процедури за хранене и хранене 
3. Отговорен за разграждане на лекарства (само по лекарско предписание), материали 

и консумативи. 
4. Разработва развлекателни дейности, които оживяват бенефициентите и ги поддържат 

активни 
5. За защита на личната тайна съгласно Закона за защита на личните данни. 
6. Спазване на правилата за вътрешния трудов ред, вътрешните разпоредби, етичния 

кодекс, инструкциите и реда. 
7. За защита на имуществото на дома и работниците. 
8. За правилна дезинфекция и стерилизация. 
9. Носи административна, дисциплинарна и имуществена отговорност за небрежност и 

пропуски при изпълнение на служебните задължения. 
10. Системно обучение и подобряване на класификацията. Взимам решения. 
11. Непълно докладване на проблемите с обслужването и лечението на настанени лица 

/ бенефициер. 
Примери за изисквания: да се знае видът и действието на почистващите препарати за 
тяхното използване. Изисквания за личност към характеристиките на изпълнителя и 
поведенчески характеристики: Лоялност, комуникативност, инициативност, оперативност, 
работа в екип, да познава и прилага етичния кодекс, да бъде добър педагог / умения за 
комуникация в работата с хора с деменция и болестта на Алцхаймер. 
За да знае очакванията и отговорностите за работа, DCW трябва да посещава ориентацията 
на агенцията и услугите и да чете длъжностните характеристики. DCW също трябва да се 
запознаят с планове за обслужване, наричани още планове за грижи и планове за поддръжка. 
Такъв план се създава за всеки клиент. То описва точно какви услуги трябва да се 
предоставят. Това, че DCW знае как да прави много неща, не означава, че DCW ще 
предоставя всички тези услуги на всеки човек. 
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° С . Обучение. Професионални стандарти на DCW 
 
В допълнение към обучението, DCW се нуждае от високи професионални стандарти. 
Поведението ви се отразява и на отношенията ви с клиента. DCW и клиентът трябва да се 
уважават и трябва да установят професионални отношения. Лицата, за които предоставяте 
услуги, трябва да могат да разчитат на вас. Услугите ви помагат да запазите хората в 
безопасност и независимост. 
Ето списък на важните стандарти: 
• Изпълнете отговорностите на работата по най-добрия начин - гордейте се с добре 
свършена работа. 
• Вземете необходимото обучение; получавайте непрекъснато образование всяка година. 
• да бъде сериозен и отговорен. 
• Поддържайте висок стандарт на личното здраве, хигиена и външен вид. 
• Покажете уважението към поверителността на клиента, когато влезете в неговия дом. 
• Не използвайте нещата за клиента за себе си (телефон, храна, лекарства и т.н.). 
• Признават и зачитат правото на самоопределение и начин на живот. 
• Дръжте професионалния си живот отделен от личния си живот. 
• Контролирайте всички отрицателни реакции на хронични увреждания или условия на живот. 
• Поддържайте безопасни условия в работната среда. 

• Не привеждайте семейството или приятелите си в дома на клиента. 

 

Б. ФИЛОСОФИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДИРЕКТНА ГРИЖА ЗА ПОТРЕБНО 

1. Основни принципи 

Има основни принципи - убеждения - всички хора да имат права, способности и свобода на 
избор. Националните агенции и доставчиците, помогнали за писането на тази учебна програма, 
поддържат тези принципи. 

• Независимост: Свобода да ръководиш живота си; в състояние да направи нещата за себе 
си, когато е възможно. 

• Избор: Всеки човек избира какво да прави и кога да го прави; болногледачите не им казват 
какво да правят. 

• Достойнство: всеки индивид е личност; всеки човек се нуждае от уважение, уединение и се 
третира по начина, по който иска да бъде третиран. Когато хората се нуждаят от помощ, те все 
още трябва да чувстват, че са ценени и контролират живота си. 

• Хората могат да се учат: Някои хора може да са по-бавни, някои се нуждаят от помощ, други 
имат само малко енергия. Всички могат да се учат и да се променят. 

• Подход, ориентиран към лицата: Помощ или подкрепа се предоставя, когато или как лицето 
се нуждае от това. Примери: човек от определена култура може да предпочита определени 
храни; някои хора искат много лечение; други искат по-малко помощ. 

• Потребителски насоки: Когато е възможно, клиентът казва на болногледачите какво да 
правят, кога и как. Има някои публични програми с потребителска насоченост. Това означава, че 
лицето интервюира, наема, обучава и контролира DCW. 

2. Декларация за независим живот и самоопределяне 

ЗАБЕЛЕЖКА: По-добре е да задавате въпроси, 

отколкото да правите нещо, което може да бъде 

опасно, да предизвика дисциплинарни действия и / 

или проблем с отговорността. 
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       Независимият живот и самоопределянето представляват ценности, които подчертават  
достойнството, самоотговорността, избора и вземането на решения. Независимият живот е  
свободата да ръководиш собствения си живот. Всеки индивид има право да оптимизира 
личните си способности и напълно да се интегрира в общността, независимо от наличието на 
физически ограничения или увреждания, причинени от възраст на възраст или други фактори. 
Следните принципи принадлежат на гражданско движение, което произхожда от нуждите на 
хората с  увреждания, но което може да се приложи и за работа с възрастни хора: 
   
                 • Ние насърчаваме и ценим равни възможности, пълна интеграция и потребителски 
избор. 
                 • Ние насърчаваме постигането на пълни права и овластяване на всички лица с                   
увреждания / ограничения. 
                 • Ние насърчаваме пълноценното участие на хората с увреждания в културния, 
социалния, развлекателния и икономическия живот на общността. 
                 • Ние насърчаваме избора / контрола на потребителите - правото на индивида да 
взема информирани решения относно неговите най-добри интереси във всички аспекти на 
живота. 
• Ние насърчаваме участието на хората с увреждания в процеса на вземане на решения на 
обществени програми и услуги. 
 

3. Работа с възрастни възрастни 
 

Докато хората остаряват, те са склонни да забавят малко. Ако работите с по-възрастни хора, е 
важно да имате правилното мислене, възприемайки тяхната гледна точка. Имайте предвид 
няколко принципа: 

 

• Възрастните възрастни могат да направят много и да научат нови неща. Както всички хора, 
те се чувстват по-добре, когато могат да направят неща за себе си. 

• По-възрастните хора имат опит и мъдрост. Те може да не знаят всичко, което знаете, но знаят 
много. 

• Винаги се отнасяйте към възрастен човек като към възрастен. Възрастните не са като децата. 

• Възрастните хора имат интереси и харесвания и не харесват. Те искат да направят свой 
собствен избор. 

         4. Описания на работниците, които се грижат за тях 

Професионалните лица, които се грижат за тях, трябва да следват политики и процедури, като 
например да стигнат навреме до работното си задание за грижи, да вземат бележки относно 
плана за грижи и да спазват всички необходими задължения за грижи и протокол за безопасност. 
Очаква се домашните лица, наричани също помощници за домашни грижи или помощници за 
домашно здраве, да следват основна длъжностна характеристика на задълженията като част от 
документацията си за влизане в работа. Набирането на персонал е важен и отговорен процес, от 
който зависи по-нататъшната работа на организацията, ефективна и функционираща като 
система. Успешното или неуспешното му изпълнение е от голямо значение за вътрешния климат 
на организацията на бизнеса, процесите на интеграция между отделни лица, отдели и структури, 
за идентифициране на индивиди с колективни и корпоративни интереси. Набирането и подборът 
на персонал в организацията трябва да бъде систематично планиран, подготвен и внимателно 
управляван, за да се изберат правилните хора. Това е осигурено чрез открито разкрити и 
подходящи критерии за свободни работни места, чрез които се преценява годността на индивида. 
Сред често срещаните отговорности на работа, която се грижи за грижи, споменаваме следното: 

1. Осигурете правилна дезинфекция на помещенията и кухненските съдове с дезинфектант под, 
стена, прозорец, врата, санитарен възел. Ежеседмично и ако е необходимо, подготвя и осигурява 
стерилизационни превръзки и инструменти. 
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2. Той / тя отговаря за постоянното присъствие на санитарно-хигиенно оборудване в 
сервизните помещения. 

3. Организирайте и контролирайте промяната в банята на личното и спалното бежово, 
ежеседмично проверявайте гостите в заведението, както и новите за паразити. 

4. Той отговаря за изхвърлянето на отпадъците до съответните пунктове за събиране, като 
спазва правилата за обезвреждане на различните видове отпадъци - биологични, битови. 

5. Следете изхвърлянето на опасни отпадъци на определени места. 

6. Придружете хола към трапезарията със санитарните помещения 

7. Напълно обслужен от неподвижни хора. 

8. Организира и контролира рационалното хранене, разпределя, сервира и съхранява 
храната на жителите. 

9. Помогнете на пациенти с лични и терапевтични нужди в личната хигиена, храненето, 
обличането, физическите упражнения и комуникацията, устата в уста и повторната 
употреба. 

10. Наблюдавайте и декларирайте препарати и помощни средства, необходими за 
санирането на помещенията. 

11. Спазва стриктно месечния работен график. 

12. Извършва всички останали дейности, свързани с длъжността, възложена му от 
управителя. 

13. Всички задължения, произтичащи от Кодекса на труда, Закона за здравословни и 
безопасни условия на труд и Вътрешния кодекс на труда. 

14. Признава мениджъра в случаи на конфликт на интереси и корупция 

права: 

Всички права по Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, 
Правилника за вътрешния труд и Индивидуалния договор. 

Специфични характеристики и задачи: 

Да спазва правилата и изискванията за безопасна работа с дезинфектанти. 

 

Бележки към плана CARE за документиране на дейностите на клиента 

Научете правилни умения за полагане на грижи за наблюдение, докладване и 
документиране на ежедневните дейности, заедно със законовите изисквания и насоки за 
субективни и обективни бележки, промени във функционалните способности и психическото 
състояние на клиента. 

Комуникационни умения 

Научете как ефективно да общувате със възрастни хора от различни поколения и как да 
общувате с хора с болестта на Алцхаймер и други видове деменция и с хора със слухови 
затруднения и специални нужди. 

Лична хигиена, къпане и тоалетни 
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Научете умения за лични грижи за старши клиенти, включително къпане, грижа за кожата, 
грижа за косата, грижа за ноктите, грижа за устата, обличане, хранене, помощ при 
амбулация, упражнения и трансфери, напомняне за позициониране, тоалетни и лекарства. 

Адаптивно оборудване за трансфери (походни колани и асансьори), предотвратяване на 
падания 

Научете различни видове безопасни трансфери и устройства, използвани заедно с 
изискванията за всяко устройство. 

Основна хигиена и основен контрол на инфекцията 

Научете как да поддържате добра хигиена както за възрастния клиент, така и за лицата, 
полагащи грижи, и безопасността, за да се предпазите и да контролирате инфекциите. Как 
да миете ръцете, да използвате правилно ръкавиците, да предпазвате лицето и тялото си и 
да подпомагате възрастните хора с добра ежедневна хигиена. 

Поддържане на чиста, безопасна и здравословна среда 

Научете стандарти за поддържане на чиста и здравословна среда за вашия старши клиент 
и за всички, които посещават и се грижат за тях, като използвате подходящите продукти и 
спазвате планирана програма за почистване въз основа на нуждите от грижи. 

Основни лични предпазни мерки и мерки за безопасност 

Научете основни предпазни мерки за лична и екологична безопасност, включително 
процедурите, които да следвате, за да защитите както себе си, така и старшия си клиент. 

Спешни процедури, включително Основна първа помощ и План за подготовка на аварийните 
ситуации на клиента 

• Списък на телефонни номера за спешни случаи на място 

• План на действията, които трябва да се извършват по определен ред или начин, в отговор 
на аварийно събитие. 

Закон за преносимост на здравно осигуряване и отчетност (HIPAA) ЧАСТ 1: 
Конфиденциалност на клиентската информация и Закона HiTECH 

Разбиране на изискванията за конфиденциалност на личната, финансовата и здравната 
информация и спецификата на Закона за преносимост и отчетност на здравното 
осигуряване и за кого и за какво се грижи. 

Разбиране на насилието и пренебрегването на старейшините 

Научете видовете злоупотреба и пренебрегване, законовите изисквания за отчитане (и 
законовите наказания за неподаване на сигнал) и как да защитите старшия си клиент и себе 
си от физическа, емоционална, сексуална и финансова злоупотреба. 

Разбиране на грижите за инсулт и какво представлява болестта на Алцхаймер? 

Възрастните, които преживяват инсулт, често се нуждаят от грижовна помощ като 
реабилитираща. Първите 6 месеца след инцидента с инсулта са най-важни за извършване на 
рехабилитационни дейности с цел възстановяване на съдовите комуникационни пътища. 
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Болестта на Алцхаймер с течение на времето прогресира, което означава, че ще има дни, в 
които човекът има добра памет, а след това и дни, в които не са в началото на болестта. 

5. Основни умения и качества 

Да бъдеш болногледач не е лесна задача, независимо от нуждите или нивото на зависимост 
на лицата, получаващи грижи. Въпреки че грижата за собствените лични нужди е почти или 
по-малко автоматична през повечето време, превключването на предавки и грижата за някой 
друг не са. Поставянето на нечии нужди пред вашите не винаги е лесно или забавно, но 
съчетано със знанието, че сте направили живота на някого по-лесен и по-добър, може да бъде 
изключително полезно. 

Съставете списък на човешките качества, необходими за описаната позиция, т.е. лична 
характеристика. Целта е най-точно да описва необходимите за работата умения, знания, 
образование и умения, както и необходимия опит и личностни характеристики. Личната 
спецификация е основата за вземане на информирани решения и осигуряване на обективност 
при провеждането на подбор. Личната спецификация определя: 

➢ Знания и необходима квалификация, умения и способности, 
➢ Опит и нагласи, необходими за извършване на работата, които трябва да бъдат 

задължителни и желани. 
➢ Образованието и опитът са основни характеристики, които трябва да бъдат разгледани и 

използвани като критерий за оценка на кандидатите. Но като завършено висше 
образование не може да се използва като абсолютен критерий сам по себе си, а само 
времето, прекарано в дадена позиция, не гарантира опит. 

съпричастие 

Посвещаването на по-голямата част от времето ви за грижа за някой друг е едно от най-
безкористните неща, които някой може да направи, но не става въпрос само за отделеното 
време. Способността да разберете човека, за когото се грижите, познавайки техните 
проблеми, предизвикателства и желания не само ще улесни грижата за тях, но и несъмнено 
ще подобри качеството на услугата. Емпатията е голям аспект на това и възможността да се 
поставите в обувки на някой друг и да бъдете съпричастни само ще повиши качеството на 
грижите, които предоставяте. 

Решаване на проблеми 
Рядко има ден, в който всичко върви точно според плана и не е различно в грижовните 
ситуации. Когато плановете се променят, срещите се отменят или влизат нови процедури, 
от решаващо значение е един болногледач да отскочи, или да разсрочи или създаде нов 
план, така че целият ден да не бъде съсипан. В зависимост от това колко зависи връзката 
на грижите, тя би варирала от непрактично до пагубно за двамата членове на връзката до 
паника едновременно. За да изпълнява задълженията на болногледача по най-ефективния 
и ефикасен начин, трябва да има възможност да поддържа спокойствие по време на всеки 
проблем или криза. 

търпение 

Много аспекти играят като търпение като болногледач. Това означава забавяне и 
преосмисляне на начините за комуникация, най-добрият начин да осигурите грижа и в крайна 
сметка просто да останете спокойни и да присъствате на когото и да предоставяте грижи. Да 
се поставиш на второ място не е естествено и може да е предизвикателство, но това е твоя 
работа като грижовник. Може да отнемете през деня да си напомняте какво правите и 
предоставяте на този човек, защото понякога да сте наясно и да присъствате е ключът към 
търпението. 
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Комуникационни умения 

Това може да бъде нещо толкова просто, колкото да прегледате графика на деня, или сложно 
като обсъждане на здравни теми, но без значение какво е, трябва да се направи добре. Subpar 
комуникацията няма да направи нищо полезно за връзката и всъщност би могло да я навреди. 
Освен това, тъй като е вероятно в живота на индивида да има повече от един болногледач и 
поради всички движещи се части, комуникацията е ключова за получаване на информация на 
всички заинтересовани страни. Независимо дали тя предава здравна информация или просто 
остава колегиална, комуникацията между лицата, полагащи грижи, е важна, на второ място 
само за комуникацията с индивида. Трябва също да помним, че възрастните хора обичат да 
помнят и да разказват истории, затова е важно да възпитате уменията си за активно слушане. 

позитивност 

Както и към всяка работа, подхождането към нея с позитивност и увереност само ще я 
направи по-приятна за всички. Не само увереността ще ви направи по-добри в работата си, 
но и ще я улесни. Всеки ще забележи положителна нагласа и както изглежда положителните 
нагласи, това ще се отрази и ще се разпространи във всички, с които се свържете. Когато сте 
по-щастливи, качеството на грижите, които ще осигурите, ще бъде значително по-добро от 
грижата за някой отегчен, недоволен или ядосан от работата си. И накрая, животът на всеки 
ще бъде улеснен, когато всички имат положителна перспектива. 
Да бъдеш възпитател не е лесно, но в края на деня може да бъде изключително полезно, като 
знаеш, че си помогнал да направиш живота на някого по-лесен и по-добър. Постоянното 
съществуване там за някой друг ще насърчи забележително силна връзка, основаваща се на 
доверие и приятелство, а запазването на тези пет характеристики ще направи вашето 
грижовно преживяване толкова по-добро. 

 
ПРОЦЕС ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: След като бъде привлечен подходящият брой и вид кандидати, 
те трябва да преминат през точен и професионален подбор, за да намерят правилния и 
подходящ. Всяка организация решава през какви стъпки трябва да премине подборът и какви 
методи да използва за най-реалистичния и професионален скрининг на кандидатите. Тези 
стъпки трябва преди всичко да бъдат добре планирани и съобразени с целите на 
организацията, свободното място, реалната икономическа среда и потенциала на 
кандидатите. 
 
Първата стъпка е да се изяснят критериите, по които кандидатите ще бъдат оценявани. 

Оттам нататък за всеки критерий трябва да се определи адекватен метод за оценка и 

разкриване на потенциала на кандидата. Добър критерий би бил да се включат в няколко от 

етапите за подбор, които биха гарантирали по-пълно и реалистично разбиране на 

кандидатите. Най-добре би било първо да направите така наречения предварителен подбор 

във формулярите за кандидатстване. Това е доста добра практика, особено когато 

кандидатите за позиция за адски много и извършването на всички стъпки на подбора би 

струвало на компанията много финансови, времеви и човешки ресурси. Критерии, които биха 

отстранили определен брой кандидати на това ниво, биха могли да бъдат недостатъчно ниво 

на образование или трудов опит, липса на мотивация, липса на отношение към работното 

ЗАБЕЛЕЖКА: Работниците с директни грижи са състрадателни, търпеливи и 

толерантни. Те трябва да бъдат надеждни и ангажирани с предоставянето на 

качествени грижи. Служителите на директни грижи трябва да могат да 

работят независимо или като част от екип 
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място и др. Традиционните методи за подбор са интервюта, тестове, въпросници, среща за 

уточняване. очаквания и други. 

Можете да се самооцените чрез тестване или измерване на въпросници или качествена 

оценка на комуникацията или уменията за активно слушане, като тези, създадени от Дейл 

Карнеги (известен американски автор на литература за самоусъвършенстване, публично 

говорене и междуличностни умения). Примери за безплатни онлайн тестове с максимум 15-20 

въпроса: 

• https://www.mindtools.com/pages/article/listening-quiz.htm (за умения за активно слушане) 

• https://www.activia.co.uk/communication-skills-test (за да видите дали сте естествен 

комуникатор) 

 

Библиографски източници: 

• здравни инспекции; Социално министерство; Агенция за социална подкрепа; 

Националната инспекция по труда 

• Фондация за работа Обществена услуга от световна класа: ангажиране на граждани и 

персонал. Лондон: The Work Foundation, 2008. 

• https://www.safetyandquality.gov.au/wp-content/uploads/2012/01/PCCC-DiscussPaper.pdf
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Модул № 3. Законодателство, етични стандарти и конфиденциалност на клиента 

 

Продължителност (часове): 10 часа: 4 часа теория и 6 часа практика / група, съчетаваща елементи от теорията, с 

практически упражнения 

• Цели на обучението на модула: 

• Да разберат, да знаят и да използват начина на организация и функциониране на социалната система и ползите за възрастните 

хора на ниво национално законодателство на държавата по местоживеене на подпомаганото лице; 

• Да познават и разбират целта, основните ценности, ролята на избраната професия, позовавайки се на възрастния човек, на 

когото помагат, и на обществото, на което служат; 

• Да познават минималните правила за качество / практика, на които са задължени според техните професионални ценности; 

• Да може да разрешава конфликтите между професионалните задължения и етичните аспекти на практиката; 

• Да познава правилата на професията по отношение на поверителността, защитата на данните на подпомаганото лице в тайната 

на службата и да ги използва с отговорност на практика. 

2. Структура на модула: 

АРТ. 

NO. 

ПРЕДМЕТ / 
СУБТОПИКА 

ТЕМАТИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ 
МЕТОДИ / 

ФОРМИ НА ДЕЙНОСТ 

СРЕДСТВА ЗА 
ОБУЧЕНИЕ, 

ИНСТРУМЕНТИ, 
УЧЕБНИ 

МАТЕРИАЛИ 

ПРОДЪЛЖИТ
ЕЛНОСТ 

1 

Специфично 

законодател

ство за 

грижите за 

възрастни 

хора и за 

професията 

на 

полагащите 

•  Права на възрастни хора, произтичащи от 
конвенции; 

•  Представяне на законодателни аспекти на 
общностно ниво по отношение на грижите за 
възрастни хора; 

•  Представяне на законодателни аспекти, 
специфични за състоянието на пребиваване 
на асистираното лице по отношение на 
грижите за възрастни хора 

- обяснение; 

- дебат; 

- тест за 

първоначална 

проверка на знанията. 

- Учебна програма 

във формат pdf и / 

или презентация 

на Power Point, 

работни листове, 

снимки за 

упражнения. 

2 
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АРТ. 

NO. 

ПРЕДМЕТ / 
СУБТОПИКА 

ТЕМАТИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ 
МЕТОДИ / 

ФОРМИ НА ДЕЙНОСТ 

СРЕДСТВА ЗА 
ОБУЧЕНИЕ, 

ИНСТРУМЕНТИ, 
УЧЕБНИ 

МАТЕРИАЛИ 

ПРОДЪЛЖИТ
ЕЛНОСТ 

възрастни 

хора 
• Представяне на общи аспекти, свързани с 

упражняването на професията 

- Лаптоп, видео 

проектор и екран 

за прожектиране, 

дъска / флипчарт, 

маркери. 

2 
 

Етични 

стандарти 

(принципи) 

грижи за 

възрастните 

хора 

• Представяне на етични ценности, които 
могат да се трансформират в етични 
принципи на професията на възрастните 
хора, които се грижат за тях 

- обяснение; 

- пример за 

пример; 

- дебат; 

3 

     3 
 

Конфиденциално

ст - Етичен 

принцип в 

грижите за 

възрастни хора 

• Представяне на етичния стандарт относно 
поверителността на информацията за 
подпомаганото лице 

• Защита на данните на асистираното лице 

- обяснение; 

- пример за пример; 

- дебат; 

- демонстрация 

3 

                      
4 
 

Заключения 

• преглед на основните предмети, 
преподавани въз основа на дебатите със 
студенти; 

•  тестова (практическа и теоретична) 
оценка на знанията. 

- синтез 
(преглед); 

- дебат; 
- Оценяване. 

2 

TOTAL        10 ЧАСА 
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1.1 Специфично законодателство за грижите за възрастни хора и за 

професията на лицата, които се грижат за възрастни хора 

 Подходът към този модул, свързан с правната рамка по отношение на грижите за възрастни 

хора и начина на осъществяване на професията на възрастни хора, полагащи грижи, с етичните 

принципи, специфични за тази професия, е направен от гледна точка на общността, като тази 

учебна програма е адресирана към хора, които ще работи в Европейския съюз. 

Тъй като социалната политика на държавите-членки на ЕС е от сферата на изключителната 

компетентност на националните правителства, европейското законодателство относно грижите за 

възрастни хора, социалните помощи, които държавите предоставят на възрастните хора, за 

регулиране на професията на възрастните лица, полагащи грижи, представлява единно 

нерегламентирано поле на равнището на Европейския съюз. 

Въпреки че няма специфична и единна уредба в нашата област на интереси, има разпоредби, 

произтичащи от задължителни конвенции за правата на човека, които се прилагат и за възрастните 

хора, има споразумения между държавите по аспекти на социалната политика, има много доклади 

и препоръки от европейските институции към държавите-членки. 

Установява се, че минималните стандарти за качество при грижи за възрастни хора или етичните 

принципи са разпръснати в националното законодателство или в рамките на международните 

конвенции, но този начин на регулиране създава бариери пред практическото им прилагане в 

резултат на това, че възрастният човек не може да идентифицирайте социалните услуги или 

обезщетения, които могат да бъдат приложими, и стандартите, на които трябва да отговарят 

доставчиците на тези видове услуги (напр. домашни лица или в жилищни центрове). 

 

Основните ориентири в законодателството на конкретната област на тази 

учебна програма са: 

ЗАКОНОДАТЕЛНА 

РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДМЕТ ЛИНК 

Обща декларация 

за правата на 

човека 

Ангажимент към общия идеал, към който всички 

народи и нации трябва да се стремят, така че всички 

индивиди и всички органи на обществото да се 

стремят, (...) да развиват уважението към тези права 

и свободи и да осигуряват чрез прогресивни, 

национални и международни мерки, техните 

универсални и ефективно признаване и прилагане, 

както в народите на държавите-членки, така и в 

териториите под тяхна юрисдикция. 

 

http 

s://www.ohchr.o

rg/EN/UDHR/Do

cuments/UDHR

_Translations/ru

m.pdf 

Договор

ът от 

Амстерд

ам 

През 1997 г. Договорът установява компетентност на 

ЕС за борба с дискриминацията въз основа на пол, 

раса, етнически произход, религия или убеждения, 

възраст или сексуална ориентация 

https://eur-

lex.europa.eu/le

gal-

content/ro/LSU/

?uri=CELEX:11

997D/TXT 

Директива 0 - 

2000/78 рамка / 

ЕО 

Директивата, която предоставя правната рамка за 

защита срещу дискриминация на възраст на 

работното място за европейските жители 

https://eur-

lex.europa.eu/leg

al-

content/RO/TXT/

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/rum.pdf
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/rum.pdf
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/rum.pdf
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/rum.pdf
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/rum.pdf
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/rum.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/LSU/?uri=CELEX:11997D/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/LSU/?uri=CELEX:11997D/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/LSU/?uri=CELEX:11997D/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/LSU/?uri=CELEX:11997D/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/LSU/?uri=CELEX:11997D/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/LSU/?uri=CELEX:11997D/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32000L0078
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32000L0078
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32000L0078
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32000L0078
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?uri=celex%3A32

000L0078 

Харта на 

основните права 

 

Задължителен регламент за страните от ЕС чрез 

Договора от Лисабон от 2009 г. 

Чл.25. „Съюзът признава и зачита правото на 

възрастните хора да водят достоен и независим 

живот и да участват в социалния и културен живот“ - 

съдържа набор от важни граждански, политически, 

икономически и социални права за възрастните 

хора, а именно правото до недискриминация на 

социалното осигуряване, здравеопазването и 

образованието. 

https://eur-

lex.europa.eu/le

gal-

content/RO/TX

T/PDF/?uri=CE

LEX:12012P/TX

T&from=PT 

Конвенция на 

ООН за правата 

на хората с 

увреждания 

Ратифицирана през 2011 г. от всички страни на 

Съюза, взема предвид в нейното приложение, 

свързана със съображения за застаряване на 

населението. 

https://ec.europa.

eu/social/main.js

p?catId=1138&la

ngId=ro 

Европейски акт за 

достъпност 

Приет през декември 2015 г., той има за цел да 

допринесе за подобряване на правилното 

функциониране на вътрешния пазар и премахване и 

предотвратяване на пречките пред свободното 

движение на достъпни продукти и услуги. 

https://ec.europa.

eu/social/main.js

p?catId=1202&la

ngId=ro&moreDo

cuments=yes 

Европейска 

стратегия за хората 

с увреждания 2010-

2020 

Общата цел на тази стратегия е да предостави на 

хората с увреждания възможността да се ползват с 

пълни права и да се възползват изцяло от участието 

в европейския социален и икономически живот, 

особено чрез единния пазар 

https://eur-

lex.europa.eu/legal

-

content/en/ALL/?ur

i=CELEX:52010D

C0636 

 

Правата на човека, във формата, заложена в Всеобщата декларация за правата на човека, 
трябва да представляват минималните обективни стандарти, необходими, за да могат 
всички хора да живеят достойно, стандартите, от които държавите започват в специфичния 
национален законодателен регламент, включително в тази област на грижи, предоставени 
на възрастния човек. Анализът на задължителните регулации за държавите-членки на ЕС 
даде възможност да се обобщят правата, които възрастният човек трябва да ползва в 
Европа: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32000L0078
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32000L0078
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=PT
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1138&langId=ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1138&langId=ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1138&langId=ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1138&langId=ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202&langId=ro&moreDocuments=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202&langId=ro&moreDocuments=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202&langId=ro&moreDocuments=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202&langId=ro&moreDocuments=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202&langId=ro&moreDocuments=yes
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52010DC0636
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52010DC0636
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52010DC0636
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52010DC0636
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52010DC0636
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52010DC0636
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Source of photo: www.freepik.com  

 
 Всъщност качественото или количественото количествено 

определяне на тези права варира в различните страни, от една 
област в друга, от едно подпомогнато лице в друго, но целта им 
е да се даде възможност на възрастния човек да има достъп до 
социалния и икономическия живот на общността , премахвайки 
ограниченията на възрастния човек. 

Като се има предвид, че повече от 1/3 от възрастните хора 
на възраст над 75 години имат увреждания, които ограничават 
участието им в текущия живот и над 20% имат форма на 
инвалидност, която значително ги ограничава (LFS AHM и UE-
SILC 2007) наредби в областта на грижите за възрастни хора 
трябва да съответстват на тези в областта на грижите за хората 
с увреждания. 

Законодателните цели, определени от Европейската 
комисия в рамките на Стратегията 2010-2020 г. за осигуряване 
на участието на тези хора в живота на общността, се отнасят до 
8 области, които трябва да получат регулаторно / законодателно 
подобрение: 

•  достъпност - осигуряване на достъп на хора с 

увреждания до стоки, услуги, включително обществени 

услуги, както и помощни устройства. 

•  участие - даване на възможност на възрастните хора да се възползват от всички ползи от 

европейското гражданство, като премахват административните и поведенчески бариери, 

които пречат на тяхното пълно и честно участие; 

• предоставяне на социални услуги, базирани в общността, включително достъп до 

персонализирана помощ. 

• равенство - премахване на дискриминацията на хората с увреждания 

• заетост - възможността повече хора с увреждания да изкарват прехраната си на открития 

пазар на труда. 

• образование и обучение - насърчаване на приобщаващото образование и ученето през 

целия живот 

• социална защита - насърчаване на достойни условия на живот на хората с увреждания 

• здравеопазване - насърчаване на равен достъп на хората с увреждания до здравни услуги 

и инфраструктура, предоставяща тези услуги. 

• външни действия - насърчаване на правата на хората с увреждания в рамките на външната 

дейност на ЕС. 

85-годишен пациент се 

довежда до вниманието на 

лечебното заведение от 

лицето, което извършва 

необходимостта от спешна 

операция, без да 

предоставя на възрастния 

човек информация за 

причината за 

интервенцията или 

спешната ситуация, 

рисковете и ползите, които 

може да се отдаде на 

интервенцията, на която ще 

бъде подложена, важността 

на дискусията с членовете 

на семейството или 

искането за второ 

медицинско мнение. Докато 

ефикасността и 

прагматизмът на лицата, 

които се грижат за 

възрастни хора, могат да се 

разглеждат като добри 

етични нагласи към 

„правенето на добро“, 

такива нагласи могат да 

навредят на асистирания 

човек, тъй като липсата на 

съпричастност може да се 

възприема от асистента 

ПРИМЕР 

http://www.freepik.com/
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1.2 Етични стандарти (принципи) грижи за възрастните хора 

Ако нивото на грижите за възрастни хора (както по отношение на вида и броя на услугите, 

така и по отношение на качеството на предлаганите услуги) варира от една европейска държава 

до друга и дори в рамките на една и съща държава, поради различни причини (напр. Различно 

национално специално законодателство, национално стандартите за предоставяне на 

специализирани социални услуги, доставчиците на специализирани социални услуги на пазара, 

знанията на бенефициента за подпомагане на правата и начина за достъп до услуги), етичните 

стандарти за подпомагане на възрастните хора не трябва да се различават. 

Наличието на същите законови права, установени на равнището на ЕС, като се знае 

степента на тези права, дава възможност да се очертаят общи минимални етични стандарти в 

грижите за възрастни хора или поне някои общи правила за професионално поведение. По общо 

възприемане правилата за поведение са подобни на морала. 

 Но това, което е морално променено от един човек на друг според тяхната собствена 

референтна система, тяхната собствена роля във връзка с услугите за грижа за възрастни хора 

(бенефициент на услуга, член на семейството на възрастен човек, специалист по грижи). 

  Етиката представлява какво трябва да се случи, независимо от референтната 

система, която сме избрали. 

„За възрастните хора етиката е свързана с това как те искат да бъдат третирани и им е позволено 

да взимат свои собствени решения. За членовете на семейството като полагащи грижи, етиката 

е да правят това, което е правилно, дори когато никой не търси. За възрастните хора се грижат 

професионалисти, етиката се отнася до спазването на установените канони на етиката, 

принципа на професионалните кодекси или ръководства. " 

Целите за установяване на минимални стандарти за етика / професионални правила в грижите 

за възрастни хора, общи на равнището на ЕС, са: 

За установяване на основните ценности и принципи за упражняване на професията 

✓ за установяване на критерии за младите специалисти в професията,  

✓ за справяне със ситуации на практика, които включват конфликт между професионални и 

етични задължения (какво трябва да се направи) 

✓ За информация и осведоменост на получателя на помощта или на общността какво могат 

да поискат от практикуващ професията 

✓ Инструмент за оценка на професионалните резултати в случай на съмнение за неетично 

поведение на работниците на място. 

Етичните правила трябва да се основават на следните принципи (намиращи се в 

законодателството на Общността): 

• Уважение към индивидуалността на личността и нейната самостоятелност 

• Способността на болногледача да „прави добро” и да се въздържа от „да не прави вреда” 

• Справедливост / право в начина на предоставяне на грижи за подпомаганото лице 

• Принципи на производни: зачитане на истината (напр. 92-годишен мъж, обездвижен в 

леглото като проследяване на следоперативно усложнение, пита болногледача дали ще 

умре.) Асистентът отговаря: „Много сте болен. Това е възможност. Има ли нещо, което бихте 

искали да направите за себе си? "Пациентът моли болногледача да се обади на племенника 

си, защото трябва да разговаря с него); това показва честност и вярност (готовността на 

гледача да се грижи за стареца с отговорност, искреност и последователност в рамките на 
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обхвата на услугите, които могат да му бъдат предложени), като същевременно се спазва 

принципа за поверителност. 

 1.3 Поверителност на асистираното лице   

 Обикновено конфиденциалността се разглежда като набор от правила или обещание, 

обикновено изпълнявани чрез споразумения за конфиденциалност, които ограничават достъпа 

или ограничават определени видове информация (https://en.wikipedia.org/wiki/Confidentiality). 

Практиката на определени професии (включително тази на полагащите грижи за възрастни хора) 

води до информация от асистираното лице или от трети лица за асистираното лице, което, ако 

бъде съобщено на други хора, може морално да я навреди или да навреди. 

От наша гледна точка правилото за поверителност при упражняването на професията е 

преодоляно, дори в сферата на професионалната тайна, като полагащият се е на същото ниво на 

секретност на информацията, съхранявана с тези на лекаря, адвоката, психолога или свещеник. 

Всеки възрастен човек има право да очаква, че неговата медицинска или частна информация 

(семейни отношения, свързани с наследство) не се съобщава на друго лице без негово съгласие. 

Правото да се гарантира поверителността на подпомаганите лица се ползва с правна защита (напр. 

Член 227 на Румънския наказателен кодекс - Разгласяване на професионална тайна (1) 

Разкриване, без право, на данни или информация относно личния живот на дадено лице, лица, 

които са станали известни от тях по професия или функция и които имат задължение за 

поверителност по отношение на тези данни, се наказват с лишаване от свобода от 3 месеца до 3 

години или с глоба. (2) Наказателното дело се образува по предварителна жалба на пострадалата 

страна) във всички страни от ЕС. 

От това правило за поверителност правните разпоредби предвиждат изключителни обстоятелства, 

при които притежаваната информация може да бъде съобщена на трети страни, без да бъде 

санкционирана от лицето, което съобщава външна информация (напр. Предотвратяване на 

разпространението на някои заболявания в резултат на отказа на асистента да получават лечение, 

отказ, за който болногледачът има знания). Поверителността на информацията не може да бъде 

поддържана от полагащия грижа на възрастното лице, ако това се изисква от закона или когато 

разкриването е необходимо за защита на лицето или общността, защитата, която може се 

предоставя само чрез нарушаване на поверителността. 

В повечето от тези законодателства, предстоящи за обществена опасност, е моментът, в който 

този, който е длъжен да съхранява информацията, е освободен от поддържане на информацията, 

съхранявана за себе си. Ако са спазени условията за нарушаване на поверителността, полагащият 

грижа на възрастния човек ще се сблъска с друг деонтологичен проблем да знае кога и как и на 

кого да предаде притежаваната информация. 

Библиография и онлайн източници: 

▪ http://www.ennhri.org/IMG/pdf/ennhri_hr_op_web.pdf 
▪ https://en.wikipedia.org/wiki/Confidentiality). 
▪ http s://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/rum.pdf 
▪ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/LSU/?uri=CELEX:11997D/TXT 
▪ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32000L0078 
▪ https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=PT 
▪ https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1138&langId=ro 
▪ https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202&langId=ro&moreDocuments=yes 
▪ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52010DC0636 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32000L0078
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=PT
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1138&langId=ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202&langId=ro&moreDocuments=yes
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52010DC0636
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Модул № 4. Разлики между домашните грижи и услугите за грижи, 
предоставяни в специализирана институция 

 
1. Преглед 

 
Име на секцията / ТЕМИ  

ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
 

А: Престарели домове 6 ЧАСА 

а. дефиниция 
б. Разходи 
° С. Видове подпомагани съоръжения 

 

B: Care support in own house 
 

6 ЧАСА 

а. Основни принципи 
б. Разходи 
° С. Предимства и недостатъци 

 

ОБЩО  12 ЧАСА 

Въведение 

Ако търсите възможности за грижа за себе си или за любим човек, може да изглежда, че колкото 
повече изглеждате, толкова по-объркани ставате. Преди десет години беше сестринският 
домът беше единственият избор. Но сега броят на възможностите за услуги за грижи за 
възрастни хора е огромен. Появяват се следните въпроси: Каква е разликата между услуга 
за грижи, предоставяна в квалифицирано сестринско заведение, и домашна грижа? Как 
решавате? Какво струват услугите? 

Преди да погледнете по-нататък, спрете за минута и вземете някаква посока. По-долу ще 
намерите основна информация за най-добрите два вида грижи за възрастни хора: Домове 
за престарели и домашни грижи. Тази информация ще ви помогне да осмислите услугите 
за възрастни хора, да анализирате разходите или ползите.  

Престарели домове 
 

Често лекарите препоръчват квалифицирани сестрински заведения (SNF) или 
рехабилитация след операция или престой в болницата за медицинско състояние. 
Различните терапии, като трудова, речева или физическа терапия, помагат на пациентите 
да си възвърнат силата или уменията, от които се нуждаят, за да могат да се върнат у 
дома. 

Други причини за допускане до SNF включват: 

• Интравенозно приложение на лекарства 

• Грижа за раната 

• Хранително управление 

• Респираторна терапия или лечение. 

Ако човек не се нуждае от „квалифицирана“ грижа, но този човек е слаб, инвалид и има 
сложни нужди, може да се наложи междинно медицинско заведение (ICF). Грижите, 
предоставяни в ICF, включват помощ при ставане и излизане от леглото, къпане, 
гримиране, обличане и хранене. Осигурена е и пералня. 
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За разлика от заведенията за подпомагане на живот, домовете за възрастни хора 
осигуряват високо ниво на медицински услуги и грижи. Лицензираните лекари контролират 
грижите за всеки пациент в старчески дом, независимо дали е квалифицирано или 
междинно заведение. Лекарствата се прилагат внимателно от професионален персонал и 
се преглеждат от лекари и фармацевти. 

Разходи за домашни сестри 

Докато целта на домашните грижи е да се посрещнат всички физически и емоционални 
нужди на пациента, финансовата тежест може да бъде огромна. Тази цена включва храна 
и грижи, но често не включва разходите за памперси, лекарства и  други консумативи. 

Таблица №1. Сравнителен анализ на месечните разходи в жилищен център за 
възрастни хора 

Тип стая 2018 

Средна цена в Испания * 1.800€ 

Средна цена в Италия ** 1.400€ 

Средна цена в Румъния 650€ 

Средна цена в България 450 € 

Източници: :https://www.inforesidencias.com/particulares, 
https://www.lacasadiriposo.it/n/le_rette_nelle_case_di_riposo/74, 

http://www.dumbrava-suncuius.ro/servicii-si-tarife, http://www.caminbatrani-armonia.ro/ 

Home Hope Ltd Sofia, Bulgaria 

* Цената е за едно място, бенефициентът не плаща тази сума изцяло, като част се субсидира 
от държавата (ситуацията е налична в Испания). Това е средна цена, с по -високи цени в 
Барселона или Мадрид. 

** Това е средна цена, с по-високи цени за Милано или Рим. 

В други страни или на други континенти частната здравноосигурителна система покрива част 
от разходите за кърмене. 

Някои хора имат късмета да имат дългосрочна застраховка, която понякога помага да се 
покрият разходите за престой в старчески дом. В САЩ, например, ползите на ветерана са 
друг възможен източник на финансиране, за да помогнат за покриване на разходите. За 
съжаление, изплащането на частни пари (частно заплащане) е колко семейства от Европа са 
принудени да плащат за домашни грижи за своите близки. 

Съоръжения за подпомагане на живот 

В Европейския съюз има няколко вида центрове за възрастни хора, както центрове за 
настаняване, така и дневни (или рехабилитационни центрове, или клубен тип - последните са 
по-фокусирани върху социализацията, развлекателните дейности, активното поддържане на 
живота). Например в Румъния има няколко типа жилищни центрове с настаняване 
(подлежащи на строг процес на акредитация), както е обобщено в таблица № 2.  

https://www.inforesidencias.com/particulares
https://www.lacasadiriposo.it/n/le_rette_nelle_case_di_riposo/74
http://www.dumbrava-suncuius.ro/servicii-si-tarife
http://www.caminbatrani-armonia.ro/
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Има много критерии за изпълнение на стандартите за качество на услугите, които трябва да 
се спазват от доставчиците на социални услуги и тези критерии са предвидени в 
националните нормативни актове. Например в Румъния за защитените домове цитираме 
някои от установените правила със Заповед № 29/2019, приложение № 2:  

• Минимално защитеният дом се състои от собствените стаи на бенефициентите, бани, душ 
кабина, кухня. В случай на напълно защитено жилище се предоставя и стая за персонал за 
грижи / надзор. Защитеният дом може да побере максимум 12 души и минимум 3 души, ако е 
подреден в блок апартамент. 

• Защитената къща осигурява на всеки бенефициент обща жилищна площ от най -малко 13,5 
квадратни метра и 16 квадратни метра, съответно за обитателите, които използват инвалидна 
количка. 

• В една спалня могат да се настанят до 2 души 

• В спалнята / личната стая е разпределено пространство от поне 3 милиона / бенефициент 
и 4 милиарда / бенефициент на инвалидна количка 

• Холът е подходящо обзаведен с подходящи мебели, а именно фотьойли, столове, диван, 
мини библиотека, телевизор, радио и др. 
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 Таблица № 2, Вид социални центрове за възрастни хора с настаняване, 
съществуващи в Румъния 

 Източник: Решение на правителството № 867/2015 от 14 октомври 2015 г. за одобряване на 
Номенклатурата на социалните услуги, както и на рамковите регламенти за организацията 

и функционирането на социалните услуги, текстът е наличен от 19 август  2016 г. 

* Продължаване на критериите за изпълнение на стандартите за качество на услугите, 
които трябва да се спазват от доставчиците на социални услуги по отношение на 
Защитените домове, критерии, предвидени в Заповед № 29/2019, приложение 2:  

• Защитените къщи улесняват почивката на открито на бенефициентите (подрежда поне 
една тераса или балкони, които позволяват да се отпуснат бенефициентите)  

• Храненията се диференцират чрез техники за приготвяне на храна и представяне. 
Където е възможно, центърът предлага закуски между основните хранения. Ежедневната 
диета на получателите съдържа пресни плодове и зеленчуци, специфични за всеки сезон. 
Избягвайте да сервирате преработени храни (замразени полуготови, сода, чипс, вафли, 
наденица и друго преработено месо и т.н. 

Съоръжението за подпомагане на живот (ALF) е домакин на възрастни хора, които вече 
не могат да живеят сами в безопасност, но не се нуждаят от широко ниво на помощ, 
предоставяна в заведение за квалифицирана или междинна помощ. Тази концепция е 

Треска от 
номенклатурата 

Име на 
социалната 
услуга 

Описание на услугата 

5 | 8730 CR-V-I - Социално 
обслужване с настаняване 

I. Жилищен 
център за 
старейшини 

Лични грижи 

6 | 8730 CR-V-II - Социално 
обслужване с настаняване 

 

II. Респиро 
центрове / 
кризисни 

центрове * 

Надзор - * Бенефициентът на услугите, 
предоставяни в тези центрове, според 
закона са официални и неформални 
лица, които се грижат за възрастни хора. 
Респиро услугите се предоставят, докато 
стопанинът е на почивка или във всяка 
друга надлежно обоснована ситуация, 
като по този начин допринася за 
предотвратяване на 
институционализацията на възрастните 
хора и предоставянето на услуги на 
стандарт за качество. 

7 | 8730 CR-V-III - 
Социално обслужване с 
настаняване 

III. Защитени 
домове 

Текуща медицинска помощ, предоставяна 
от медицински сестри; 
Настаняване за неопределен период; 
Храна, включително приготвяне на храна, 
според случая; 
Почистване; 
Социализация и културни дейности; 
Други дейности, по целесъобразност: 
медицинска помощ, предоставяна от 
гериатричен лекар, интернист или семеен 
лекар, физическа / психическа / 
емоционална / трудова терапия; 
Домакинство, охрана, други 
административни дейности и др 
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много често срещана в Канада или САЩ. До известна степен прилича на този на защитено 
жилище, присъстващо в няколко европейски страни и споменато по-горе. 

За възрастните хора и техните семейства, подпомаганото жилищно съоръжение може да 
осигури дружество и структура и може да облекчи прехода от вече не безопасното или 
практично семейно жилище. Повечето жители се радват на високо ниво на автономност в 
съчетание с личния живот - нещо, което не е възможно през цялото време в старчески 
дом - с ползата от надзор или помощ при нужда. Този тип центрове са много 
разпространени в Канада и САЩ. През 2012 г. правителството на САЩ изчисли, че в САЩ 
има 22 200 подпомагани жилищни помещения (в сравнение с 15 700 домове за възрастни 
хора) и 713 300 души са жители на тези заведения. 

Този тип посреднически център съществува и в Холандия, нещо като „половин къща“ 
между независим живот и старчески дом. Например в Soest ще намерим комплекс, 
състоящ се от 150 апартамента, построен до старчески дом Mariënburg, който се 
управлява от организацията за грижи Beweging 3.0 в холандската общност на Soest. По 
този начин двойките по-възрастни могат да удължат своя независим живот, като плащат 
приблизително същия наем, който биха платили за подобен конвенционален апартамент. 
Всеки апартамент се състои от хол с интегрирана кухня, спалня и санитарен възел, и има 
малка градина с тераса. Също така, за наематели с ниски доходи наемът се субсидира от 
нидерландската държава. 

Услуги за подпомагане на живота 

Услугите, които се предлагат редовно в ALF, включват три хранения на ден в централно 
място за хранене, помощ с лекарства, домакинско чистене, пране и лични грижи, като 
обличане, къпане и подстригване. Транспортните услуги и социалните дейности също се 
предлагат в повечето съоръжения за подпомагане на живот.  

Жителите на подпомагани жилищни помещения най-често пребивават в частни, малки 
апартаменти, понякога оборудвани с ограничен кухненски бокс. Членовете на персонала 
са на разположение през целия ден и нощ за безопасност. Повечето ALF предоставят 
сестрински услуги, но това може да не включва денонощно професионално покритие за 
медицински сестри. 

Асистиран живот: разходи 

Повечето от живущите в помещения за подпомагане на живот плащат частно или от 
собствените си лични ресурси за грижите си. Повечето АЛФ не приемат медицинска 
застраховка и нямат подходящ квалифициран персонал; държавата не покрива 
разходите. Разходите за престой в заведение за подпомагане на живот са по -малки от 
разходите за живот в старчески дом (подходящо за по-големи групи от възрастни хора). 
В някои страни те функционират под името ваканционни домове за стари хора / домове 
за възрастни хора и не подлежат на процес на акредитация за предоставените услуги. В 
други страни те са подобни на защитените къщи и следват процедура на акредитация, 
наблюдавана от комисиите към Министерството, отговарящо за политиките за възрастни 
хора. 

Асистиран живот: нива на грижа 

Ако търсите асистиран живот за себе си или член на семейството, една важна концепция, 
с която да се запознаете, е „нива на грижа“. Това е от съществено значение, тъй като в 
много центрове месечните разходи се основават на това колко нужди се нуждаят от 
жителя. Също така степента на независимост на бенефициента се определя по различен 
начин в различните страни (например Румъния срещу Испания).  
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В България за влизане в държавен старчески дом необходимите документи за влизане 
са: 

Искане - Безплатен текст, съответно на: директора на дирекция „Социално подпомагане“ 
за социални услуги, които са държавна собственост; кметът на общината - за социални 
услуги, които са общинска дейност; авторитета на ръководството, когато доставчикът на 
социални услуги е търговско дружество; Копие на документ за самоличност се използва 
за справка, прилага се лична амбулаторна карта, ако има такава, прилага се копие от 
решението на специализирани медицински институции, ако има такова, прилагат се други 
документи, изисквани от доставчика. След получаване на всяко заявление се извършва 
индивидуална социална оценка, лицето, което се нуждае от социални услуги и се подготвя 
проект на доклад. Въз основа на доклада, направен във връзка с заявлението, е издадена 
заповед за ползване на дом за стари хора. Домът за възрастни хора оценява нуждите на 
всеки потребител и изготвя индивидуален план, който се оценява на всеки шест месеца. 
След като определеното лице получи одобрението, се изготвя проект на договор, а 
именно описание на социалните услуги в дома, опита и квалификацията на персонала, 
условията и правилата за ползване на услугите у дома. Тоест се прави обективен и 
субективен анализ на нуждите на човека, който идва в дома. След това този проект се 
одобрява от двете страни - от една страна, от лицето, което кандидатства, а от друга - от 
представител на съответната институция, предоставяща услугите. Проектът за нуждите 
на индивида се преглежда и одобрява на всеки 6 месеца. 

В частния сектор нивата на грижи са начин за съоръженията да стратифицират разходите 
- с увеличаването на нивата на грижи, така и месечните разходи. Повечето ALF, които 
използват нивата на грижа по този начин, приписват три до четири нива. Това не само 
опростява тяхното таксуване, но и улеснява процеса за потребителите също: Вие знаете 
какво ще плащате предсрочно, а месечната такса е доста последователна.  

Пребиваващ, който е независим от всички дейности на ежедневния живот (ADLs), не се 
оценява без такса разходи за грижи в допълнение към месечната такса. Оттам повечето 
съоръжения изчисляват точки въз основа на това дали са необходими прости вербални 
напомняния, помощ в готовност или пълна физическа помощ със задачи като приемане 
на лекарства, обличане, тоалетни, подстригване, мобилност и къпане.  

Понякога се назначават и допълнителни точки, ако местният жител е инконтинен, объркан 
или изисква инвалидна количка или други помощни устройства. Съоръженията също така 
обмислят колко служители ще са необходими за подпомагане на живущите. Например, 
ако жител се нуждае от помощ от повече от един болногледач, за да се прехвърли 
безопасно и извън леглото, се назначават допълнителни точки.  

След това нивото на грижа се определя въз основа на общия брой на тези точки. Колкото 
повече точки, толкова по-високо е нивото на грижа, толкова по-стръмни са месечните 
разходи. 

Представител на подпомагано жилище обикновено посещава бенефициента на 
семейството си преди приемането, ако той / тя обмисля да се премести в тяхната 
общност. Оценката ще бъде завършена и той / тя ще получи възможност да зададе 
въпроси относно разходите и грижите, които могат да предоставят.  

А. Домашни грижи 

Грижата за дома обхваща широк спектър от персонализирани услуги, които  се предлагат 
в дома на бенефициента. Той е също толкова ефективен, но по-удобен и много по-евтин 
от грижите, които получавате в подпомагано жилище (ако се изисква помощ само през 
деня, а не през нощта). 
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Домашни грижи: Медицински срещу немедицински 

Много възрастни хора не се нуждаят от специализирана медицинска помощ, но биха 
могли да използват допълнителна помощ, за да запазят независимостта си. В тези 
ситуации немедицинската грижа за дома е идеалният отговор. За разлика от асистирания 
живот, грижата се предоставя в дома на клиента, в зависимост от техните нужди и график.  

Немедицинската домашна грижа е пригодена за възрастни хора, които се нуждаят от 
помощ при: 

• Нуждите от обличане, къпане, ежедневна хигиена и тоалетни  

• Преместване в леглото и извън него 

• Приготвяне на храна и пазаруване 

• Рутинно домакинство 

• Транспорт и срещи 

• Плащане на сметки и кореспонденция 

• Лекарски напомняния 

Полагащите грижи също така осигуряват обичайно приятелство и емоционална подкрепа 
на клиентите си. Понякога това може да бъде трудно да се намери в съоръжения с големи 
групи. 

Ако старшите изискват медицинска помощ, която обикновено намирате в старчески дом 
или в подпомагано жилище, тогава можете да помислите за домашно здравеопазване, 
понякога съкратено до просто „домашно здраве“. Както може да очаквате, това ниво на 
грижа ще изисква опита на (или еквивалентно на) регистрирана медицинска сестра и 
вероятно ще струва много, много повече от немедицинската грижа за дома.  

Домашни грижи: цена 

Цената на домашните грижи се определя от това колко често са необходими услугите, но 
политиките варират в зависимост от това коя агенция сте избрали, някои може да 
изискват предварителен депозит, равен на толкова часове или дни на грижи, а други 
налагат минимум на смяна (т.е. , не можете да планирате по-малко от X часа наведнъж). 

Домашни грижи: Къде да намерите грижи 

Освен ако член на семейството или приятел не предоставя грижи директно, обикновено 
имате две възможности за наемане на грижи за дома: 

 

Наемете директно болногледач 

Много семейства поставят реклами на табла за съобщения на местната общност (като 
Craigslist или NextDoor). Например NextDoor е платформа за местни разговори и 
съобщения сред съседи от Обединеното кралство, Франция, Германия, Холандия, 
Италия, Испания. Или можете да посетите сайтове за препоръки, които търсят грижи или 
онлайн платформи за търсене на работа. 
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Въпреки че това може да е най-евтиният вариант, наемането на грижовен служител 
директно означава, че можете да носите отговорност за определени правни задължения 
като работодателя на този болногледач, като данъци за трудова заетост, здравно 
осигуряване, компютри на работника, предишни проверки и други (в зависимост от 
връзката ви с болногледача). ). Освен това няма да имате подкрепа в случай, че 
болногледачът отмени или изпълни лошо работата си. 

 
Наемете болногледач чрез агенция 

Ако идеята за поемане на отговорности на работодателя ви звучи като прекалено много 
работа, може да помислите за наемане на болногледач чрез лицензирана агенция за 
домашни грижи (напр. Http://www.aboscare.ro/servicii/ingrijire-la-domiciliu/ услуги за 
домашни грижи предоставени от специализирана компания в Румъния). Разходите 
вероятно ще са по-високи от наемането на грижи за пряко, но ще имате спокойствие, 
знаейки, че болногледачът е щателно проверен и е подкрепен от екип за поддръжка, който 
може да помогне за координиране на допълнителни грижи и услуги.  

Когато дойде време да решите как да помогнете на възрастен любим човек през онези 
трудни дни, когато физически не е в състояние да се грижи за себе си, решението може 
да бъде трудно. Как да разберете какво е подходящо за старшите в живота ви? 
Разбирайки ползите и недостатъците както на дома, така и на домовете за възрастни 
хора, можете да вземете по-мъдро решение. Тези различия е важно да знаете и ако 
искате да станете професионален специалист. 

 

Домашни грижи. Предимства и недостатъци 

Грижата за дома е по-личен вариант, който позволява на любимия човек да 
остане в собствения си дом. Това често е по-малко разрушително за хора с 
болестта на Алцхаймер или деменция, което го прави първият избор за много 
семейства. Преди да решите в полза на домашните грижи, има няколко неща, 
които ще искате да помислите. 

Таблица № 3. Предимства и недостатъци на домашните грижи 

Домашни грижи. Предимства и недостатъци 

Плюсове: 

• Домашната грижа дава 
възможност за по-лични, 
взаимоотношения между 
хората и лицата, които се 
грижат за тях. 

• Това е удобно и познато. 

• в зависимост от това 
доколко са независими, 
жителите могат да 
претендират за нивото на 
обслужване. 

• В зависимост от това кога 
е необходима грижата и 
нивото на умения на 
необходимите грижи, 

Минуси: 

• Домашната грижа дава възможност за по-лични, 
взаимоотношения между хората и лицата, които се 
грижат за тях. 

• Домовете може да не са толкова сигурни, колкото 
лечебните заведения, които разполагат със сигурност и 
персонал 24/7. 

• Когато се изискват 24/7 грижи, разходите могат да 
бъдат много високи 

• Управлението на полагащите грижи и планирането на 
резервни грижи изисква непрекъснато участие на 
семейството 

• Докато животът в дома има своите предимства, това 
може да доведе и до социална изолация. Това от своя 
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данъците в домашни грижи 
могат да бъдат по-евтини 

• Старшите, заедно със 
семейството и приятелите 
си, могат да изберат 
човека, който ще 
предоставя грижи 

страна може да допринесе за редица здравословни 
проблеми като депресия и когнитивен спад 

• Домът може да се наложи да бъде модифициран с цел 
достъпност за инвалидни колички или предпазни мерки 

• Понякога грижите в домашни условия няма да се 
погрижат за няколко важни задачи, като домакинство, 
пазаруване на хранителни стоки, поддръжка на дома 
(електричество, плащания за вода) и лични грижи 

 

Старчески дом 

В крайна сметка идва време в живота на много възрастни, когато те просто не 
могат да се грижат повече за себе си. Когато дойде този ден, е време да 
започнете да мислите за старчески дом. 

Таблица № 4. Предимства и недостатъци на старческите домове 

Престарели домове. Предимства и недостатъци 

Плюсове: 

• Обикновено старческите домове имат 
персонал с различни медицински 
специалисти. Тези професионалисти могат 
да се грижат за любимия човек денонощно. 
Те могат да изпълняват медицински и 
немедицински функции. 

• Домовете за старци могат да бъдат 
сигурни за възрастни хора с болестта на 
Алцхаймер или деменция, които може да 
са склонни към скитане. 

• Домовете за подпомагане на живот са по-
достъпни, когато се изискват денонощни 
грижи 

• Структурирани графици 

• Възможности за активен социален живот 

• Специализирана медицинска помощ 

• Разходите - могат да бъдат намалени до 
минус, според нивото на грижа 
• Това позволява на семейството да се 
съсредоточи повече върху отношенията си 
със старшите 
• Семейството няма да трябва да управлява, 
планира или наема полагащи грижи 
• Нивото на грижи може лесно да се увеличи, 
ако е необходимо 

Минуси: 

• Престарелите домове премахват 
независимостта на индивида и може да 
накарат любимия човек да се „почувства“ 
стар. Ако обаче любимият ви човек вече не 
може да се вярва или да остане в 
безопасност със собствената си 
независимост, старчески дом може да бъде 
правилният избор. 

• Домовете за престарели изискват период 
на адаптация, всеки голям преход може да 
бъде неудобен за някои възрастни 

• Грижите за домашни сестри често 
са много скъпи, особено за 
висококачествени частни 
институции. 
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Дори и да разберете подробно как работят домовете за подпомагане на живот и грижите за 
дома, това не означава, че това е лесно решение. Това е важна стъпка в живота ви или в живота 
на любимия човек и искате да сте сигурни, че направите правилния избор. Тези съвети трябва 
да ви помогнат да се почувствате по-уверени при вземането на това решение. 

Първа стъпка - Определете колко много ви помагат (или любимия ви) нужди 

Преди да вземете някакви решения, трябва да разберете точните нужди на любимия човек. 
След като разберете тези нужди, можете да ги сравните с помощта, която вече е налична. 
Започнете, като направите списък на всичко, от което вашият любим има нужда от помощ, на 
месечна, седмична и ежедневна база. Това ще ви даде ясна картина за необходимото ниво на 
грижа. 

тогава е добре да помислим дали самите роднини могат да се грижат за грижите за такъв човек 
или е подходящо да има място в специализирано заведение. Вашият любим човек може да се 
нуждае от постоянни грижи с години, така че няколко месеца помощ вероятно няма да са 
достатъчни. 

След като разгледате и двете страни (плюсове и минуси), ще имате по-добра представа колко 
допълнителна помощ ще е необходима. Това може да направи вашето решение за домашни 
грижи или асистиран живот веднага да стане ясно, а може и да не стане. Така или иначе ще 
бъде много полезен инструмент, докато продължавате. 

 
Заключения. Оценете плюсовете и минусите 

Очевидно както домовете за подпомагане на живот, така и услугите за домашна грижа 
предлагат някои големи предимства, но и двете имат недостатъци въз основа на всяка 
конкретна ситуация. Както при всяко сравнение, прост анализ за професионалисти може да 
бъде много полезен. Въпреки че, вземането на решение между домовете за подпомагане на 
живот и грижите за дома може да бъде стресиращо, бенефициентът вече е направил голяма 
стъпка към вземане на правилно решение, като научи повече за двете решения. Също така, 
един болногледач трябва да знае разликите между видовете услуги и може да различи една 
посока в ущърб на другата. 

• Библиографски и онлайн ресурси: 
 

Здравни инспекции - https://srzi.bg/bg 

• Социално министерство - https://www.mlsp.government.bg/ 

• Агенция за социална подкрепа - http://www.asp.government.bg/ 

- http://www.asp.government.bg/zakonodatelstvo 

• Националната инспекция по труда - http://www.gli.government.bg/ 

• Подпомагане на описанието на жилищното съоръжение - 

https://bg.wikipedia.org/wiki/Assisted_living 

• Най-добри практики в Европа-ALF http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-

stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-good-practice/assisted-living -в-Soest, -

В-Холандия 

• Критерии за изпълнение на стандартите за качество на услугите за защитени 

домове в Румъния https://www.servicii-sociale.gov.ro/source/Standarde/Anexa2_O29.pdf
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Специфични компетенции (подхождащи в рамките на учебните програми) 

 

Модул № 5. Хигиенна грижа за асистирано възрастно лице 

 

1. Продължителност (часове): 12 часа / група, комбиниране на теоретични елементи (5 часа) и практически упражнения (7 часа) 

 

 

• Цели на модула: 

• Да разберем концепцията за грижа за хигиената; 

• • Да се осъзнае значението на поддържането на оптимално здравословно състояние и усещане за благополучие на подпомаганите 

лица, за да се осигури социално включване; 

• • Да познава техниките на почистване, от дезинфекция до предотвратяване на инфекции; 

• • Да се открият методи за подкрепа на асистираната персона по време на процеса на физическо почистване; 

• • Откриване на конкретни условия за поддържане на чистотата на околната среда; 

• • Да се свържат представените концепции с етапите на хигиенната грижа. 

 

2. Структурата на модула: 

No. Дисциплини / подтеми 
СЪДЪРЖАН

ИЕ 
МЕТОДИ / ДЕЙНОСТИ 

РЕСУРСИ, 

ИНСТРУМЕНТИ, НАУЧНИ 

МАТЕРИАЛИ 

ПРОДЪЛЖ

ИТЕЛНОСТ 

1 2 3 4 5 6 

1 Значението на 

спазването на 

хигиенните норми и 

определението на 

концепцията за 

хигиенни грижи 

• Първа линия на защита в 
защита на здравето на тази 
уязвима категория 
(възрастни хора) 
• Намаляване на риска от 
разпространение на 
инфекцията 

- Обяснение; 
- Дебат; 
- Групово упражнение 

за очертаване на 
определение на 
концепцията за 
хигиенни грижи; 

- Учебен план във формат 

PDF и / или презентация 

на PowerPoint, работни 

листове, снимки за 

упражнения. 

 

1 
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• Създаване на среда като „у 
дома“ 
• Също така допринася 

за поддържане на 

здравето на 

обслужващия персонал, 

така че те да могат да 

извършват услугите си в 

оптимални условия. 

- Синтези на специални 
изделия; 

- Извършване на тест за 
изследване на 
началното ниво на 
знания - 15-20 минути. 

-Лаптоп, видеопроектор и 

екран за прожектиране, 

дъска за писане / 

флипчарт, маркери. 

2 Техники за миене 

на ръце 

• Хигиенно измиване 
(просто) 
• Асептично измиване 
• Хирургично измиване 

- Представяне; 
- Опростяване / 

илюстрация на 

изображение / 

видеопроекция. 

1 

3 Лични предпазни 

средства 

• значението на носенето на 
личните предпазни средства; 
• Кога да използвате: 
медицинска рокля, ръкавици 
и защитни маски. 

- Дебат; 
- Примерно. 

30  минути 

 

4 

Почистване и 

дезинфекция на 

повърхности и 

предмети 

• Какво представлява 
процеса на почистване; 
• Какво представлява 
процесът на дезинфекция;• 
Необходими инструменти, 
методи за употреба и 
съхранение; 
• Други операции за спазване 
на нормите за хигиена на 
пространството. 

- Представяне; 
- Примерно. 

30  
минути 

 

 

5 

Смяна на бельо, 

чаршафи и лични 

предмети 

• Смяна на бельото за 
обездвижващия възрастен / 
асистиран човек (пижама / 
нощница); 
• Смяна на чаршафите (в 
легло, което е незаето или е 
заето от обездвижено 
асистирано лице); 

- Представяне; 
- Примерно; 
-   Упражнения. 

3 
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6 

Управление на 

отпадъците 

• значението на правилното 
управление на отпадъците; 
• Различни получатели, 
материали и цветове, в 
зависимост от видовете 
отпадъци. 

- Представяне; 
- Примери. 

1 

 

7 

Грижа за тялото • Разбиране на причините и 
необходимостта от грижи за 
тялото; 
• Техники за грижа за тялото 
за обездвиженото лице 
(обща вана, душ, вана за 
части на тялото) - ежедневно 
• Техники за грижа за тялото 

за обездвижване на леглото 

(последователност на 

процеса на почистване, 

извършване на грижи за 

всяка част на тялото, 

честота, температура на 

водата, поддържащи 

инструменти и др.) 

- упражнение за 
мозъчна атака 
(за установяване 
на причините); 

- Представяне; 
- Примерно; 

Упражнения; 
- Сесия с въпроси 

и отговори. 

4 

 

8 

Заключения Преглед, заключения, 

оценка на модула. 

- Синтез, 
ревизия; 

- Обратна 
връзка; 

- Извеждане на 
заключения 

1 

Обща сума                                                                                                                                                                             12 hours 
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                   3. Резюме на съдържанието 

3.1 Въведение  

Що се отнася до грижата за асистираното лице, спазването на хигиенните норми 

представлява важен аспект на споменатия процес. Има повече процеси, които трябва 

да се считат за важни, когато става въпрос за здравето на всички хора, участващи в 

грижите за възрастни хора. Тези процеси включват често и правилно миене на ръцете, 

използване на индивидуалното оборудване за защита, редовно сменяне на чаршафите 

и личните предмети, почистване и дезинфекция на често докосваните повърхности и 

предмети, адекватно управление на битовите отпадъци и отпадъците в резултат на 

медицински дейности. 

3.2 Мотивацията за спазване на хигиенните норми: 

 

3.3 Ръчно измиване 

Измиването на ръцете е най-важната процедура, предназначена да предотврати 

разпространението на инфекциите, тъй като ръката е основният им начин за предаване от 

човек на човек. Всеизвестен факт е, че адекватната техника за измиване на ръце играе 

важна роля за спиране на разпространението на микроби, което може да причини 

заболяване както на подпомаганите хора, така и на обслужващия персонал, който работи 

с тях. Първата линия на защита срещу болести и разпространение на инфекцията е 

гарантирането, че персоналът е правилно обучен в техниките за измиване на ръце. 

 

Видове ръчно пране: 

 

a. Хигиенно измиване (просто) 

Б.  Асептично измиване 

° С. Хирургично измиване. 

За всяка от тези техники ще следваме последователностите: когато се прилага, как се 

изпълнява самата техника, колко дълго трае. 

3.4 Личните предпазни средства 

 Важно е както за здравето и безопасността на подпомаганите лица, така и за целия 

персонал, участващ в грижата за тях, последният да носи лични предпазни средства (рокли, 

ръкавици и маски), в случай че има фокус на инфекции или съществува риск един да се развие. 

Индивидуалното оборудване за защита има за цел да предотврати заразяване и болест на 

медицинската помощ и да спре предаването на болестта от един пациент на друг. 

• Те представляват първата линия на защита в защита на здравето на тази уязвима 

категория (възрастни хора) 

• Те намаляват риска от разпространение на инфекцията 

• Те създават среда "като у дома" 

• Те също така помагат за запазване здравето на обслужващия персонал, за да 

могат perform their services in optimal conditions. 
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Презентацията ще подчертае необходимостта и времето за използване: медицински рокли, 

защитни ръкавици и маски, както и целта / какво трябва да се избягва или предотвратява в 

гореспоменатите случаи.  

3.5 Почистване и дезинфекция на повърхности и предмети 

 Периодичното почистване и дезинфекция, с помощта на детергенти и дезинфектанти, 

често докосваните предмети са важни методи за предотвратяване на разпространението на 

инфекции и болести. 

Почистването е задължителен предварителен етап, постоянен и систематичен в рамките на 

всяка дейност или процедура за отстраняване на всякаква мръсотия от повърхности 

(включително теглите) или предмети, чрез използване на механични или ръчни операции и 

използване на физически и / или химически агенти. 

Дезинфекцията е процедурата за унищожаване на по-голямата част от патогенни или 

непатогенни микроби от всяка повърхност (включително тегументи), чрез използване на 

физически и / или химически агенти. 

Почистването и дезинфекцията могат да се извършват върху повърхност по време на същата 

операция, като се използват почистващо-дезинфекционни продукти, които в състава си 

включват както почистващи вещества, така и такива, които дезинфекцират. 

Презентацията ще включва почистващите инструменти, но и тяхното използване, поддръжка и 

съхранение. Ще бъде представена и информация за дезинфекцията и борбата с вредителите 

като допълнителни методи за почистване на пространството. 

3.6. Смяна на бельо, чаршафи и лични предмети 

Част от борбата с бактериите включва осигуряване на редовно сменяне на бельото и 

чаршафите, особено ако човекът е заразил заболяване. Това може да означава смяна на четки 

за зъби или чаршафи и бельо, за да се намали вероятността от рецидив на заболяването. 

Бактериите могат да живеят върху лични обекти достатъчно дълго, че да предизвикат друг 

фокус на инфекция; по този начин е важно да се поддържа чиста жизнена среда, след като 

човек е страдал от инфекциозно заболяване. 

Бельото на асистирания човек (нощна рокля или пижама) трябва периодично да се 

сменя и по всяко време да се замърси. Възрастните хора могат да променят собственото си 

бельо, с изключение на тези, които са на легло, нединамични или страдат от деменция в 

напреднал стадий и т.н.; в тези последни случаи персоналът, който се грижи, е този, който 

сменя бельото. 

В тази подглава презентацията ще включва информация за: 

• 3.6.1 Промяна на бельото за обездвижващо възрастно / подпомогнато лице: 

 

• поддържане на хигиената и комфорта на асистирания човек, 

• предотвратяване на пролежания (декубитални язви), 
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• поддържане / развитие на достойнството на асистирания човек, като им позволява 

да избират свои дрехи и аксесоари; 

• запазване на чувството за идентичност на възрастния човек и насърчаване на тях 

да си възвърнат независимостта в тази ежедневна дейност да се обличат и 

събличат (като последователност в рамките на програмата за възстановяване), 

• осигуряване на интимността на асистирания човек и избягване на неудобството, 

• последвани стъпки при смяна на пижамата (премахване на мръсната блуза и 

поставянето на новата / премахване и поставяне на панталоните, внимателно 

боравене с крайниците на асистирания и т.н.) 

•  стъпки, последвани при смяна на нощната рокля - в зависимост от способността на 

асистираното лице да участва в извършването на процедурата. 

 

Наблюдения: 

Във всички описани случаи трябва да се спазват следните предписания: 

✓ проверете точките за поддръжка и обявете всяка промяна, предхождаща операциите 

на пролежа; 

✓ нанесете алкохол за втриване върху предразположените към пролежното покритие и 

нанесете талк на прах след това; 

✓ вземат предвид всички физически ограничения: парализа на крайниците, ортопедични 

отливки, перфузии; 

✓ засегнатата зона е отстранена дрехите и е облечена първо; 

✓ проверете дали в края на процедурата чаршафът е подреден плътно и дали 

възрастният човек е в състояние на комфорт; 

✓ мръсното пране трябва да се въвежда бавно в чантата, предназначена специално за 

тази операция. 

3.6.2 Смяна на чаршафите 

 Леглото трябва да има подходящи размери (2 м дължина, 80-90 см ширина, 60 см височина 

от матрака), удобно, лесно за боравене и почистване, за да не се възпрепятства извършването 

на грижи, изследвания и лечение. Препоръчително е чаршафите да са с възможно най-малко 

шевни шевове. 

 Техниките за смяна на чаршафите се различават в зависимост от това дали леглото е заето 

или не от подпомаганото лице. 

 Тази подглава ще предостави подробно представяне на начините за смяна на чаршафите 

в двете ситуации (заето / незаето легло), включително начина, по който трябва да се обясни на 

възрастния човек, с цел да се гарантира психичният им комфорт и дори включете ги в 

изпълнението му (ако това е възможно). 

 Методът за смяна на чаршафите ще бъде избран в зависимост от позицията, на която може 

да бъде поставено асистираното лице и от ограниченията им за мобилност. За извършване на 

тази операция са необходими двама души. Независимо от метода, след поставянето на 

чаршафите до леглото, на стол, ръцете трябва да се измият и да се сложат ръкавици. 
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Необходимите материали са същите като тези, използвани за смяна на чаршафите при незаето 

легло. 

 

3.7 Управление на отпадъците 

 

Правилното управление на отпадъците е важно както за опазването на околната среда, 

така и за защитата на обслужващия персонал и на асистираните лица. 

Събирането на битовите отпадъци ще се извършва в метални получатели или в кутии, с 

помощта на черни пластмасови торбички, плътно затворени и съдържанието им ще бъде 

изхвърляно постоянно, последвано от задължителни операции за миене и дезинфекция. 

За инфекциозни отпадъци ще се използва картонена кутия, снабдена отвътре с жълти 

пластмасови торбички, докато отпадъците от остри части ще се събират в твърди пластмасови 

реципиенти, устойчиви на механични действия. 

 

3.8 Грижа за тялото 

Намаляването на познавателните и физическите способности сред възрастните хора често 

е свързано с промени в рутината им за грижа за тялото. Възрастните понякога определено се 

борят със задачи, които някога са били лесни за тях: да влязат и да стават от леглото, да се 

освежават, мият, да сменят дрехи. Лицата, страдащи от деменция, често се противопоставят на 

тези задачи и забравят да ги изпълнят. Тази подглава ще се занимавасъс следните теми: 

 

3.8.1 Разбиране на причините и необходимостта от извършване на грижи за тялото 

Целите на грижата за тялото: 

✓  да поддържа тегмента в перфектно състояние на чистота 

✓  за предотвратяване на кожни лезии (язви) 

✓  да стимулира функциите на кожата за защита на организма 

✓  за засилване на кръвообращението в кожата и в целия организъм 

✓  да се създаде състояние на благополучие. 

Причините за неспособността на човек да наблюдава грижите за тялото си: депресия, 

загуба на памет, физически предизвикателства, спад на сензора и т.н. 

 

3.8.2 Техники за грижа за тялото 

Преди да се започне общата или зоналната баня, ще бъде оценено състоянието на 

асистирания човек и ще бъде оценен видът на мобилността, т.е. дали те могат да се измият. 

Асистираното лице ще бъде информирано и обяснено по отношение на процедурата, като по този 

начин ще получи техните предпочитания по отношение на хигиената. 

Температурата в помещението трябва да е над 20 градуса по Целзий, прозорците и 

вратите трябва да бъдат затворени, за да се избегне течение на въздуха. Температурата на 

водата трябва да бъде между 37 и 38 градуса по Целзий. 

 

I. Почистване за линейки 

1. Обща баня, душ 
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2. Районна баня – ежедневно 

II. Почистване за легнали лица 

За лежащите лица почистването на зоната трябва да се извършва ежедневно, като по този 

начин се дава възможност за изследване на тегмента и евентуално откриване на промени 

(зачервяване, обрив), последвани от терапевтични мерки. Частично почистване е необходимо, 

когато леглото на човек се замърси. 

В този модул професионалният обучител трябва да подробно обясни на своите обучаващи 

обяснения относно: последователността на етапите на почистване, начините за извършване на 

почистване на зоната: лице, горен крайник, гръден кош и корем, долни крайници, гениталии, 

почистване на коса, устна кухина, колекция от изхвърляне (честота, оптимална температура на 

водата, поддържащи инструменти и т.н.). 

Изводи: 

Най-важната и очевидна причина за добра хигиена е поддържането на физическото 

здраве. Здравето и хигиената вървят ръка за ръка и са еднакво важни във всяка възраст. С 

напредването на възрастта имунната ни система не е толкова здрава, колкото преди, а това 

означава, че микробите представляват враг, който е по-силен от всякога. 

Следователно възрастните хора се сблъскват с двойно предизвикателство, тъй като те са 

по-податливи на заразяване с болести и стават, с течение на времето, по-малко способни да се 

борят с тях, което от своя страна отдава все по-важна роля на хигиенните грижи като част от план 

за грижа за възрастен човек  
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Модул № 6. Първа помощ на подпомогнато лице 

 
Продължителност (часове): 14 часа / група, съчетаваща теоретични елементи и практически упражнения 
 

1. Цели на обучението на модула: 
 

1. За да сте наясно с важността на знанията как да оказвате първата помощ 
2. • Да се запознаят със спецификата на групата (възрастни хора) в условията на извънредна ситуация 
3. • Запознаване с артикулите за първа помощ 
4. • Да може да изпълнява ефективни основни действия за поддържане на живота 
5. • Да може да изпълнява основни техники за оказване на първа помощ при често срещани, свързани с напреднала възраст медицински 

спешни случаи и заболявания 
6. • Да се научим да разпознаваме медицинските спешни случаи, включващи възрастни хора, и да оказваме ранна помощ 
7. • Да се предприемат прости и превантивни мерки, за да се гарантира безопасността на възрастните хора 

 
 
 

Структура на модула 

 
No. 

Теми / подтеми СЪДЪРЖАНИЕ МЕТОДИ / ДЕЙНОСТИ РЕСУРСИ, 
ИНСТРУМЕНТИ, 

НАУЧНИ 
МАТЕРИАЛИ 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

1.  Значение на знанията 
как да се оказва 
първата помощ 

• Значение на 
знанията за първа 
помощ 
• Специфичност на 
групата (възрастни 
хора) 

- Презентация 
- Обяснение 

   - Дебат 

- Свидетелство, 
истински 
житейски опит от 
професионалист, 
напр. 
пожарникар, 
лекар 

- Учебен план във 
формат PDF и / 

или презентация 
на PowerPoint, 

работни листове, 
видеоклипове- 

Лаптоп, 
видеопроектор и 

1 h 

2.  Елементи от 
комплекта за първа 
помощ 

• Запознаване с 
артикулите за 
оказване на първа 
помощ 

- Презентация 
- Обяснение 
- Реалистични 
упражнения / 
симулация 
- Демонстрация от 
експерт 
- Сесия с въпроси и 
отговори 

2 h 
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3.   Основна поддръжка 
на живо. Оцеляването 
на веригата 

• Обяснение на 
термините Основна 
поддръжка на живота 
и веригата за 
оцеляване 
• CPR 
• AED 
• Позиция за 
възстановяване 

- Обяснение 
- Реалистични 

упражнения / 
симулация 
- Дебат 
- Ролева игра 
- казуси 

- Демонстрация от 
експерт 

- Сесия с въпроси и 
отговори 

екран за 
прожектиране, 

дъска за писане / 
флипчарт. 

2 h 

4.  Основни техники за 
оказване на първа 
помощ при често 

срещани, свързани с 
напреднала възраст 
медицински спешни 

случаи и заболявания 

• Удар 
• изземване 
• нараняване на 
главата 
• Депресия и 
самоубийство 
• Хипертонична 
спешна помощ 
• Ангина 
• синкоп 
• Шок 
• Остър астматичен 
пристъп 
• Задушаване 
• Повръщане 
• Запек 
• Дехидратация 
• Остра задържане на 
урина 
• Висока 
температура 
• Топлинно изтощение 
• Кървене в носа 
• Травми на меките 
тъкани 
• Рани 
• Фрактури 
• Разместване 

- Обяснение 
- Реалистични 

упражнения / 
симулация 

- Дебат 
- Ролева игра 
- казуси 
- Демонстрация от 

експерт 
- Сесия с въпроси и 

отговори 

5 h 
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5.  Чести методи за 
облекчаване на 
болката 

• лекарства 
• Студена подложка 
• Нагревателна 
подложка 
• Streaching 
• Устойчиви 
упражнения 

- ОБЯСНЕНИЕ 
-РЕАЛИСТИЧНИ 

УПРАЖНЕНИЯ / 
СИМУЛАЦИЯ 

- ДЕМОНСТРАЦИЯ ОТ 
ЕКСПЕРТ 

- СЕСИЯ С ВЪПРОСИ 
И ОТГОВОРИ 

1 h 

6.  Предотвратяване • Как да се 
предприемат прости и 
превантивни мерки, за 
да се гарантира 
безопасността на 
възрастните хора 

- Презентация 
- Обяснение 
- Дебат 
- Реалистични 
упражнения / 
симулация 
- Дебат 
- Ролева игра 
- казуси 
- Демонстрация от 
експерт 

- Сесия с въпроси и 
отговори 

2 h 

7.  Заключения • Обратна връзка, 
резюме, последни 
действия 

- Синтез, получаване на 
обратна връзка 

- инструменти за 
обратна връзка 

(като въпросници) 

1 h 

Обща сума 14 hours 
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3. Резюме на съдържанието 
3.1. Въведение 
Стареенето възниква поради естествените промени, които се случват с човешкото тяло. Това е естествен процес, с течение на 
годините клетките на тялото умират и същото се случва с целите органи, което значително променя ефективността на организма. 
По естествен начин, с възрастта, здравето на старшина се влошава. Клетките на тялото работят по-бавно, работата на органите 
е нарушена, а имунната система все по-често не дава пълна защита на организма. Следователно групата на възрастните 
възрастни е особено уязвима и изложена на по-голям риск от останалите и затова е толкова важно да се извършват бързи и 
ефикасни действия за оказване на първа помощ, ако е необходимо. 
Знанията и уменията за оказване на първа помощ са основни за спасяването на живота. В много спешни случаи не се нуждаете 
от професионални знания, за да помогнете значително да увеличите шансовете за избягване на трагични последици. Има много 
неща, които можете да направите с малко или никакво специално оборудване за извършване на основна поддръжка, което дори 
може да спаси живота на някои тела. 
 
3.2. Запознаване на артикулите за оказване на първа помощ 
  Добре снабден медицински комплект е основен в среда, така специфична като къща за възрастни хора. Имайте предвид къде е 
локализиран аптечката на работното ви място. За да извършите ефективни действия за оказване на първа помощ, вие също 
трябва да сте запознати с предметите, които може да са ви необходими. Какъв комплект за първа помощ трябва да включва: 
• Ножици 
• Микрозащита от уста до уста 
• Изпитни ръкавици 
• Помощни ленти 
• Почистващо средство за ръце 
• пинцети 
• Подложки за марля (различни размери) 
• Лепилни превръзки 
• Газова валяк превръзка  
• Триъгълни превръзки 
• Средство за почистване на рани 
 
    
 
   
Пример за аптечка 
Източник на снимката: https://www.schoolspecialty.com/first-aid-kit-
1390464 
 
 
 
 

 

https://www.schoolspecialty.com/first-aid-kit-1390464
https://www.schoolspecialty.com/first-aid-kit-1390464
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Обикновено в къща за възрастни хора има по-големи пространства, предназначени за този вид предмети (шкаф, килер и т.н.). 
Бъдете наясно къде се намират и се запознайте с предметите. 
 
3.3. Основна поддръжка на живота (BLS). Оцеляването на веригата 
Основна поддръжка на живо (BLS) - комбинация от спешни процедури, необходими за осигуряване на оцеляването на човек, 
докато те могат да бъдат прехвърлени в болница за получаване на пълна медицинска помощ. BLS може да включва 
кардиопулмонална реанимация (CPR), контрол на кървенето, лечение на шок и отравяне, стабилизиране на наранявания и / или 
рани и основна първа помощ. Когато сърцето на човек престане да бие (сърдечен арест), хората с основно обучение за 
поддържане на живота могат да подобрят шанса си за оцеляване. 
The Chain of Survival е серия от стъпки, които дават най-добрия шанс за оцеляване от сърдечен арест. Стъпките са: 
А) Ранно разпознаване и повикване за помощ 
Б) Ранен CPR 
В) Ранна дефибрилация 
Г) Ранни усъвършенствани грижи (от професионалисти) 
E) Добри грижи за реанимация. 
 
3.3.1. Кардиопулмонална реанимация (CPR) 
CPR (кардиопулмонална реанимация) е едно от най-важните действия за оказване на първа помощ, които могат да запазят човек 
с внезапен сърдечен арест жив. CPR е техника, която поддържа циркулацията на човек, чието сърце е спряло да бие. 
Подход към CPR: 
ОПАСНОСТ + ПРОВЕРКА + ПОГЛЕЖДАНЕ + КОМПРЕСИЯ НА ЧАСТ. 
А) Опасност - уверете се, че вашата среда е безопасна за вас и възрастните хора 
Б) Проверете - проверете за възрастните хора за 
• отзивчивост - разклатете рамото на възрастните хора, наречете възрастните по име 
• Дишане - наблюдавайте гърдите на възрастните хора, слушайте дали можете да чуете дишащи звуци 
Огледайте се за улики за случилото се. 
В) Обадете се - ако възрастните хора не реагират и не дишат, обадете се на дежурния лекар, ако е възможно. Ако не е налице 
лекар, позвънете на телефон 112 
D) Компресия на гръдния кош -> пристъпете към циркулационните дихателни пътища за дихателни пътища (CAB) 
C - Циркулация / компресия на гръдния кош 
Проверете дали има пулс на врата, като поставите два пръста върху известността на предната част на шията. 
Ако пулсът не се усеща, пристъпете към гръдни компресии. 
A - Airway 
Ако не са видими наранявания на шията, наклонете главата назад и повдигнете брадичката нагоре. 
B - Спасителни дихания 
След 30 компресии на гърдите следва дишане. Поставете устата си върху устата на възрастните хора, така че тя да бъде 
херметична и да дишате стабилно въздух в салоните за възрастни. Спасителният дъх е ефективен, когато гърдите се издигнат 
по време на това действие. 
Ако има такава, можете да използвате микро щит от уста до уста. 
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Повторете действията, докато: 
• Възрастните възстановяват съзнанието с нормално дишане и пулс 
• Пристигна лекар или линейка 
 

3.3.2. Автоматизиран външен дефибрилатор (AED) 
Автоматизираният външен дефибрилатор (AED) е предназначен за хора, които не са обучени или кратко обучени в CPR. Намира 
го за употреба в случай на внезапен сърдечен удар (SCA). AED може да се използва за оценка на сърдечния ритъм и 
възстановяването му до нормално състояние чрез извършване на електрически удари за сърцето. Бъдете наясно с 
местоположението на AED в къщата за възрастни хора, за да можете да го използвате възможно най-бързо в случай на спешност. 
Как да използвате AED: AED обикновено имат аудио инструкция, която се активира автоматично, когато я отворите. 
1. Включете AED. 
2. Поставете една подложка от дясната страна на горната част на гърдите, а втората подложка от лявата страна на долната част 
на гърдите. 
3. Натиснете бутона за анализ на AED. 
4. Ако AED ви съветва да управлявате шока, уверете се, че никой не докосва възрастните хора, натиснете бутона. 
 
 
3.3.3. Позиция за възстановяване 

Ако възрастен човек няма наранявания на шията и диша нормално, тя трябва да бъде поставена в позиция за възстановяване. 
1. Преместете всички предмети, които могат да ви попречат. 
2. Коленете на пода от дясната му страна. Уверете се, че човекът лежи на гърба й и двата крака са изправени на пода. 
3. Поставете дясната ръка под прав ъгъл към нея / тялото му, така че да е огъната в лакътя с ръката, насочена нагоре. 
4. Изберете лявата ръка на възрастните хора с дланта си към тяхната и поставете задната част на ръката й / дясната му буза. 
5. Стигнете до лявото коляно, повдигнете го и го огънете, така че кракът да е равен на пода. 
6. Дръжте лявата си ръка на дясната буза. Издърпайте коляното на огъване към вас, така че възрастните хора да се търкалят на 
ваша страна. Левата му ръка трябва да попречи на възрастните хора да се търкалят твърде далеч. 
7. Вдигнете леко брадичката си, за да наклоните главата назад леко. Това ще отвори дихателните пътища и ще й помогне да диша. 
8. Останете с човека, докато пристигне помощ. 
 

3.4. Разпознаване на симптомите и признаците на спешни случаи и основни техники за оказване на първа помощ при 
общи медицински спешни случаи и заболявания 

• 3.4.1. Удар 

• 3.4.2. конфискация 

• 3.4.3. Травма на главата 

• 3.4.4. Депресия и самоубийство 

• 3.4.5. Хипертонична спешна помощ 

• 3.4.6. ангина 

• 3.4.7. синкоп 

• 3.4.8. шок 
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• 3.4.9. Остра астматична атака 

• 3.4.10. Задушаване 

• 3.4.11. повръщане 

• 3.4.12. запек 

• 3.4.13. дехидрация 

• 3.4.14. Остро задържане на урина 

• 3.4.15. Висока температура 

• 4.3.16. Изтопление на топлина 

• 3.4.17. Кървене в носа 

• 3.4.18. Травми на меките тъкани 

• 4.3.19. Рани 

• 3.4.20. Фрактурите 

• 3.4.21. разместване 
 
3.5. Чести методи за облекчаване на болката  

лечение 
 - За облекчаване на болката могат да се използват прости аналгетици 
• Студена подложка - Намалява отока, зъбобола, намалява температурата и временно облекчаване на главоболието. Избягвайте 
директния контакт с лед, за да предотвратите измръзване. 
• Топлинна подложка - Временно облекчаване на мускулни болки, напрежения и навяхвания, синузит и болки в гърба. Увеличава 
циркулацията в областта, така че възстановяването на тъканите и лечебният процес могат да се осъществят по-ефективно. Също 
така върху засегнатата повърхност може да се приложи гореща кърпа (40 градуса). 
• Разтягане - основни методи за разтягане могат да се използват за облекчаване на болката (консултирайте се с физиотерапевта). 
• Устойчиви упражнения - упражненията за съпротивление увеличават мускулната сила, което може да помогне за стабилизиране 
на ставите. Това може да е добре за болки в ставите (консултирайте се с физиотерапевта). 
3.6. Предотвратяване 
Много наранявания и злополуки могат да бъдат предотвратени, ако околната среда е подготвена в съответствие с някои правила 
за безопасност. В тази глава ще бъдат предоставени някои съвети как да се подготви жилищната площ на старейшините, за да 
се намали възможността за най-често срещани произшествия. 
А) Падането - паданията са една от най-честите причини за нараняване при възрастните хора 
• Пазете пода без препятствия. 
• Осигурете подходящо осветление в зоната на домакинството. 
• Избягвайте да стъпвате върху сгъваем стол. 
• Поддържайте сух под. Постоянно проверявайте повърхността на пода за износване. 
• Поставете нехлъзгащ се матрак на пода на банята. 
• Поставете ленти против плъзгане на всяко стълбище 
• Правете редовно упражнения за засилване на походката и силата. 
• Уверете се, че дължината на панталоните и ризите не е твърде дълга. 
• Уверете се, че обувките не са хлъзгави и регулирани правилно 
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• Осигурете балансирана походка по време на ходене. Вървя бавно. 
• Ако е необходимо, използвайте помощни средства за ходене. Уверете се, че помощните средства за ходене се използват 
правилно 
• Използвайте подходящи коригиращи лещи, за да осигурите добро зрение. 
• Инсталирайте грайфери близо до тоалетна и душ 
• Поставете стояща седалка на тоалетната 
• Използвайте душ стол и ръчна душ глава докато се къпете 
Б) Задушаване 
• Преди хранене накълцайте храната на малки парченца. 
• По време на хранене насърчете възрастния да дъвче старателно преди поглъщане. 
• Не задавайте въпроси и не карайте възрастните да се смеят, докато дъвче или гълта храна. 
• Уверете се, че комплектът от протези е в неподвижно положение и не е разхлабен. 
• Бъдете по-предпазливи, когато прилагате мека и лепкава храна. 
В) Разтягащи и устойчиви упражнения (предишна глава). 
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https://www.jamfactory.org/hku-eldery-first-aid
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Модул № 7. Комфортът на възрастните хора, подпомагани 

Продължителност (часове): 14 часа / група, комбиниране на теория (5 часа) и практически упражнения (9 часа) 

 

1.  Цели на обучението на модула: 
• Да се разбере концепцията за комфорт за възрастни хора, подпомагани; 

• Да познават типовете удобства, характерни за възрастните хора; 

• да се определят минималните условия за комфорт за възрастните хора; 

• Да придобият необходимите умения за осигуряване на комфортни условия на възрастните хора, които са под грижите; 

• Да можете да осъществявате връзки между научените типове комфорт. 

 

2. Структура на модула: 

NO. 
ТЕМИ / 

подтеми 
СЪДЪРЖАНИЕ 

МЕТОДИ / 
ДЕЙНОСТИ 

РЕСУРСИ, 
ИНСТРУМЕНТИ, 

НАУЧНИ 
МАТЕРИАЛИ 

ПРОДЪЛЖ
ИТЕЛНОС
Т 

1 

Дефиниция на 
концепцията за комфорт и 
нейното значение за 
възрастните хора 

• фактори, които допринасят за комфорта на 
възрастните хора; 
• видове комфорт, специфични за 

възрастните хора; 

- обяснение; 

- дебат; 

-тест за оценка на 
първоначалното 
ниво на знания. 

- PDF учебни програми и / 
или презентация на 
Power Point, работни 
листове, снимки за 
упражнения. 

- Лаптоп, видео проектор 

и екран за прожектиране, 

дъска / флипчарт, 

маркери.- Лаптоп, видео 

проектор и екран за 

прожектиране, дъска / 

флипчарт, маркери. 

2 

  2 
Ментален комфорт за 

възрастните хора 

• дефиниране на концепцията за умствен 
комфорт; 
• изброяване и илюстриране на факторите, 
които допринасят за комфорта на 
възрастните хора; 
• сънят като неразделна част от умствения 
комфорт; 
• осигуряване на условия за здравословен 
сън; 

- обяснение; 

- пример за 
пример; 

- дебат; 

1  
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NO. 
ТЕМИ / 

подтеми 
СЪДЪРЖАНИЕ 

МЕТОДИ / 
ДЕЙНОСТИ 

РЕСУРСИ, 
ИНСТРУМЕНТИ, 

НАУЧНИ 
МАТЕРИАЛИ 

ПРОДЪЛЖ
ИТЕЛНОС
Т 

• • избягване на физически и 
психологически агресии върху 
възрастни хора; 

3 
Социален комфорт за 

възрастни хора 

• дефиниране на концепцията за социален 
комфорт; 
• изброяване и обяснение на факторите, 
които допринасят за социалния комфорт на 
възрастните хора; 
• осигуряване на участие на възрастните хора 
в социалния живот на общността; 
• видове дейности, които възрастните хора 
могат да извършват, в зависимост от тяхната 
възраст и функционален статус; 
• осигуряване на подходяща среда, 
подходяща за нуждите на възрастните хора; 

- обяснение; 

- пример за 
пример; 

- дебат; 

- практическа 
демонстрация 

2 

 4 Социологическа сигурност 

• саниране на заобикалящата среда; 
• постигане на сигурна среда; 
• осигуряване на среда без фонично, 
химическо и микробно замърсяване; 
• роли и дейности, които полагащият грижата 
осъществява за осигуряване на 
социологическата сигурност. 

- обяснение; 

- пример за 
пример; 

- дебат; 

- практическа 

демонстрация 

- PDF учебни програми и / 
или презентация на Power 
Point, работни листове, 
снимки за упражнения. 

- Лаптоп, видео проектор 

и екран за прожектиране, 

дъска / флипчарт, 

маркери. 

2 

  5 
Физически комфорт за 

възрастни хора 

• дефиниране на концепцията за физически 
комфорт; 
• фактори, които допринасят за физическия 
комфорт; 
• организиране на стаята на възрастните хора 
за осигуряване на подходящ физически 
комфорт; 

- обяснение; 

- пример за 
пример; 

- дебат; 

- практическа 
демонстрация 

2 

  6 
Физическа сигурност за 
възрастни хора 

• предотвратяване на злополуки; 
• предотвратяване на инфекции; 

- обяснение; 1,5 
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NO. 
ТЕМИ / 

подтеми 
СЪДЪРЖАНИЕ 

МЕТОДИ / 
ДЕЙНОСТИ 

РЕСУРСИ, 
ИНСТРУМЕНТИ, 

НАУЧНИ 
МАТЕРИАЛИ 

ПРОДЪЛЖ
ИТЕЛНОС
Т 

• • предотвратяване на различни 
агресии, определени от физически, 
химически или други видове агенти. 

• • роли и дейности, които 

предоставящият предоставя грижи, за 

да осигури социологическата 

сигурност. 

- пример за пример; 

- дебат; 

-практична 
демонстрация 

  7 
Нива на риск за комфорта 

на възрастните хора 

• • изброяване на нивата на риска и 
начина, по който те могат да повлияят 
на комфорта на възрастните хора; 

• • ролята на болногледача за 
премахване на тези рискове; 

• • практически дейности, извършвани 
от възпитателя. 

- обяснение; 

- пример за пример; 

- дебат; 

- практическа 
демонстрация 

1,5 

  8 Заключения 

• • преразглеждане на основните теми, 
подходи по време на модула; 

• • систематизация и утвърждаване на 
знанията; 

• • оценка на начина, по който се 
подхожда към предметите 

• • ревизия, 
систематиза
ция; 

• • оценка 

1 

Общо часове 14 часа 
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3. Резюме на съдържанието 
 

Комфортът за възрастните хора 

Удобството на възрастен човек зависи от биологични фактори (свързани с възрастта, 
физическите дейности или график), социологическите фактори, свързани с климата / околната 
среда, социално-икономическия статус, религията, културата, психологическите фактори 
(притеснения, радост), фактори, влияещи върху консумацията на храна и общото състояние 
(тонус, здраве, настроение и т.н.). 

Психичният комфорт на възрастния човек се определя и от участието му в социалните 
дейности. Често изпълняваните тези дейности ще определят повишаване на нивото на 
удовлетвореност от живота, с много ползи на познавателно, емоционално и физическо ниво. 

Тези гореспоменати фактори могат да бъдат свързани и с дълголетието на възрастния 
човек, хубав процес на стареене, белязан от участието в полезни дейности. 

Душевният комфорт на възрастния човек зависи от: 
• техния начин на живот, а именно върху физическата активност, храненето, 

извършването на приятни занимания и включването в социални дейности 
• почивка и сън 
• сложността на медицинските проблеми на зависимите възрастни хора (хронични 

състояния) 
• средата, в която живеят 
• участието на членовете на семейството в грижите за зависимите възрастни хора 
• добър капацитет за управление на емоциите си и т.н. 
Психичният комфорт на възрастния човек също зависи от по-голямата картина на 

умствената дейност преди пенсиониране, а именно житейските преживявания, които човекът е 
преживял. Комфортът зависи от сложния процес на балансиране, който ангажира 
компенсаторните сили на опита и функционалните на организма. 

Липсата на умствен комфорт може да бъде причинена от изолация, маргинализация и 
дефицитна комуникация с околните хора. Този социален фактор може също да повлияе на 
медицинското, клиничното състояние на възрастния човек, както и на дълголетието му. 

Грижителят на възрастния човек гарантира, че са се приспособили към нивото на 
разбиране, нивото на образование, капацитета за приемане и слуха. 

Минималните условия за комфорт на зависим възрастен човек, който прекарва по-
голямата част от времето си в стая, са тясно свързани с наличието на адекватни мебели (легло, 
нощна маса, стол и маса), с чистотата в стаята и др. Ако гледачът забележи поставянето на 
мебелите не е адекватно и са възможни промени, тогава преди да го извършат, възрастният 
човек и / или семейството им ще получат подробно обяснение какви промени са необходими. 

За да се осигури подходяща среда, следва да се вземат предвид следните фактори: 
• помещението ще се проветрява няколко пъти на ден, като се грижи за това, че 

зависимият възрастен човек е подходящо покрит и защитен от черновата; 
• помещението трябва да се възползва от възможно най-много светлина, като 

същевременно се гарантира, че светлината не нарушава зрението. Помещението трябва също 
да представи възможността да бъде в полутъмно или напълно тъмно състояние, ако е 
необходимо; 

• в помещението трябва да се поддържа постоянна температура от 18 ° C-20 ° C; 
• ще се спазват правилата за хигиена 
 
 
 Освен спазването на валидните правила, които обикновено са приложими за 

жилищните пространства, тъй като включва помещението на уязвимия човек, ще бъдат 
разгледани следните: 

• избягвайте прах, като използвате прахосмукачка или мокра кърпа; 
• избягвайте създаването на въздушни потоци по време на процеса на почистване; 
• обърнете внимание на поддържането на постоянна температура по време на процеса 

на почистване; 
• мебелите в стаята трябва да спазват, доколкото е възможно, някои изисквания. 



53 
 

Зависимите възрастни хора (за които се грижи у дома или в институция) трябва да се 
чувстват и да бъдат защитени от всички вътрешни и външни агресии, за да поддържат своята 
физическа и психическа цялост. 

 
Персоналът на домашни грижи (полагащи грижи и членове на семейството) трябва да 

уважава и осигурява физическата и психическа почивка на асистираните възрастни лица, тъй 
като за подобряване на здравословното им състояние или за излекуване на определени условия 
е необходимо дейностите по предоставяне на грижи да се извършват редовно норма основа. 

 
Основната роля на тези, които се грижат за възрастен човек, е да осигурят тяхната 

физическа и социологическа сигурност. 
Физическата сигурност на зависимите възрастни хора се състои в: 
● предотвратяване на злополуки; 
● предотвратяване на инфекции; 
● предотвратяване на агресии, определени от: физически агенти (механични, термични), 

химични (химически изгаряния, интоксикации), човешки агресори, животни и самоагресии 
(осакатяване, самоубийство). 

Социологическата сигурност на подпомаганото лице се състои в създаването и 
поддържането на здравословна среда, представена от факторите, графично илюстрирани на 
фигура 1. 

 
Възрастните хора се нуждаят от грижи не само за осигуряване на психически, физически 

и социологически комфорт, но и за облекчаване на някои симптоми или излекуване на някои 
състояния, от които страдат. За да се постигне това, трябва да се осигурят необходимите 
условия за увеличаване на защитните и регенерационните сили на организма, както и 
предпазването им от евентуални вредни влияния на околната среда. 

 
Специфичните условия за физически комфорт на зависим възрастен човек също са във 

връзка с условията в помещението, в което живеят. Има пряка зависимост между чистотата на 
околната среда, в която човек живее, хигиената на помещението, условията на извършване на 
почистващите операции и удовлетворяването на нуждите на възрастния човек. 

 
Подходящият физически и психически комфорт може да допринесе за спазването на 

нужди като: дишане, хранене, егестиране, способност за движение и поддържане на добра 
стойка, за освежаващ сън, за поддържане на телесната температура в нормални граници, за 
чистота и др. да защитава нечии тегменти, да избягва опасности, да общува ефективно и т.н. 

 
Стаята на възрастния човек, леглото на възрастния човек, температурата и влажността в 

стаята са елементи, които могат да повлияят на постигането на физически комфорт. Начинът на 
извършване на почистващите операции трябва да спазва някои основни условия (виж фигура 2). 
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Фигура 1. Компоненти на комфорта на възрастен / полузависим възрастен човек, 
Фигура 2. Условия за постигане на чистота, за да се осигури комфорт 

 

 

Всеизвестен факт е, че и възрастният човек има намалена физическа сила, 
намалена подвижност, въпреки че все още може да бъде активен при умерени 
упражнения. Физическото движение оказва влияние върху по-доброто кръвообращение, 
върху гъвкавостта, както и върху общото състояние на човека. Наследствените 
фактори, свързани с гени, околна среда или социален контекст, също играят роля за 
задоволяване на необходимостта от движение, което от своя страна представлява 
показател за комфорта на възрастния човек. 
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Figure 3. Factor which influence the need for physical movement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удобството на възрастния човек също зависи от начините, по които те могат да проявят 
своята независимост и това произтича от адекватната им стойка, пулс и кръвно налягане. 

Освен това комфортът на възрастния човек зависи от нивото на чистота и по-специално от 
предотвратяване на инфекции, тъй като възрастният човек е по-чувствителен в това отношение 
от младите хора или възрастните. Връзката между комфорта на възрастния човек и 
предотвратяването на злополуки, инфекции и агресии е графично илюстрирана на фигура 4. 
Предотвратяването на инфекции се постига чрез мерки за почистване и дезинфекция, които са 
разгледани в глава Хигиенна грижа за възрастните хора. 

Що се отнася до злополуките, в които участват възрастни хора, паданията представляват 
основния вид спешна медицинска помощ за възрастни хора: повече от 50% от лицата над 80 
години и над една трета от хората над 65 години се сблъскват годишно с този тип авария. Въпреки 
това могат да се предотвратят много падания. Премахването на опасности / физически 
препятствия, загрижеността за влошаване на мускулната сила, баланса и зрението, както и 
медицинска ревизия на лечението в случай на психотропни лекарства ще намали риска от падане 
на човек. 
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Фигура № 4. Методи за превенция за осигуряване на комфорт на възрастните хора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дезинфекцията чрез химически средства представлява основния метод за 
предотвратяване на инфекции, докато химическият дезинфектант, в зависимост от 
съединенията и концентрацията му, може да инхибира растежа на микроорганизми 
(бактериостатични, фунгистатични, вирустатични). Измиването на ръцете и другите части от 
теглите представлява най-важният и понякога единственият начин за предотвратяване на 
замърсяване и разпространение на микробни агенти. 

Критериите за правилно използване и съхраняване на антисептични продукти, както и 
общите правила, свързани с дезинфекцията и дезинфектантите, ще бъдат представени в глава, 
озаглавена „Комфортът на асистираното възрастно лице“. Презентацията ще включва общи 
правила, като например: кога трябва да се извърши (началото и края на работния график, преди 
и след прилагането на лечение и т.н.), как се извършва (дезинфекция на ръцете чрез триене / 
измиване ) и видовете дезинфектанти, които ще се използват. 

Удобството на 

зависимия възрастен 

човек се влияе от: 

Предотвратяване на 

злополуки 

Предотвратяване на 

инфекции 

Предотвратяване на 

агресии, определени 

от: 

Химически агенти 

(химически 

изгаряния, 

интоксикации) 

Физични 

агенти 

(механични, 

термични) 

Човешки или 

животински 

агресори 

Самоагресии 

(осакатявания, 

самоубийства) 
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В Residencia Salarich-Calderer de Bagà, жителите са оставени да влязат в момента 
(инсталация), за да изберат как да украсят стаята и какъв тип настаняване (индивидуална или 
двойна стая). Така възрастните хора могат да подредят стаята си подобно на познатото 
пространство на собствената си къща, което ще допринесе за усещането за самостоятелност, 
за вземане на решения самостоятелно и за това усещане за познатост, като удължи 
атмосферата на дома, в който са живели преди , Нищо в стаята, илюстрирано по-долу, няма да 
създаде усещането за студен, недружелюбен медицински център или дом за възрастни хора, 
както някои от нас могат да си представят. 

 

 

Източник на снимката: Еразъм +, архив на проекта STRACOV, 2019г 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛУЧАЙ: Модулът ще завърши с кратък случай, 

който ще представи начина на разбиране на концепцията за 

личен комфорт от възрастен човек. 
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Модул № 8. Общуване с по-възрастни 

 Продължителност (часове): 16 часа / група, съчетаваща теоретични елементи 
и практически упражнения  

 

1. Активност на когнитивната анимация 

Ние разбираме, че анимацията не е просто забавна, но има и много по-мощен компонент. 
Следователно ние вярваме, че основната цел на когнитивната анимация е терапевтичната. 
Само чрез развлекателни действия можем да постигнем рехабилитацията, поддържането и 
стандартизацията на капацитета и автономността на жителите. За да проведете това 
развлекателно развлечение - терапевтично, трябва да следвате следните точки: 

• Контекстно изследване 

• Посочени цели 

• Планиране и прилагане на дейностите 

• Мониторинг и оценка на техниките. 

а) Контекстно изследване 

В този раздел ние възнамеряваме да идентифицираме и познаваме конкретната популация, 
която ще бъде обект на нашата анимация на практиката. Ще анализираме и средата 
(жилищни, квартални и т.н.), която заобикаля това население. 

Оценка: - Дейности на ежедневния живот - Мобилност - Когнитивни функции. - Сетива 
Чувства Мотивации Стимулиране Търсене- Потребител-Потребител- Личен болногледач - 
Потребител -Семейство- Потребителско общество - Социални отношения. 

б) Специфични цели: 

 Установяване на конкретни цели или от проведеното био-психо-социално проучване, за да 
се достигне терапевтичната цел. 

Таблица № 1. Фактори, които влияят на комуникационните дейности 

БИО 
 

психологичен СОЦИАЛЕН 
 

-Ориентация в 
пространството и 
времето 
-Психомоторна 
активност 
-Физична поддръжка 

-Стимулация на 
сетивата 

-Rehabilitation и памет 
поддръжка 
-Учене на нови неща и 
поддържане на вече 
придобитото обучение 
- Вербална комуникация и 
невербална комуникация 
- Работа по самочувствие 
-Потенциална мотивация 

- Насърчаване на връзката между 
потребителите 
- Включване на работата на 
персонала в анимационните задачи, 
като по този начин благоприятства 
комуникацията между двете групи - 
интеграция на семействата в 
свободното време 

Общуването е един от ключовите елементи във функционалното поддържане на 

възрастните хора. В този раздел ще обсъдим различни аспекти на работата по 

комуникацията и засилването на когнитивните функции на възрастните хора 
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-Стимулация на креативност 
и въображение 
-Поддържане на вниманието 

- Благоприятствайте връзката с 
квартала (близък контекст) и 
обществото като цяло (контекст 
далеч) 

Припомняме, че всички тези цели трябва да бъдат разгледани от биопсихосоциалния 
глобален / интегративен аспект, въпреки че тук сме ги класифицирали отделно. 

 

° С ) Планиране и прилагане на комуникационните дейности 

Създайте серия от дейности, които отговарят на хората и адаптират техните ресурси 
(материали и физически). Можем да намерим / можем да споменем следните идеи: 

-Различни игри 

- Занаяти. 

- Психомотрична активност 

- гимнастическа класна стая 

- Точкови излети (пътувания) 

- културни посещения 

- Конференции, беседи / дебати 

- Разговорни групи (реминисценции) 

- Лекция (безплатни книги, списания, вестници и др.) 

- Асамблеи 

- Действия на изражение на тялото 

- Почивни дни. 

д) Проследяване и оценка на техниките 

Тази последна точка се опитва да оцени ефекта, който анимацията произвежда в живота 
на обитателите, по отношение на способността за връзка, свързване с околната среда, 
нормализиране на дейностите от ежедневието. Трябва обаче да вземете предвид, че 
семейството и институцията са допринесли за постигането на поставените цели и следователно 
трябва да оценим и тяхното участие. 

С всичко това целта е да се гарантира качеството на проектираната програма. Той 
допълва принципите на адаптивност, съгласуваност и многообразие, като го коригира, ако е 
необходимо. 

2. ВМЕСТВАНЕ В ЦЕНИТЕ НА КОГНИТИВНИ ФУНКЦИИ 

Осигурете познавателна подкрепа, за да забавите процеса на влошаване чрез упражнения, 
които благоприятстват, да приложите на практика функциите, които човек поддържа и които са 
му позволили да извършва действия в ежедневието си по по-адаптиран начин. 

 

 

 

 



60 
 
 

CHARACTERISTICS BASIC COGNITIVE FUNCTIONS: 

-Групово / индивидуално представяне 
(идеографска терапия) 

-Дурация между 30 и 40 минути 
- Предварително зададена 
периодичност (групова / индивидуална) 
- Асоциация и възприемане на стимули 
за индивидите - проследяване на 
дейности и еволюции 
- Прилагане на устна или писмена 
дейност 
- Само прилагане на техники, 
ориентирани към реалността 
- След извършване на конкретната 
дейност. 

- Устен език 
- Последно и отдалечено помни 
- Курс и основно писане 
- Зрително и слухово възприятие 
- Внимание 
-Темпо-пространствена ориентация 
- Преформулиране. 

 

 

 

 

ОРИЕНТАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ: 

Упражнения на дейности, използвани за ориентиране: 

Временни насоки 

Референция за време: час, ден, седмица, месец, година. 

 

- Календар: Ден, месец, сезон, година - Вчерашни чувства, утрешни чувства 

- Blackboard: Напишете пълните данни за посочените дни. 

- Презареждане: часове. Представи за преди, сега, след това. 

Можете да извършвате дейности с консумативи, за да видите колко време минава 
(EX: свещ - колко време отнема да горите) 

-Игри: използване на карти, за да съответстват на данните за времето, датата. 
Също така, чрез топка можете да изпълнявате упражнения за повторение (запис 
на данни чрез завъртане на топката) 

-Елементи: Обекти, характерни за всеки момент или ситуация. 

Пр .: паста за зъби - сутрин. 

Пространствена ориентация: Референция на сайта, пространство, контекст. 

- Основни понятия: противоположни (отдясно надолу, отвътре навън, отворено-
затворено, отдясно наляво, близо до далеч) 

- Разместване, преформулиране 

- Във връзка с ситуацията на обектите. 

- Визуална информация: място, където се провежда сесията, град, държава, стая 
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- Игри: панели с памет 

- Записване на наблюдения: посочете къде е птицата. 

- Упражнение на хартия. 

-Топография, посока, град, държава. 

Лични указания: 

Позоваване на идентификацията и личното разпознаване, както на себе си, така 
и на другите, например името, физическите характеристики, членовете на 
семейството и т.н. 

- номинации 

- Теми за новини: четене на вестници, спомен за някакво важно събитие, 
спонтанни коментари на групата. 

 

 

 

 

ЕЗИКОВИ ДЕЙНОСТИ: 
- Различни думи, които започват с всяка конкретна буква 
- Начертайте поредица от градовете, свържете се с темата като животни. 
- Ламинирайте с елемент и ни кажете плодовете. 
- Напишете поговорки или фрази. 
- съвпадат дрехи. Например, кажете ни дрехите, които бихме могли да облечем 
в кръста 
- Финализиране на прости изречения. Птиците летят в… 
- Намерете за неща: полезност, равенство и различия 
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УСЕЩАНЕ-ВНИМАНИЕ: 

Той работи в световен мащаб, когато се направи, това е процес преди повечето 
психически операции. 

-Прилики и разлики между геометрични фигури, цвят, форма 

- Сравнете подобни рисунки. 

-Опишете аспекта на другите членове на групата 

-Визуално локализирайте предмети, наречени и присъстващи в стаята или в чертеж 

- Цветя, миризми 

- Усещания 

 

ЧЕ ДЕЙНОСТИТЕ ПОДОБРЯВАТ РАЗЛИЧНИ ОБЛАСТИ 

1.Съединението 
на цифрите: 
Тази дейност се 
състои в 
представяне на 
фигури на един 
човек и 
откриване на 
човека според 
посочените 
фигури. 
Ние работим: 
способност за 
разпознаване 
на 

2. История 
разказва: 
Състои се от 
разказване на 
история - истинска 
история или не 
(история от 
въображението), 
защото по-късно 
те могат да я 
обяснят отново 
със същите герои 
Ще практикуваме: 
• абстрактно 
мислене 

3. Снимки на Babertag: 
Последователна 
дейност при 
представянето на 
поредица от листовки, в 
които са представени 
някои сцени. 
Участниците ще трябва 
да изразят това, което е 
показано на снимките, 
които представяме. 
Целта на болногледача 
е да накара участника 
или участниците да 
изразят целия гняв, 

4.Активност на паметта и 
въображението: 
Тази дейност ще се 
извършва в 
Psychomotricity. 
Участниците ще трябва 
да предадат предмет 
(балон) и когато той 
пристигне, преди да го 
даде на друг човек, ще 
трябва да каже дума, 
първата, която идва на 
ум. С тази дейност има 
много опции и можете да 
изследвате различни и 

гнозис: 
- способността за 
възприемане и 
разпознаване на 
способност за 
визуализиране, слухово, 
докосване, вкус, 
обонятелно разпознаване. 
- Разпознаване на шумове, 
изображения, усещания 
(меки, студени). 
- Разпознайте обекти, ако 
са насложени 
- Чести шепоти: смях, 
влак, кола, мотоциклет и 
т.н. 
- Разпознаване на лица 

- Памет. 

практика : 
- Възможност за 
реактивиране на двигателни 
събития 
-Puzzle 
-Прочетете общи движения, 
как да се сбогувате, 
хвърлете целувка 
-Физична функция 

ПАМЕТ: 
- Сензорна стимулация: 
снимки, текст, скрити предмети 
- Доброволно внимание: 
Напишете текстове и 
запомнете думи или запомнете 
имена, непълни фигури. 
- Класифицирайте различни 
обекти според критерии или 
характеристики, наредете 
фрази 
- Записвайте места 
- Записване на фамилни 
имена. 
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пространствена 
ориентация 

внимание / 
стимулиране 
на усещането 
за зрение. 

• внимание 
• пространствена 
ориентация 
• способност за 
разпознаване на 
обекти 
• памет 

който виждат в 
представения им образ. 
Ще практикуваме: 
• абстрактно мислене 
• визуално 
разпознаване 
• времево-
пространствена 
способност 
• местоположение на 
обекти в 
пространството 
стимулиране на 
паметта 

интересни измерения, в 
зависимост от момента. 
Ние работим: 
• способност за реакция 
• въображение 
• памет 
• взаимоотношения 
между участниците. 

 

3.Стимулаторна анимация 

Стимулираща анимация Това е анимация, защото трябва да осигури на 
потребителя способността да се свързва и да се свързва с околната среда, както и да 
подобрява процесите на личното взаимодействие с други хора. Стимулиращата анимация 
трябва да се разбира като съвкупност от дейности, които се извършват по отношение на 
някои потребители, с цел подобряване на процесите на нормализиране на ежедневните 
дейности, да се провокира развитието на съществуващия капацитет, както и да се повиши 
креативността и свободата на решение на възрастния човек, който е изложен на нашата 
намеса. 

Стимулиращата анимация не може да има реално въздействие, ако не бъде 
разбрана като цялостна намеса на интердисциплинарния екип, отговорен за проекта, както 
индивидуален, така и персонализиран за всеки потребител. 

Стимулиращата анимация трябва да отчита най-важните аспекти за всеки 
потребител (референтни факти, реминисценции, житейски истории). Само от оценката на 
интересите на всеки, на действителните възможности на личните значения, ние ще бъдем 
в състояние да подобрим анимационните процеси, отношенията между възрастния човек 
и тяхната среда. Основният акт е уважението. Потребителят е ЛИЦЕ. която има своите 
скали на стойността. която има своя лична история, своите нрави. нейните реалности 
«Вашите малки битки». 

Реализирайте дейностите, като се започне от индивидуализацията и 
персонализацията на интервенцията; Вече се знае чрез индивидуални дейности или 
групова динамика (която може да групира хора, с които се интересуваме за постигане на 
подобни цели. Знанията за техниките, използвани в стимулиращата анимация, трябва да 
предлагат на възпитателя (геронтологичния аниматор) необходимите ресурси за 
засилване на превенцията. 

Техники на сензорна стимулация и вербална и невербална комуникация в 
терапевтичните отношения. 

Техника на групите разговори, които ще работят с капацитета на отдалечената 
памет на личен характер на потребителите, които ги конфигурират; за да се възстановят 
онези важни преживявания, които тласкат човека да съобщи какво означава за тях. Тази 
техника се състои в използването на обекти за поддръжка и стимулиране (инструменти, 
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използвани в различни сделки), полезни за ежедневието - по текущ или по друг начин - 
които ще практикуват интерактивните възможности на участниците.  

Помогнете на техники за взаимоотношения, с които ще увеличим борбата с 
деструктурирането на нагласите, „нормални“ при възрастни хора с влошено положение, 
които са изправени пред значителна загуба. 

Техники за ориентация към реалността работят с възрастни хора със сенилна 
деменция от стимулиращи процеси и за адаптиране на начина, по който общуваме с тях. 
Основна справка за безумния човек е околната среда. Друга справка ще бъде времето: 
трябва последователно да организираме времето на пациента. 

Приоритет трябва да се даде на дейности, които разглеждат околната среда като 
стимулиращ инструмент. Често използваме стимули, които не са от най-непосредствения 
характер на възрастните хора. Трябва да представим планове и дейности въз основа на 
ресурси, които може да изглеждат подходящи за потребителите, с които работим. 
Използването на околната среда като образователно и стимулиращо средство изисква 
наблюдение и наблюдение на околната среда, имайте предвид информацията, която се 
генерира от самия себе си и че в края на краищата това ще бъде тази информация, най-
полезният стимул, от който се нуждае възрастният човек. За да не се изгражда начинът 
ни на общуване с всеки човек в лъжата, трябва да подобрим тип отношения не само 
индивидуални, но и персонализирани. 

Смятаме, че е от съществено значение да се даде пространство на решението на 
потребителите, да се предоставят възможности за творчество, да се осмислят 
значенията, които все още са жизненоважни препратки към опита на всеки човек. В този 
смисъл е съвсем различно да направите паста от тесто върху натюрморт, която не казва 
нищо на човека или да го направите на снимка на града, където е роден човекът. 

Таблица № 2. Примери на файлове за стимулираща активност 

Objective Assignment Material 

• Тактилно 
разпознаване, също и 
за слепи хора 
• Пробуждане на 
способността за 
разпознаване на 
формата, текстурата и 
други * 
• В тези дейности ще 
открием и целта на 
работната памет. 

• Дискриминирайте зеленчука 
спрямо плодовете. Плодовете в 
кошницата вдясно. Зеленчуците 
вляво. 
• Дискриминация на плодове и 
зеленчуци. С информацията, която 
човек може да възприеме. 
Разделете ги по цвят. 
• Дискриминирайте плодовете и 
зеленчуците по размер. 
• Големи парчета в голяма 
кошница, малки до малки партиди / 
групи. 
• Дискриминация въз основа на 
формата 
• Дискриминация по текстура 
(гладка / груба). 
• Дискриминирайте ги по степента 
на твърдост (по-твърда и по-мека). 
• Свържете плодовете, 
идентифицирани с времето на 
годината (сезони) 

Плодове и зеленчуци: 
Ягода, ябълка, круша, 
банан, картоф, 
артишок, краставица, 
тиквички, лимон, 
портокал, домат, 
хурма, череши, слива, 
сладък картоф, кестен, 
гъби, маруля, праскова 
и други. 
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• Свържете ги според теглото. 
• Улеснете група за разговори, като 
говорите за гастрономическите 
възможности на всеки артикул. 

Тактическа 
дискриминация за 
разпознаване на 
местата, в които човек 
живее: стая, 
трапезария, коридор, 
баня. Домейн на 
пространството или на 
околната среда. 
Работете върху идеята 
за маршрута, за да 
разпознаете околната 
среда. 

• Трапезария: разходка из 
трапезарията. 
• Разпознайте местоположението 
на врати, колони, маси. 
Потвърждение на обекти. Как да 
спрем масата? Разположение на 
съдове, прибори за хранене. 
• Отбележете, че тя се намира на 
всяко място на стаята: какво има от 
всяка страна на леглото. Обекти: 
таблетка за нощ; къде са 
прозорците, килерите и т.н. 
• Стая за баня: местоположение на 
сапун, четка за зъби и паста за зъби, 
други прибори. Намиране на 
кранове. Проверете 
функционалността на всяка 
джаджа. Други места: пресичане на 
стени, колони, парапети, · намерете 
референтни точки 

Маса, стол, съдове, 
прибори за хранене, 
хляб и т.н. 
Собствени обекти, 
референтни обекти и 
т.н. 
Обекти на стаята. 

Правете символни 
действия / жестове без 
реален предмет. 

Как бихте направили жеста на 
аплодисменти, военни поздрави, 
забиване на пирон, четкане?How 
would you make the gesture of, wash 
your teeth, comb, etc.? 

Симулиране на емоции 
чрез жестове и мимики 

Конструктивна практика Начертайте геометрични фигури 
(кофа, с, кръг, триъгълник, цвете). 

Листове хартия, моливи 

Работа на паметта Групи за разговор с различни теми 
като: 
• Напредък през ХХ век (от 
карбидна светлина до маслена 
светлина). 
• Ролята на жената в света. 
• Появата на 
• Телевизия 
• Селската къща. 
• Работата. 
• Свободно време и др. 

Би било необходимо да 
се намери за всеки 
обект подходящите 

обекти за поддръжка, 
които да го третират 

 

ТЕРАПЕВТИЧНИ АТИТУТИ КЪМ БЕНЕФИЦИАРИТЕ 

- Дейност открита и всеобхватна към пациента 

- Умейте да установите съпричастност към възрастните хора 

- Поддържайте отношение на подкрепа и продължаваща мотивация 

- Ние не насочваме, но направляваме 
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- Трябва да бъде отношение, способно да разпространява радост; творчески и не 
наложени дейности 

-Вземете предвид доброволното участие 

- Предлагайте обективно оценки и оценки на постиженията 

- Разрешаване на пасивно участие като наблюдател 

- Избягвайте страховете и недоверието / Не играйте / улеснявайте твърде бързо 

- Използвайте прост и лесен език, опростете информацията 

- Кажете името му, когато говорите с тях 

- Кажете нашето име, когато се приближим до тях 

- Не заблуждавайте и не продължавайте речта си, ако тя не е правилна 

- Поправете се без да поръчвате и не насочвате. 

- Поддържайте контакт с обществото 

- Създаване на рутинни процедури. 

 

4. Какво е музикотерапия? 

Това е дисциплина в областта на здравето, която използва музиката и музикалните 
дейности за справяне с физическите, психологическите и социалните нужди на хората от 
всички възрасти. Музикалната терапия има силата да подобри благосъстоянието и 
качеството на живот на всеки човек, да бъде здрав, да има някакъв вид увреждане или 
да страда от някакво заболяване. 

Какво може да се постигне с музикотерапия? 

• Подобрете нивото на емоционална привързаност и поведение 

• Развивайте комуникацията и начина да се изразявате 

• Освободете репресираната енергия 

• Помогнете на мотивацията 

• Засилване на самочувствието и личността 

• Социализирайте и възпитавайте 

 

За музикотерапията. Ползи за ума и тялото за слушане на музика: 

1. Насърчава ученето и паметта 

2. Регулира хормоните, свързани със стреса 

3. Позволява да предизвиква преживявания и спомени 

4. Повлиява положително сърдечната честота, кръвното налягане и пулса 

5. Модулирайте скоростта на мозъчните вълни 

6. Укрепва имунната система 
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5. Казус 
 

 

Снимка, направена по време на дейностите, проведени в центъра на Санта Еулалия, 
април 2019 г. 

Източник: архив Еразъм + Gestimul (програма за превенция за поддържане на когнитивните 
функции) -Програма на Фондация Санта Еулалия, Котка (Испания). В този център са поканени 
старейшините, които чувстват, че имат някакви проблеми (памет, внимание) и искат да 
предотвратят влошаването на когнитивните функции. С помощта на специалисти и 
доброволци от двата центъра, разположени в L'Hospitalet de Llobregat (регион Каталония), 
възрастните хора правят групови упражнения, чрез които тренират паметта си, под 
формата на игри или състезания (например, излагайки изображения в зададена поръчка и 
точното им предаване). 

Библиография и онлайн източници: 
 Camberg L, Woods P, Ooi WL, et al. (1999 г.). „Оценка на симулирано присъствие: 
персонализиран подход за подобряване на благосъстоянието при лица с болестта на 
Алцхаймер“. J Am Geriatr Soc. 47 (4): 446–52 

 Cuetos, F. Evaluación y rehabilitación de las afasias. редакционна 
 Панамерикана, Мадрид, 1998. 
 Ellis WA y Young AW. Neuropsicología cognitiva humana. редакционна 
 Масон, Барселона, 1992. 
 Quico Mañós. Animació estimulativa per gent gran discapacitada. Pleniluni. Барселона, 1996г 
 Tárraga, Boada M. y cols. Направете император. Редакция Glosa, Барселона, 1999. 
 Vernooij-Dassen, M .; Драшкович, I .; McCleery, J .; Даунс, М. (2011). Vernooij-Dassen, Myrra, 

изд. „Когнитивно пречупване за лицата, които се грижат за хора с деменция“. Кокранската 
библиотека (11). 

 Woods, B .; Aguirre, E .; Spector, A. E .; Оррел, М. (2012). Уудс, Боб, изд. „Когнитивна 
стимулация за подобряване на когнитивното функциониране при хора с деменция“. 
Кокранската библиотека. 2 (2): CD005562.  
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Модул № 9. Администриране на храненето и храните (приготвяне на храна, правила за хигиена на храните и 
т.н.) 

Продължителност (часове): 13 часа / група, съчетаваща теоретични елементи и практически упражнения 
 

1. Цели на модула: 

• Да имат основно разбиране на хранителните нужди на възрастните хора 

• Да се развие подходяща комуникация и взаимодействие, включващи асистираното лице и другия персонал 

• Да се задълбочат процедурите за безопасност, евентуално полезни в процеса на прилагане на храни 

• Да сте готови да посрещнете предизвикателствата на поведението 

• Да познава техниките за приготвяне на храна, от основните правила за хигиена до предотвратяване на замърсяване на 
храните; 

• Да се открият методи за подпомагане на асистираното лице по време на процеса на приемане на храни; 

• Да се осъзнаят значението на поддържането на оптимално здравословно състояние и усещане за благополучие на 
асистираните лица, за да се осигури добро качество на стандарта на живот. 

 

2. Структурата на модула: 

No. ПРЕДМЕТИ СЪДЪРЖАНИЕ 
МЕТОДИ / 

ДЕЙНОСТИ 

ИНСТРУМЕНТ
И, 

МАТЕРИАЛИ 

ПРОДЪЛЖИ
ТЕЛНОСТ 

1 2 3 4 5 6 

1 Подпомагане 
при хранене 
и хидратация 

• Хранителни основни четири групи храни / 
хранителна пирамида 

• Основни хранителни вещества 

• Терапевтични диети 

• Признаване на индивидуалните 
предпочитания / нужди (религиозни, алергии и 
т.н.) 

• Хидратации 

- Обяснение; 
- Дебат; 
- Групови упражнения за 
разпознаване на 
значението на доброто 
хранене при възрастни 
хора 
- Синтези на медицински 
изследвания; 
- Извършване на тест за 
изследване на 
първоначалното ниво на 
знания 15 минути. 

- Учебен план във 
формат PDF и / 
или презентация 
на PowerPoint, 
работни листове, 
снимки за 
упражнения. 

-  Лаптоп , видео 
проектор и екран 
за прожектиране, 
дъска за писане / 
флипчарт, 
маркери. 

 

2 
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2 Правила за 
приготвяне и 
приложение на 
храната 

• Хигиенни процедури при обработката 
на храните 

  Представяне; 
- Опростяване / 
илюстрация на 
изображение / 
видеопроекция. 

 2 

3
  

Техники на 
хранене 

• Подготовка на възрастни хора за 
хранене 
• Атмосфера за хранене 
• Услуги за хранене: практически пример 
• Стъпки за хранене 
• След хранене 

- презентация; 
- Видеопроекция 
- Дебат 

4  

4 Контрол на 

инфекцията 

• Какво представлява процеса на 
почистване; 
• Как се разпространяват 
микроорганизмите / веригата на 
инфекция 
• Стандартни предпазни мерки 
(ръкавици, миене на ръце и т.н.) 
• Други операции за спазване на 
нормите за хигиена на пространството. 

- презентация; 
- Опростяване. 

0,5  

5 Комуникационни 
и 
междуличностни 
умения 

• Елементи на комуникация 
• Техническа комуникация с хора с 
когнитивни затруднения 
• Как да слушате! 

- презентация; 
- Видео 
- Дебат 
- Ролева игра 

1  

6 Подходящи 
отговори на 
поведението на 
постоянно 
пребиваващите 

• Познаване на асистираното лице 
• Справяне с поведението на асистирани 

лица 

- презентация; 
- Дискусия 

1  

7 Процедури за 
безопасност и 
аварийни ситуации, 

• Безопасност на околната среда / 
Предотвратяване на аварии 
(потенциални опасности и извънредни 

-  Brainstorming 
exercise (for 
identifying causes); 

 1,5  
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включително 
маневрирането на 
Хаймлих 

ситуации, изискващи незабавни 
действия) 
• Изпълнение на маневра на Хаймлих 

-  Questions and 
answers session. 

  

8 Заключения  Преглед, заключения, модул за 
оценка. 

- Синтез, ревизия; 
- Обратна връзка; 
- Извеждане на 
заключения 

1  

 

Обща сума 13 часа 
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3. Резюме на съдържанието 

 

3.1 Подпомагане на храненето и хидратацията  

 

Курсът на обучение е направен, за да помогне на хранителните асистенти да 
имат основно разбиране на хранителните нужди на възрастните хора. Важен 
акцент се отделя на комуникационните и взаимодействащи дейности, в които 
участват възрастните хора и полагащите грижи. 

 

В този модул ще бъдат обсъдени следните теми: 

- насърчаване на доброто хранене и хидратация 

- Хранителни основни четири хранителни групи / Основни хранителни 
хранителни пирамиди, 

- Терапевтични диети 

- Признаване на индивидуалните предпочитания / нужди (като културни, алергии, 
свързани с религията, вегетариански диети) 

- Фактори, които влияят на поддържането на хранителните параметри, 

- Хидратация. 

Първата хранителна пирамида е публикувана в Швеция през 1974 г. Оттогава са 

направени многобройни актуализации, включително хранителни нужди за 
определени възрастови групи. Например, Russell et al. (1999) представят на 
вниманието на научната общност Модифицираната хранителна пирамида за 
хора над седемдесет години. Според авторите (Russell et al, 1999) 
модифицираната хранителна пирамида за възрастни хора има по-тясна основа 
(за да отразява намаляването на енергийните нужди), като същевременно 
набляга на храните, гъстата от хранителни вещества, фибри и вода (виж фигура 
1). В допълнение, добавките, специфични за хранителните вещества, могат да 
бъдат подходящи за много възрастни хора. Почти десет години по-късно този 
модел е обогатен с повече нюанси. Лихтенщайн в съавт. (2008) предложи нова 
пирамида: основните характеристики на графиката Модифицирана MyPyramid за 
възрастни възрастни, които са различни от MyPyramid (1999), са разширеното 
представяне на икони за храна в цялата пирамида, подчертаващи добър избор 
във всяка категория, фондация, изобразяваща ред от водни чаши и физически 
активности, подчертаващи повишеното значение както на приема на течности, 
така и на редовната физическа активност при възрастни възрастни, и флаг на 
върха, който предполага, че някои възрастни възрастни, поради биологични 
промени, може да се нуждаят от допълнителни витамини B-12 и D, и калций. 

Хранителна пирамида или диетична пирамида е триъгълна диаграма, 

представляваща оптималния брой порции, които трябва да се консумират всеки 

ден от всяка от основните групи храни. [1] Първата пирамида е публикувана в 

Швеция през 1974 г. Пирамидата от 1992 г., въведена от Министерството на 

земеделието на САЩ (USDA), се нарича „Пирамида за хранителни водачи“ или 

„Хранене на правилната пирамида“. Той беше актуализиран през 2005 г. до 

„MyPyramid“, след което през 2011 г. беше заменен с „MyPlate“.Source: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Food_pyramid_(nutrition)#cite_note-10 

https://en.wikipedia.org/wiki/Food_pyramid_(nutrition)#cite_note-10
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Figure 1. Modified Food Guide Pyramid for people over seventy years of age.

 

 

Source: The Journal of Nutrition, Volume 129, Issue 3, 01 March 1999, Pages 751–753, 
https://doi.org/10.1093/jn/129.3.751 

 

3.2 Почистване на повърхности, инструменти и предмети в приготвянето и 
прилагането на храна 
- Как да намалим риска от разпространение на инфекцията 
- Как да създадете безопасна среда 
- Значението на почистването на повърхности, инструменти и предмети при приготвянето и 
приложението на храната 
- Информация за хигиенни процедури при преработка на храни и при прилагане на храни 
 
Възрастните също се нуждаят от различен баланс на хранителни вещества в диетата си, за 
да осигурят физическо и психическо здраве. Възрастните хора имат повече проблеми с 
преработката на някои храни и може да има и лекарства, за които трябва да се счита, че 
пречат на лекарствата, приемани от старшите. В процеса на приготвяне на храната трябва 
да се обърне повече внимание и информираност. Примери за техники на приготвяне: 
- Използване на пресни билки вместо сол 
- Включително меки, влажни храни 
- Заменете нездравословните мазнини с добри мазнини 
- Включително натурални сладки храни вместо захар 
- Хранителни добавки с смутита и здравословни закуски 
- Пригответе цветни, атрактивни ястия 
- Зеленчуци и бобови растения вместо месо и млечни продукти 
 
 
 
 
 

https://doi.org/10.1093/jn/129.3.751
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• 3.3 Техники на хранене 
 
Проверете дали възрастните хора са подготвени за хранене: 
- Миене на ръце на асистираното лице 
- Баня преди да отидете в трапезарията 
- Удобство в околната среда (особено температура) 
- Салфетки и протектори за дрехи 
- Ергономична маса: позициониране на стола на масата, височина на масата и т.н. 
• Проверете атмосферата за хранене (какво прави средата за хранене приятна или 
неприятна). 
• Обслужване на храната / Разпределение на хранене и практически пример: 
Ефективно и навременно разпределение на храната, точност на услугата, като се 
обърне специално внимание на независимостта на възрастните хора и 
предоставянето на помощ.Примери за помощ: отваряне на опаковки или картонени 
опаковки, рязане на храна на малки парченца, обелване на плодове, използване на 
правилните прибори и прибори (пластмасови, не тежки, не нарязване), как да 
предложим храна (идеална позиция за помощник за хранене, подходящо време, как 
да редувайте храна и течност, давайки на възрастните хора възможността да бъдат 
автономни, да осъзнават температурата на храната, да са сигурни, че устата е 
празна, преди да осигурите повече храна и т.н.) 
 
Стъпки за хранене: 
1. Измийте ръцете 
2. Проверете дали възрастните хора са в правилно положение за хранене. Ако не, 
поискайте подходящо лично за коригиране. 
3. Проверете дали зоната за хранене е чиста и подредена 
4. Проверете дали хранителните продукти съвпадат с хранителните изисквания на 
човека 
5. Предложете на асистирания защитник салфетка / протектор за дрехи 
6. Опишете хранителните продукти на възрастни хора с увредено зрение. 
7. Определете дали храната е на безопасна температура 
8. Хранете възрастните хора с малки хапки 
9. Хранете храните безопасно, в логичен ред и редувайте твърди частици и течности 
10. Хранете възрастните хора, като използвате спокоен подход 
11. Взаимодействайте с асистирания човек по приятен и подходящ начин 
12. Когато яденето приключи, свалете салфетката / протектора за дрехи 
13. Измийте ръцете / алкохолен 
След хранене: 
• Съобщавайте на другия персонал, когато асистираното лице приключи с храненето 
• Организирайте възрастните да получават линейка или транспорт, ако е необходимо 

 

3.4 Контрол на инфекцията 

Важно е както здравето, така и безопасността на асистираните лица да разбират 
основните принципи за контрол на инфекцията. 

В този модул фокусът ще бъде поставен върху: 

- разпространение на микроорганизми: причинителят на инфекциите, методите на 
предаване 

- общи практики за избягване на разпространението на микроби 

- стандартни предпазни мерки, като ръкавици, правилни техники за измиване на ръцете, 
използване на алкохолен гел и т.н. 

- други операции за спазване на хигиенните норми 
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 3.5. Комуникационни и междуличностни умения 

Този раздел ще бъде фокусиран върху елемента на комуникация и междуличностни 
умения: как да бъдеш добър комуникатор, осъзнавайки езика на тялото, невербалната и 
паравербалната комуникация, общуването с обитателя, който има затруднения да говори, 
общуването с възрастни хора със загуба на паметта, общуването с пребиваващ с 
намалено зрение, общуване с жител с увреден слух, как да бъдеш добър слушател, 
осъзнавайки бариерите пред ефективната комуникация. 

 

3.6. Подходящи отговори на поведението на асистираното лице 

Всеки възрастен човек е уникален и показва различни нужди. Важно е да имате предвид 
цялата полезна информация относно всеки асистиран човек. Важно е да знаете как да се 
справите с поведението на човека. 

Possible problematic behaviours at meal time: refuses to eat, won’t open mouth, holds food in 
mouth, wanders away from the table, wants food item that is not allowed, spits food onto the 
floor, throwing food or other objects, falling asleep. 

 

 3.7 Процедури за безопасност и аварийни ситуации, включително 
маневрирането на Хаймлих 

Идентифициране и докладване незабавно на потенциални опасности за безопасността на 
възрастните хора; разбирайте кога има извънредни ситуации, изискващи незабавни 
действия. 

Изпълнение на маневра на Хаймлих 

Този модул ще помогне на гледачите да идентифицират подходящи реакции на 
потенциални опасности. Участниците ще могат да идентифицират признаци и симптоми на 
задавяне и да вербализират значението на търсенето на помощ по-скоро, отколкото по-
късно. 

3.8 Заключения 

Когато говорим за възрастни хора, е много важен хранителният аспект. Той е основен 
елемент за много хронични дегенеративни заболявания. Неадекватното или недостатъчно 
хранене може да допринесе за различни заболявания, като наранявания под налягане; 
неправилното хранене може да доведе до последствия по отношение на разходите, 
свързани с патологии, загуба на автономност, загуба на социални отношения. 
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Модул № 10. Мобилизиране и транспортиране на възрастни хора, включително зависимите 

 

Продължителност (часове): 14 часа / група, комбиниране на теоретични елементи (4 часа) и практически упражнения 
(10 часа) 

2. Цели на обучението на модула: 
• Да се разберат концепциите за транспорт и мобилност; 

• Да познават основните начини за наблюдение на нуждите от мобилност на зависимите / полузависимите възрастни хора; 

• Да познава основните позиции за мобилизиране на зависимите възрастни хора; 

• Придобиване на основните умения за прилагане на мобилизиращите техники на практика; 

• Да се знаят ситуациите, когато трябва да се извърши транспортът на асистирания възрастен човек, както и необходимите 
материали за транспорта; 

• Да познават основните начини за транспортиране на зависимите възрастни хора и техните специфични техники; 

• Развиване на конкретни способности за извършване на транспорт на зависими възрастни хора в различни ситуации; 

2. Структура на модула: 

NO. Предмети / ТОПИ СЪДЪРЖАНИЕ 
МЕТОДИ / 

ДЕЙНОСТИ 

РЕСУРСИ, 
ИНСТРУМЕНТ

И, НАУЧНИ 
МАТЕРИАЛИ 

ПРОДЪЛЖ
ИТЕЛНОС

Т 

1.  

Спазване на нуждите от 
мобилност на зависимия / 
полузависим възрастен 
човек 

• необходимостта от мобилност на 
възрастния човек; 
• зависимостта на възрастния човек от 
спазването на необходимостта от 
мобилност; 
• начини за намеса на полагащия 
домашен помощник при осигуряване на 
необходимостта от мобилност; 

- обяснение; 

- дебат; 

- тест за оценка на 
първоначалните 
знания. 

- Учебен план във 
формат PDF и / или 
презентация на 
PowerPoint, работни 
листове, снимки за 
упражненията.- 
Laptop, video 
projector and 
projection screen, 
board/flipchart, 
markers. 

2  

2.  

Определяне на понятието 
транспорт на зависим 
възрастен човек 

• какво включва транспортирането на 
възрастния човек; 
• общи мерки за безопасност, които 
трябва да се спазват при транспортиране 
на възрастен човек 

- обяснение; 

- пример за 
пример; 

- дебат; 

2  



77 
 

NO. Предмети / ТОПИ СЪДЪРЖАНИЕ 
МЕТОДИ / 

ДЕЙНОСТИ 

РЕСУРСИ, 
ИНСТРУМЕНТ

И, НАУЧНИ 
МАТЕРИАЛИ 

ПРОДЪЛЖ
ИТЕЛНОС

Т 

3.  

Начини за мобилизиране 

на възрастния човек в 

зависимост от неговите 

условия и степен на 

зависимост 

• описание на основните видове 
състояния, които включват мобилизиране 
от част r; 
• основните позиции за мобилизиране на 
зависимите възрастни хора; 
• техники за мобилизиране на зависимия 
възрастен човек и начини за прилагане 
от страна на гледача; 
• общи мерки за безопасност, които 
трябва да се спазват при мобилизиране 
на възрастен човек 

- обяснение; 

- пример за 
пример; 

- дебат; 

- демонстрация 

2 

4.  

Транспортиране на 

зависимия възрастен 

човек 

• категории възрастни хора, чиито 
условия изискват транспорт; 

- обяснение; - Учебен план във 
формат PDF и / или 
презентация на 
PowerPoint, работни 
листове, снимки за 
упражненията. 

- Лаптоп, видео 
проектор и екран за 
прожектиране, дъска 
/ флипчарт, маркери. 

7  

5.  Заключения • начини за транспортиране на 
подпомаганите възрастни хора; 

- пример за пример;  1  

ТОТАЛ 14 часа 



78 
 
 

МОБИЛИЗИРАНЕ И ТРАНСПОРТ НА ЗАВИСИМИТЕ СТРАНИ ХОРА 

 Мобилността и добрата позиция са необходими на живото същество, за да се 
движи, да мобилизира всичките си части на тялото чрез координирани движения, да 
поддържа различните части на тялото в положение, което би позволило ефективно 
функциониране на тялото (нуждите в Вирджиния Хендерсън гледни точки). 

За да може зависимият възрастен човек да има добра стойка, добро движение на 
тялото, трябва да има връзка между опорно-двигателния апарат, нервната и 
вестибуларната система. 

Факторите, които влияят върху нуждата от мобилност, са както биологичните 
фактори, така и психологическите и социологическите. 

Зависимият възрастен човек трябва да бъде подкрепен от всички тези гледни точки, 
за да задоволи нуждите си от мобилност, като по този начин разходките на открито са едно 
от най-лесните и добре дошли упражнения, препоръчани от специалистите. Възрастният 
човек трябва да бъде включен в набор от умерени упражнения, адаптирани към 
физическите им възможности, да познава и използва техники за релаксация, за да избегне 
консумацията на тютюн, обилното хранене и излишъка от тегло. 

Зависимостта при задоволяване на нуждата от мобилност се причинява от: 
неподвижността, хиперактивността, липсата на координация при движение, недостатъчната 
стойка, недостатъчното кръвообращение, отказа да се извършват физически дейности, 
оток на крайниците. 

Що се отнася до зависимите възрастни хора, подвижността означава 
предотвратяване на възможни усложнения, които могат да възникнат в резултат на 
обездвижване и със сигурност да си върнат независимостта. Например, за зависим 
възрастен човек (който може да страда от различни състояния или заболявания, които 
затрудняват лечебния процес), да бъдете яздени в леглото за дълго време може да доведе 
до образуване на язви в леглото. По този начин е много важно подпомогнатите хора, 
страдащи от тези състояния, да бъдат мобилизирани на ранен етап, веднага щом 
състоянието им го позволява. 

Източниците на трудности, които определят неподвижността на възрастен човек са: 

1. физически: промяна на нервните центрове, като исхемичен инсулт, изменение на 
опорно-двигателния апарат (примери: фрактури, артикулации или навяхвания), препятствия 
при движение (примери: превръзки, медицинска мазилка, удължаване на крайниците, 
биологични дисбаланси, причинени от болката ) 

2. психологически (примери: когнитивни смущения, тревожност, загуба на любим 
човек, отделяне от любим човек, чувство за безполезност) 

3. социологически (примери: промяна в местоживеенето, социална изолация, 
пенсиониране, липса на активност, липса на знания, както за околната среда, така и за себе 
си). 

Начинът да се достигне до мобилизацията зависи не само от общото състояние на 
зависимия възрастен човек, но и от естеството и сложността на медицинските проблеми, от 
които страдат, на the motivation, the type of reactivity and the attitude of the dependent elderly 
person, on the date chosen for initiation the mobilization (under the reserve that the mobility 
therapy is to be performed strictly on a doctor’s recommendation). Thus, the degree of intensity of 
the mobility therapy will increase with passive exercises and gradually, depending on the evolution 
of the elderly person’s state of health, with self-passive and active exercises. It is recommended 
that the dependent elderly person’s physical and mental fatigue should be avoided, breaks for 
relaxation to be taken between exercises, the duration of a mobility session to last between 10 
and 30 minutes and, if the mobilized limb hurts, a light massage to be performed.  
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Performing the mobilization of the dependent elderly person under the best conditions is 
subject to a kinesiology specialist. The specialist can recommend to the dependent elderly person, 
but also to the care staff and to the members of the family involved in caring for the dependent 
elderly person, the types of exercises that can be performed and how they are performed 
correctly.  

Транспортирането на зависим възрастен човек е неразделна част от процеса на грижите 
им, но това не е задължително условие, тъй като зависи от състоянието и сложността на 
медицинските проблеми, от които страда възрастният човек, както и естеството на тези 
проблеми. 

Въпросът, който възниква, е: При какви ситуации е необходимо да се транспортира 
зависимия възрастен човек? По този начин ситуациите, които изискват превоз на възрастен 
човек, са: 

1.Евакуация на хора, жертви на произшествия; 

2. Когато зависимият възрастен човек не може да се движи и трябва да бъде преместен от 
една болница в друга, прибран от болница / старчески център, от дом в болница, от един 
болничен отдел в друг, когато те са изцяло зависими от инвалидната количка в мястото, 
където се грижат. 

Задължително се транспортират следните категории възрастни хора: 

- сънливи, зрителни нарушения или торпидни възрастни хора; 

- възрастни хора, страдащи от тежка сърдечно-белодробна недостатъчност, за които не се 
препоръчва движение; 

- възрастни хора, които изпитват трудности при движение и поддържане на равновесие; 

- възрастни хора, страдащи от треска, които са в състояние на изтощение; 

- възрастни хора, които страдат от кръвоизливи или гадене; 

- някои категории възрастни хора, страдащи от психични разстройства и т.н. 

 

По този начин, в зависимост от вида, естеството и тежестта на дадено състояние, но и от 
неговата цел, транспортирането на зависими възрастни хора може да се извърши, както е 
представено на фигура 1: 

Независимо от предназначението и средствата, с които се извършва транспортът, трябва 
да се спазват следните условия: 

- зависимите възрастни хора, които са в съзнание, ще бъдат обяснени за необходимостта 
от транспортиране с цел придвижване, целта, за която трябва да се придвижат, с акцент 
върху значението на тази процедура за тяхната полза и подобряване на здравето; 

- операциите по повдигане на зависимия възрастен човек до ръба на леглото, повдигането 
им и поставянето им в инвалидната количка или върху носилката ще се извършват с 
максимална предпазливост, предотвратявайки всяка болка, травматизъм или умора, които 
могат да изпитат. За тази цел трябва да има достатъчен брой хора, участващи в 
безопасното транспортиране на зависимите възрастни хора. 

 

 

 

 



80 
 
 

Фигура 1- Средства за превоз на зависими възрастни хора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По този начин, по време на транспортирането на зависим възрастен човек, трябва да се 
гарантира, че положението им е възможно най-удобно, като защитава възпалените участъци, а 
където има увреждания, те трябва да бъдат здраво превързани. 

Ако възрастният човек е получил травма, в зависимост от неговото място и тежестта, ще 
бъде избрана адекватна позиция, за която транспортните техники ще бъдат подробно описани в 
рамките на курса. 

По време на процеса на транспорт, независимо от целта или транспортното средство, 
зависимите възрастни хора ще бъдат постоянно придружавани, докато не се върнат в леглото, а 
движението на персонала, който борави с носилката, инвалидната количка или леглото за 
колела, трябва да бъде равномерно и спокойно, така че да не задейства резки движения, люлки 
и, косвено, опасен транспорт. Транспортирането на dependent elderly people for different 
investigation purposes1 has to be performed within due time, as a delayed transport or one which takes 
place in inadequate conditions can cause an aggravation of the disease of even the elderly person’s 
decease. 

 

 

 

                                                           
1   Lucretia Titirca, Nursing Guide and Techniques of Evaluation and Care Corresponding to Fundamental Needs, Viata 
Medicala Romaneasca Publishing House, vol 1., 2008, p. 221; 

 

Транспортн

и средства 

 

носилка 

Легла на колела 

Инвалиден стол 

Импровизирани 

средства (в случай на 

спешност) 

Специални превозни 

средства: линейки, 

медицински самолети 

(хеликоптер) 
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Примери за добри практики: 

По-долу представяме алтернатива за автоматичен транспорт, извършена в жилищен 
център Bagà (ResidenciaSalarich-Calderer de Bagà, Испания). Мобилизацията на 
бенефициент (за да може да участва в различни дейности или да бъде измита) се 
извършва главно с автоматизирани устройства, които са кръстени от служителите на 
центъра с познато име (La princessa), за да не да се плаши или да не създава дискомфорт 
на мобилизирания човек. С настоящото показваме симулацията на процеса на 
мобилизиране на човек без никакви физически усилия (упражнение, направено по време на 
посещението в този жилищен център от международния съвместен персонал на събитието 
C2, между 1-5 април 2019 г., Барселона). 

Снимка 1: Автоматизирана мобилизация, извършена в жилищния център за стари 
хора в Бага

 

Източник: STRACOV, архив на проекти Erasmus + 
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Модул № 11. Спазване и прилагане на медицински предписания 

 

Продължителност (часове): 8 часа / група, съчетаваща теоретични елементи и практически упражнения 

 

1. Цели на обучението на модула: 

• Да се разбере концепцията за съответствие; 

• Да се открият причините за неспазване; 

• Откриване на мерки, които трябва да се предприемат за подобряване на спазването на лекарствата; 

• Да се разбере значението на управлението на лекарствата на възрастния човек; 

• Да се осъзнаят значението на правилата за прилагане на медицински предписания; 

• Да познава техниките на прилагане на лекарства. 

 

2. Структурата на модула: 

No. 
ПРЕДМЕТИ /  

Подтеми 
СЪДЪРЖАНИЕ 

МЕТОДИ /  

ДЕЙНОСТИ 

РЕСУРСИ, 

ИНСТРУМЕНТИ, 

НАУЧНИ 

МАТЕРИАЛИ 

ПРОДЪЛЖ

ИТЕЛНОСТ 

1 2 3 4 5 6 

1 Определение на 
понятието за 
съответствие и 
причини за 
несъответствие 

• Определение за 
съответствие 
• Спецификата на 
лекарствената терапия 
при възрастни хора 
• Причини за неспазване 

- Обяснение; 
- Дебат; 
- Групово упражнение за 
намиране на причините 
за неспазване; 
- Синтези на специални 
изделия; 

- Учебен план във 
формат PDF и / или 
презентация на 
PowerPoint, работни 
листове. 

 
-  Лаптоп, видео 
проектор и екран за 
прожектиране, дъска 
за писане / 
флипчарт, маркери. 

 
1 

2 Дейности до 
гарантира 
спазването на 
лекарствата 

• значението на 
осигуряването на 
съответствие; 
• Дейности за осигуряване 
на съответствие с 
лекарствата 

- Дебат; 
- Примерно. 

1  

3 Концепция за • Определение за - Обяснение; 1  
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управление на 
лекарствата 

управление на 
лекарствата; 
• Какво трябва да бъде 
включено в управлението 
на лекарствата. 

- Представяне; 
- Примерно. 

4 Правила за 
администриране 
на медицински 
предписания 

• Лекарства и 
терапевтична доза; 
• Правила за прилагане на 
лекарства 

- Представяне; 
- Групови упражнения за 
разпознаване на правилата за 
администриране на 
медицински предписания. 

1  

5 Техники на 
прилагане на 
лекарства 

• Перорално приложение 
на лекарства; 
• Ректално приложение на 
лекарства; 
• Прилагане на лекарства 
върху повърхността на 
кожата; 
• Инхалаторни техники; 
• Прилагане на лекарства 
върху повърхности на 
лигавиците; 
• Парентерално 
приложение на лекарства. 

- Представяне; 
- Опростяване / 
илюстрация на 
изображение; 
- Извършване на тест за 
изследване на нивото на 
знанията - 15 минути. 

3  

6 Заключения • преразглеждане на основните 
теми, подходи по време на 
модула; 
• синтез; 
• модулна оценка. 

- Синтез, ревизия; 
- Обратна връзка; 
- Извеждане на 
заключения 

 1 

ТОТАЛ 8  ЧАСА 
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3. Обзор на съдържанието 
 

3.1 Определение за съответствие 
 Едновременно с намаляване на функциите и дейностите, по-възрастният 
човек изпитва повече заболявания и симптоми, изискващи медицинско лечение. Тъй 
като най-разпространеното медицинско лечение днес е фармакологично, 
възрастните хора използват значителен брой лекарства, 20-30% от тях приемат 
между 4 и 6 лекарства на човек и ден. Възрастните хора, живеещи в старчески 
домове, използват дори повече, средно десет лекарства на човек и на ден. Известно 
е, че полифармацията е свързана с повишен риск от нежелани лекарствени реакции, 
лекарствени взаимодействия и лошо спазване. 
Спазването може да се определи като степен, в която поведението на дадено лице 
съвпада с медицински съвет. Както показва определението, спазването на 
лекарствата показва колко добре пациентът следва съветите, дадени от лекуващия 
лекар. 
 

3.2. Причини за неспазване 
Многобройни проучвания показват, че неспазването на приема на лекарства е 
епидемия сред възрастните хора и е една от основните причини хората да бъдат 
отново хоспитализирани. 
Неспазването е многофакторно и може да възникне от: 
• Не знаете как да приемате лекарства (като орално, два пъти дневно, с храна и т.н.) 
• Неразбиране на значението на лекарственото лечение за управление на болестта 
• Прием на много лекарства 
• Очакване или преживяване на странични ефекти 
• забравяне 
• Нарушена физическа функция. 
 
3.3. Дейности за осигуряване на съответствие с лекарствата 

Могат да се предприемат прости мерки за подобряване на спазването: 
• Образование на пациентите за заболяване и лечение 
• Опростяване на лекарствените режими: намаляване на броя на лекарствата и 
честотата на дозите 
• Използване на препарати с модифицирано или контролирано освобождаване за 
намаляване на честотата на дозиране 
• Включване на болногледачи в управлението на лекарства 
• Разказване на пациентите за често срещани ранни странични ефекти, към които те 
могат да развият поносимост 
• Използване на дневници, календари или лекарствени диаграми за лекарства 
• Използване на обикновени върхове на бутилки вместо съдове, предпазващи от 
деца 
• Използване на големи печатни етикети на контейнери 
• Използване на помощни средства за съответствие, като напомнящи дози за 
таблетки и устройства, за да се помогне при прилагане на инхалатори, капки за очи и 
др. 
 
 

3.4. Управление на медикаменти 
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В литературата управлението на лекарствата е дефинирано по много различни 
начини. Някои твърдят, че управлението на лекарствата е свързано с цялостното 
управление на употребата на наркотици от гледна точка на платеца. Други 
разглеждат управлението на лекарствата като практическата част от спазването на 
пациента от лекарствата. Съществува и възгледът за управление на лекарствата, 
обхващащ административните аспекти на употребата на наркотици, като например 
предписване на модели и прилагане на лекарства. Други използват термина 
управление на лекарствата, за да определят практическата работа с употребата на 
наркотици, като например да знаят как и защо да приемат лекарството и да могат да 
извършват съответните действия. 
Може да се каже, че управлението на лекарства е инструментална дейност по 
самолечение, която изисква когнитивни и функционални възможности за 
координиране и изпълнение на свързаните с тях задачи. 
Управлението на лекарствата е процес, който включва пет стъпки: 

 Рецепта 
 Поръчка на наркотици 
 Съхранение на наркотици 

Подгответе доза за приложение 
 Администрация 

 
3.5. Правила за администриране на медицински предписания 
Лекарствата са вещества - животински, растителни или химически 

синтезирани - трансформирани чрез фармацевтични операции под формата на 
приложение (таблетки, хапчета и др.). 

Цел на употреба: 
~ Превенция на заболяванията. 
~ Облекчаване на болестта. 
~ Лечебни заболявания. 
Лекарствата се дават в определени дози (количество активно вещество), 

наречени терапевтични дози. 
Терапевтична доза = количество, използвано за постигане на желания 

терапевтичен ефект. 
Превишаването на тази доза може да причини различни нарушения на 

организма, може да има сериозни последици (токсична доза), да доведе дори до 
смърт (смъртоносна доза). 

Правила за прилагане на лекарства: 
1. Спазване на лекарства, отпускани по лекарско предписание; 
2. Идентифициране на администрираното лекарство чрез проверка на етикета 

преди приложение, както и самото лекарство; 
3. Проверка на качеството на лекарствата: да не се променя, влошава; 
4. Спазването на начина на приложение е задължително. Ако не го направите, 

това може да доведе до сериозни злополуки. 
5. Спазването на графика на приложение и темпото, предписано от лекар, е 

задължително, тъй като някои вещества се разграждат или се извеждат от 
организма за определен период от време. 

6. Трябва да се спазват и предписанията относно прилагането на определени 
лекарства в зависимост от храненето. 

7. Спазване на предписаната доза. 
8. Спазване на физиологичния сън на асистента: графикът за приемане на 

лекарствата ще бъде определен така, че събуждането не е необходимо, с 
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изключение на антибиотици и химиотерапии, чийто ритъм изисква събуждане (да се 
извършва с много нежност). 

9. Избягвайте несъвместимост между наркотиците; 
10. Сервиране с еднократна доза лекарство, което ще се прилага лично от 

лицата, полагащи грижи, или ще се приема в негово присъствие. 
11. Уважаване на приемствеността в прилагането на лекарства; 
12. Информиране на възрастния / асистиран човек за лекарства, отпускани по 

лекарско предписание, във връзка с количеството, начина на приложение, 
предвидения ефект и страничните ефекти; 

13. Незабавното уведомяване за грешки в прилагането (смяна на лекарството, 
неспазване, начин на приложение или разписание) ще бъде предоставено на 
вниманието на семейството и лекаря, за да се предотвратят усложнения. 

14. Всяка проява на непоносимост ще бъде представена на вниманието на 
лекаря. 

 
3.6. Техники на прилагане на лекарства 

Грижащият може да администрира оралните, ректалните, респираторните лекарства 
на пациента и повърхностите на кожата и / или лигавиците. Има и ситуации, при 
които лекарствата трябва да се прилагат парентерално (инжекции или инфузии) на 
асистираното лице. 
Прилагането на тези лекарства ще се извършва от медицински персонал. Лицето, 
което се грижи, помага на медицинските грижи в леглата за пациента за извършване 
на техниката за парентерално доставяне на лекарства. 
Този модул ще обясни и илюстрира всяка от техниките за прилагане на лекарства. 
 
Изводи: 
Многобройни проучвания показват, че неспазването на приема на лекарства е 
епидемия сред възрастните хора и е една от основните причини хората да бъдат 
отново хоспитализирани. Някои доклади сочат, че повече от 50% от старейшините 
не приемат лекарствата си според предписанието. Рискът очевидно е много по-
висок сред хората с деменция. Дори хората без деменция, които имат нормална 
загуба на памет, свързана с възрастта, повишават риска от неспазване на 
лекарствата с напредване на възрастта. 
Резултатът от неправилно приемане на лекарства може да варира от незначителни 
до животозастрашаващи. В този контекст полагащите грижи имат важна роля при 
прилагането на лекарства на възрастни хора, така че те трябва да имат специфични 
познания за лекарства, инструкции за съхранение и прилагане на лекарства, 
странични ефекти на лекарствата. 
Медицинските интервенции могат да помогнат за подобряване на придържането към 
лекарствата. Популяризирането на най-добри практики, поведение и технологии 
може значително да подобри спазването на лекарствата. 
Пациентите имат постоянна нужда от медицинска помощ, което води до въздействие 
върху разходите за здравеопазване и качеството на живот. 
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Модул № 12. Здравен надзор на асистираното лице 
(включително напомняния за назначаване и придружаващи 
бенефициенти до назначенията) 

Име на секцията / ТЕМИ  
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

О: Характеристики на целевата група и 
цели на услугите 

2 

Б: Метод за предоставяне на социалната 
услуга 

    - Въведение - Лечение 
    - Подготовка - Създаване на безопасни 
условия на живот 
    - Чести проблеми - Взаимодействия 
    - Планиране - Свободно време 

6 

 ° С: Изисквания относно качеството на 
услугата 

2 

 д: Подробно описание на дейностите 3 
 ОБЩО БРОЙ ЧАСОВЕ 13 Часа 

 

1. Характеристики на целевата група 
 

Целева група - Възрастни хора с различни заболявания / проблеми, които не 
могат да се организират и да задоволят нуждите си или частично са загубили своите 
възможности. 

 
2. Цели на услугата 
• Предоставяне на набор от социални услуги в общността, за да се осигури 

среда, съобразена с конкретните нужди на бенефициентите, стимулираща 
инициатива за преодоляване на изключването; 

• задоволяване на техните здравни и рехабилитационни нужди; 
• задоволяване на основните жизнени потребности на хората чрез подходящи 

грижи и осигуряване на условия за тяхното благосъстояние; 
• Осигуряване на безопасна и сигурна среда на живот, в която хората могат да 

развият пълния си потенциал; 
• Осигуряване на равнопоставено участие в живота на местната общност чрез 

равен достъп на хората с увреждания до обществени сгради и културни центрове / 
лицей, библиотеки, клубове, общински центрове за работа с хора с увреждания, 
спортни клубове и др. и гарантиран достъп до специализирани здравни, социални, 
образователни и други услуги; 

• Създаване на работни места в сектора на социалната икономика, 
подпомагане на безработни на пазара на труда и предоставяне на възможности за 
преодоляване на бедността: 

• Осигуряване на адекватни услуги, условия и оборудване, необходими за 
постигане на максимално качествено обслужване за възрастни хора в уязвими 
ситуации или за лица с частични увреждания и др .; 

• Предоставяне на набор от услуги за грижи, които дават възможност на 
бенефициентите да упражняват правото си на избор по отношение на свободното 
време, социални дейности, културни интереси, храна, време на хранене, установен 
ежедневен живот, лични и социални отношения и религия; 
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• Предоставяне на подкрепа на хората за поддържане на връзката им с 
роднини или възможност за реинтеграция. 

 
3. Очаквани резултати 
 
• Да предоставят висококачествени грижи, дом, здравеопазване, здравно 

образование и услуги за подкрепа на хора в нужда. 
• Подобряване на ежедневните дейности, свързани с личната хигиена и 

домашната среда. 
• Осигуряване на денонощно наблюдение и помощ при ежедневните им 

нужди. 
• Да се осигурят предписани лекарства и лекарства в определеното за това 

време и да се провери тяхното приемане. 
• Да се проследят основните здравни показатели (кръвно налягане, кръвна 

захар, дефекация, диуреза, хидратация, температура и др.) И да се действа при 
промяна на здравния статус. 

• Да издаде индивидуален план за грижи в зависимост от индивидуалното 
състояние, възможности и предоставена медицинска документация, която да се 
актуализира при промяна в общото здравословно състояние и / или на всеки шест 
месеца. 

 
4.  Начин на предоставяне на социалната услуга 

 
- Запознаване на персонала и роднините на обитателя с особеностите на 

работната среда. 
- Изготвяне на индивидуален план според нуждите, състоянието, 

медицинската документация и възможностите на пребиваващия / бенефициента, 
актуализиран на всеки 6 месеца. При изготвянето на индивидуален работен план е 
желателно да се включат препоръки за терапия от различни специалисти - 
психиатър, психолог, невролог, кинетотерапевт, логопед и други. В този план винаги 
трябва да се отразяват и актуализират специфичните, индивидуални нужди и 
очаквани трудности в работата. 

- Проблеми, често срещани при хора с деменция и болестта на Алцхаймер: 
Хигиена и битови навици; Практически умения и навици; Възприятията; Когнитивни 
нужди и възможности; 

• справедливо отношение, независимо от възрастта, пола, етническия 
произход, увреждането, независимо от техния принос към обществото; 

• планиране и провеждане на поредица от мероприятия, свързани с 
възрастните хора; 

• създаване на безопасни условия на живот, които отчитат специфичните 
характеристики и възрастовите промени; 

• взаимодействие между държавни институции, неправителствени 
организации и бизнес кръгове с цел подобряване на качеството на грижите и 
предоставяните услуги; 

• необходимо е да се организира свободното време на хората с психични 
разстройства от тези, които предоставят социални услуги в специализирани 
институции чрез различни дейности (културна терапия, музикотерапия, 
трудотерапия и др.). 

 
Индивидуалният план за подкрепа включва: 
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2. целите, които трябва да бъдат изпълнени, за да се постигнат нуждите на 
лицето; 

3. дейностите според вида и профила на социалната услуга с цел 
задоволяване нуждите на лицето: 

- ежедневни нужди; 
- здравни нужди; 
- образователни потребности; 
- нужди за рехабилитация; 
- нужди за свободното време; 
- потребности от контакти със семейство, приятели, роднини и други; 
- други нужди въз основа на оценката; 
- препоръки за мерки за подкрепа в домашна среда; 
- мерки за отстраняване от специализирани институции и за социално 

включване (ако лицето е настанено в специализирана институция); 
- Резултатите, които трябва да бъдат постигнати в краткосрочен и 

дългосрочен план; 
• срок за изпълнение на плана; 
• други предложения на екипа. 
- По преценка на екипа в плана могат да бъдат включени препоръки за 

социални, здравни, трудови, образователни и други мерки за подкрепа в 
зависимост от конкретните нужди на индивида. 

- За да отговори на здравните нужди на лицето, настанено в специализирана 
институция, се изготвя план за здравно обслужване от лице с подходящо 
медицинско образование; 

- медицинска история; 
- необходими превантивни мерки; 
- наличие на алергии; 
- нужди от зъболекарски грижи; 
- нужди от лечение или рехабилитационни програми; 
- имунизации и наблюдение; 
- хранене и диета; 
- рехабилитация; 
- лична хигиена. 
 
Трябва да се изяснят основните цели и принципи на спецификата на 

заболяването при този тип пациенти. Организирайте добри взаимоотношения 
между обслужващия персонал (болногледачи с медицински сестри, след това с 
лекари и по-късно с роднини, като се има предвид, че този вид състояние е обект 
на постоянна промяна (физическа и психическа). Всеки дом ще опише подробно 
текущата терапия, предоставени консултации, основните показатели, когато е 
необходимо, като се вземе предвид конкретното състояние на лицето. 

 
5. Изисквания относно качеството на услугата 

 

Социалната услуга е качествена, когато влияе върху благосъстоянието на 
бенефициентите и подобрява качеството им на живот. В тази връзка, за да се 
гарантира стандарта на качество на отделните услуги, е необходимо да се 
разработят измерими показатели относно начина, по който услугите влияят върху 
качеството на живота на потребителите. Количествените показатели за качество, 
като например размера на финансирането, броя на включения персонал и други, 
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трябва да се комбинират с показатели за качество, които измерват това, което 
обективно се получава при изхода на услугата. Не винаги размерът на средствата и 
броят на ангажираните хора са гаранция за качеството на услугата. 

 

Стандарти и критерии: 

 Стандарти и критерии за местоположение и материална база 

 Стандарти и критерии за хранене 

 Стандарти и критерии за здравеопазване 

 Стандарти и критерии за образователни услуги и информация 

 Стандарти и критерии за организация на лични контакти и прекарване на 
свободно време 

 Стандарти и критерии за специализиран и обслужващ персонал. 

 

6. Подробно описание на дейностите 
 

а) Ежедневни нужди - задоволяване на дневните нужди от тоалетна, хранене, 
смяна на памперси, ходене и помощ в ежедневните нужди и цели, според 
индивидуалния план за грижи, възможностите и наличната медицинска 
документация на лицето, антиепидемичния режим и санитарно хигиенно състояние; 

б) Здравни нужди - спазване на здравния план за грижи, разпространение и 
доставка на предписаните лекарства (предоставени от роднините на настанените 
лица), наблюдение на основните показатели: дефекация, диуреза, хидратация, 
кръвно налягане и кръвна захар за тези които имат нужда. В случай на промяна и / 
или необичайни промени в здравословното състояние (психическо и физическо) на 
живущите, консултирайте се с лекаря и в конкретни случаи с лекар (невролог, 
кардиолог, психиатър, ортопед и др.) време, нещата се обсъждат и с роднините на 
съответния човек. Медикаментозното лечение е от изключителна важност, тъй като 
при този тип пациенти проблемите с психичния са склонни да се влошават. 
Редуване на хиперактивност, дори на агресивност, в тези с трудности с лечебната 
депресия, трябва да се консултира с психиатър, и ако те се променят, лекарствата и 
терапиите трябва да бъдат променени. Лицата, които се грижат за това, трябва 
винаги да следват набелязаните напомняния и при необходимост да придружават 
възрастния бенефициент до срещите. При необходимост лицата, полагащи грижи, 
също така назначават срещите на възрастните пациенти. 

в) Образователни потребности - закупуване и доставка на материали, условия, 
събития и други за задоволяване на образователните потребности. Провеждането 
на ерготерапия е един от най-важните и подходящи алтернативни методи на работа, 
когато става въпрос за хора с деменция. Предоставянето на любимата им храна, 
предмети, дейности, предразполага към активиране и възстановяване на паметта 
им. Трудова терапия, игри и елементи от спорта, музикотерапия, изобразително 
изкуство, празнуване на рождени дни, важни събития, празници. Провеждане на 
концерти, представления, спортни събития и други подобни социални контакти и 
събития. 

г) Нужди за рехабилитация - задоволяване на нуждите от рехабилитация 
според тяхното специфично здравословно и психическо състояние. Системна работа 
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за подобряване на мобилността на тези, които имат затруднени движения (парези, 
удари, фрактури и др.). 

Ерготерапията е форма на здравеопазване за възрастните пациенти, 
представляваща проявата на човечност в съвременното общество. Тя изследва 
човека в неговата цялост и единство. И цели да постигне максимална независимост 
и самостоятелност на хората с увреждания и отклонения в психо-физическото 
развитие. Приспособяването им към изискванията на околната среда и 
интегрирането им в обществото. 

 Ерготерапия - допринася за подобряване на качеството на живот на хората с 
увреждания / намалена подвижност, възстановява равенството и равни шансове в 

общения живот с други граждани. 
а) Нужди за свободното време - даване на възможност да организират свободното 
си време, да се срещат с приятели, роднини. 
 
б) Потребности от контакти със семейство, приятели, роднини и други - възможен 
достъп на роднини и приятели в съответствие с графика на посещенията и 
вътрешните процедурни правила. 
в) Други нужди въз основа на оценката - Индивидуалната оценка на нуждите 
включва информация за методите, използвани за оценка и анализ на нуждите на 
индивида с оглед социално включване, независим живот, възможности за подкрепа 
в домашна среда и други по преценка на екипа са съставили индивидуалния план. 
Графикът на дейностите също се подготвя според индивидуалния план на жителите: 
Ежедневни дейности: а) ежедневни нужди б) нужди от здраве в) нужди за 
свободното време е) потребности от контакт с приятели 
Activities Седмични дейности: d) Нужди за рехабилитация; седмични посещения; 

 Месечни дейности: трудова терапия; музика терапия; организиране на концерти, 
събития; Ден на отворените врати; 

 Ежегодни дейности: два пъти годишно да се правят екскурзии според ситуацията и 
възможностите на жителите; честване на национални и религиозни празници; 
празнуване на рождени дни и празнуване на близките; 

 Редовни дейности: съобразени с индивидуалните нужди и състоянието на 
жителите - проследяване на кръвта (INR и протромбиново време за нуждаещите се 
всеки месец); профил на кръвна захар; медицински прегледи от специалисти и др. 
 
Изводи: здравното наблюдение на възрастните хора е от изключително значение за 
всички лица, които се грижат за възрастни хора. Разбирането, знанията и 
практическият опит винаги ще бъдат приоритет и трябва да се използва най-новата 
информация, практики и инструменти. Модулът „Здравен надзор на възрастните 
хора“ ще даде достатъчно знания на лицата, които се грижат за него, включително 
основите, общия преглед, най-често срещаните проблеми, инструментите за 
лечение, използвани на световно ниво, практически препоръки и осигуряване на 
качеството. 
 

Ерготерапията е "метод за лечение на физически и психически разстройства, 

предписан от лекарите и прилаган от специалисти, използващи работа или друга 

форма на заетост с цел коригиране на функционалните разстройства" (Popescu 

Al., 1993). 

Идеи за ерготерапия: тъкани кошници, моделиране, шиене и т.н. 
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Модул № 13. Специални грижи за възрастни с Алцхаймер, Деменция (разбиране на признаците на 
заболяването, планиране на дейности за бенефициент и т.н.) 

Продължителност (часове): 16 часа / група, комбиниране на теоретични елементи (6 часа) и практически 
упражнения (10 часа) 

• 6. Цели на обучението на модула: 
 
 

Да разберем концепцията за синдрома на деменцията; 

• Да се идентифицират признаците на заболяването; 

• Да се разбере значението на правилното планиране на дейностите за хората с Деменция; 

• Да може да планира дейностите за бенефициента. 

 

2. Структурата на модула: 

No. 
Предмети / 

подтеми 
СЪДЪРЖАНИЕ 

МЕТОДИ / 
ДЕЙНОСТИ 

РЕСУРСИ, 
ИНСТРУМЕНТИ, 

НАУЧНИ МАТЕРИАЛИ 

ПРОДЪЛЖ
ИТЕЛНОС

Т 

1 2 3 4 5 6 

1 Синдром на 

деменция 

• Определяне на синдром на 
деменция 
 • Класификация на 
синдрома на деменция 
• Етапи на деменция 

- Обяснение; 
- Дебат; 
- Синтези на специални 
изделия; 
- Сесия с въпроси и 
отговори. 

- Учебен план във формат 
PDF и / или презентация 
на PowerPoint, работни 
листове. 

 

-Лаптоп, видеопроектор и 
екран за прожектиране, 
дъска за писане / 
флипчарт, маркери. 

 

2,5  

2 Признаци на 
деменция 

 

• значението на 
разпознаването на ранните 
признаци на деменция; 
• Прояви, срещани при 
синдрома на деменцията. 

- Дебат; 
- Примерно; 
- Извършване на тест 
за изследване на 
нивото на знанията - 15 
минути. 

1,5  
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3 Планиране 

 

• Елементи на план за грижи; 
• Резултати от прилагането 
на план за грижи за хора с 
деменция. 

- Обяснение; 
- Представяне; 
- Примерно. 

3 

4 Доброто 
планиране на 
деменцията 

• Проблеми с грижите за 
възрастни с Деменция;  

• Действия на грижа. 

- Представяне; 
- Примерно; 
- Дебат. 

3  

5 Медицински 

интервенции 

• Насоки за медицинска 
сестра 

- Представяне; 
- Групови упражнения 
за разпознаване на 
зоните на намеса 

4 

6 Заключения • • Преглед на 
основните теми, 
подходи по време на 
модула; 

• • Синтез; 

• • Модулна оценка. 

- - Синтез, 
ревизия; 

- - Обратна 
връзка; 

- - Извеждане на 

заключения 

Инструменти за обратна 

връзка 

2  

тотал 16  
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3. Обзор на съдържанието 
 
3.1. Определение за Деменция 
 
От психиатричните разстройства деменцията е едно от най-драматичните както за 
пациента, така и за хората наоколо, защото на първо място се отразява на паметта. 
Деменцията е дълбоко, глобално и прогресивно интелектуално влошаване, с хронична 
еволюция, основаващо се на увреждане на невронната функция, което се отнася преди 
всичко до паметта, но също така и до всички когнитивни функции с последствия върху 
поведението и емоционалния баланс, но без нарушаване на съзнанието. 
Деменцията е синдром, а не болест, е чадър термин за група състояния, причинени от 
мозъчно заболяване, обикновено от хроничен или прогресиращ характер. Той влияе върху 
паметта и познанието, което може да намали способността на човек да изпълнява основни 
ежедневни дейности, като обличане и миене. 
По този начин се случват когнитивни, афективни, поведенчески и речеви промени. 
 
 
КОГНИТИВНА: прогресивни необратими прояви, които доминират в клиничната група 
• внимание: намалява концентрацията 
• възприятие: +/- илюзии, халюцинации 
• памет: първоначална фиксираща амнезия (повлияна от закупуването на нова 
информация), след това предизвикана амнезия, синдром на Корсаков (хронично 
разстройство на паметта, причинено от тежък дефицит на витамин В-1) 
• времева-пространствена дезориентация, след това авто / алопсихична 
• мислене: 
- бавен 
- ограничителни 
- несъгласувани 
- делириум (вторичен за амнистични разстройства) с враждебност към членовете на 
семейството или съседите. 
 
Засяга: 
• депресия 
• безпокойство 
• раздразнителност 
• емоционална лабилност 
• катастрофална реакция 
• афективна захапка 
 
поведение: 
• независимо от проверяващия 
• абсурд 
• нощна неспокойност 
• дезинфекция. 
 
ЕЗИК: 
• ехолалия (имитираща думите на други хора) 
• стереотипи (безсмислено повторение на думи или движения) 
• verbigeration (безсмислено повторение на звуци или думи) 
• мутизъм. 
  
3.2. Класификация на синдрома на деменцията 
Изтъкнат: 
• първична (дегенеративна) деменция: 

 болест на Алцхаймер 
 фронтотемпорална деменция (болест на Picks) 
 Деменция с Lewy Body 
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• вторична деменция - форма на деменция, която се развива като периферно състояние 
към съществуващо психично заболяване или физическо състояние: 

 болест на Паркинсон 
 Мозъчни инфекции 
 Множествена склероза 

Тумори на мозъка 
 Посттравматичен 
 Хронична злоупотреба с алкохол и др. 

         Въпреки че много видове деменция са дегенеративни, което означава, че 
увреждането не може да бъде обърнато, някои видове вторична деменция могат да бъдат 
спрени или обърнати. Това обаче зависи от причината да бъде установена скоро. 
Обратима деменция: 
D = лекарства (седативи, анксиолитици, антидепресанти, противоязвени лекарства и др.), 
Delirium 
E = Ендокринна болест (хипотиреоидизъм, надбъбречна недостатъчност, синдром на 
Кушинг, хипопаратиреоидизъм) 
M = метаболитни нарушения (чернодробна / бъбречна недостатъчност, болест на Уилсън) 
E = Емоции (депресия) 
N = хранителни разстройства (дефицит на витамин В12, тиамин, ниацин) 
T = Тумори, Токсичност (алуминий, олово, живак или други тежки метали), Травматични 
(субдурален хематом, бокс деменция) 
I = Инфекциозни разстройства (ХИВ, Прионна болест, невросифилис, криптокок) 
A = Алкохол, Артериосклероза 
 
От гледна точка на етиологията различаваме: 

 сенилна деменция (дегенеративна) 
 съдова деменция (исхемична, артериосклероза) 

Смесени деменции (комбинирани форми). 
 
От гледна точка на местоположението: 

 Коркова деменция (болест на Алцхаймер, фронтотемпорална деменция, болест на 
Кройцфелд-Якоб) 

 подкорова деменция (болест на Паркинсон, болест на Хънтингтън, хидроцефалия с 
нормално налягане) 

 смесена деменция (съдова деменция, невросифилис на Lewy body dementia) 
 

 

3.3. Етапи на деменция 

Всички видове деменция са прогресивни. 
Структурата и химията на мозъка стават все по-повредени с течение на времето. 
Способността на човека да запомня, разбира, общува и разсъждава постепенно намалява. 
      Схематично, в еволюцията на деменцията могат да бъдат описани три етапа: 
1. Началната фаза (ранен етап) 
• загуба на ориентация 
• загуба на способност за започване на определени дейности 
• не са подходящи за нови и непознати ситуации 
• забавени реакции и бавен капацитет за съхранение 
• нарушения на преценката, грешни решения 
• трудности при използването на парите 
• разстройства на настроението, раздразнителност, безпокойство 

Всичко това позволява на пациента да се интегрира с трудност в семейната си среда, 
но му позволява известна степен на самостоятелност. 
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6. Междинна фаза 
• проблеми с разпознаването на познати лица 
• трудности при четене, писане и изчисляване 
• трудности в самото обличане 
• проблеми с логическото мислене 
• разстройство на настроението, враждебност към близки хора 
• загуба на времева ориентация 
• неоправдани подозрения, идеи за преследване, завист, преследване 
Пациентът почти не е интегриран в семейството и се нуждае от помощ. 
 
7. Напреднала фаза (тежък стадий) 
• пациентите не помнят, че трябва да се мият, обличат, да отидат до тоалетната 
• губят способността да дъвчат храна, да гълтат, забравят, че вече са яли и претендират да 
бъдат сервирани отново 
• трудности в поддържането на равновесието, затруднено ходене, инсталиране на синдром на 
обездвижване 
• объркващи състояния, понякога с възбуда, особено през нощта 
• загуба на речева комуникация 
• загуба на контрол на пикочния мехур или червата (инконтиненция за урина и изпражнения) 
Пациентът изисква назначаване на дългосрочни грижи. 
Продължителността на живота на човек с деменция е непредсказуема и болестта може да 
прогресира до около десет години. Въпреки че деменцията е болест, скъсяваща живота, друго 
състояние или заболяване (като бронхопневмония) може да предизвика смърт и да бъде 
посочено като причина за смъртта. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

3.4. Признаци на деменция 

Ранните признаци, които значително засягат нечие ежедневие, могат да показват, че 
деменцията се развива. Примерите включват: 

Loss Загуба на памет 

 Трудност при изпълнение на познати задачи 

 Проблеми с езика, загуба на комуникационни умения 

Дезориентация към времето и мястото 

Лоша или намалена преценка 

 Проблеми с абстрактното мислене 

Къде можем да намерим научна информация за болестта на Алцхаймер? 

https://fpmaragall.org/en/ 

https://fpmaragall.org/en/research-alzheimer/barcelonabeta-alzheimer/ 

Фондация Pasqual Maragall от Барселона инвестира значителни средства в изследователска 

програма за диагностициране, профилактика и подобряване на това заболяване, в което 

участват много невролози и други експерти, с подкрепата на хиляди доброволци (субекти от 

изследователската работа). 

https://fpmaragall.org/en/
https://fpmaragall.org/en/research-alzheimer/barcelonabeta-alzheimer/


 

99 
 

 Погрешно нещо 

 Промени в настроението или поведението 

 Промени в личността 

 Загуба на инициативност, пренебрегване на личните грижи и безопасност 

Деменцията е прогресиращо състояние и симптомите постепенно ще се влошават и се 
виждат отвън. 

 

3.5. Планиращи дейности за възрастни с деменция 

Хората, страдащи от деменция, намират ежедневието за все по-трудно да се управлява по 
безопасен и щастлив начин. Разбирането на човека с деменция ще ви помогне да 
планирате подходящи дейности за тях. Това означава познаване на предишния начин на 
живот, историята на работата, хобитата, рекреационните и социалните интереси, миналото 
пътуване и значимите житейски събития. 

Планирането на грижи е изключително важен елемент за предоставянето на по-добри 
грижи за всички хора, живеещи с деменция, и за подкрепа на техните семейства и лични 
лица. 

По същество, резултатът от процеса на планиране на грижи е писмен план, който е ясен, 
прост и прецизен и обяснява какви грижи има лицето, планове за действие в бъдеще и 
мерки за преразглеждане. 

Планирането на грижите трябва да се извърши възможно най-скоро след поставяне на 
диагнозата (независимо къде се случва това) и честотата на прегледите трябва да отговаря 
на нуждите на всички индивиди с диагноза деменция. Важно е датата на преглед да бъде 
определена, когато първоначалният план за грижи е съгласуван. Всички прегледи трябва 
винаги да бъдат с човека, който живее с деменция, и с техните семейства / полагащи грижи, 
за да отразяват промените в нуждите и желанията. 

 

Дейностите могат да възстановят старите роли 

 Използвайте умения, които не са забравени, като намазване на хляб, поливане на 
растения, метене или градинарство. Това са и начини, по които човекът с деменция може 
да допринесе да се почувства полезен. Насърчавайте ги да имат 
нещо, което е тяхна отговорност, независимо колко са малки. 

 

 

Дейностите могат да дадат релакс и удоволствие 

 

           Човек с деменция може да се наслаждава на излет, дори и да не си спомня къде е 
бил. Важното е, че моментът се наслаждава, въпреки че опитът може скоро да бъде 
забравен. 

           Простите и небързани дейности са най-добри. Дайте необходимото време и 
пространство, за да може човекът да направи колкото е възможно повече. Съсредоточете 
се върху едно по едно. Съобщавайте по една инструкция наведнъж. Разбийте дейностите 
на прости, управляеми стъпки. 

 



 

100 
 

 

Подгответе безопасна работна зона 

 

           Хората с деменция често имат затруднения с зрителното възприятие и 
координация. Уверете се, че повърхностите са незабрасени, с малко 
разсейване и възможно най-малко шум. Доброто осветление (без 
отблясъци), предпочитанията за сядане и правилната работна височина 
също са важни. Използвайте пластмасови контейнери, за да избегнете 
счупвания. 

Не позволявайте дейности за увеличаване на стреса. Нивата на 
способности могат да се променят от ден на ден. Дейностите могат да бъдат адаптирани и 
изпробвани друг път, ако те не са били успешни или са били приятни за първи път. 

Използвайте времето, което отговаря на най-доброто ниво на функциониране на 
човека 

За да постигнете най-голям успех при извършване на дейности, помислете за моментите от 
деня, когато човекът е в най-доброто. Например, понякога ходенето е най-добре сутрин или 
ранния следобед. За хората, които стават неспокойни по-късно през деня, късната 
следобедна разходка може да е по-добра. 

 

Насърчете емоционална връзка 

 
За много хора с деменция често се запазва усещането за движение и ритъм. Слушането на 
музика, танци или контакт с деца или животни осигуряват положителни чувства. Хората с 
деменция често имат отлични спомени от минали събития и разглеждането на стари снимки 
и книги може да помогне на човека да си припомни по-ранни времена. 

Възможността да преживеете ценни моменти може да бъде дълбоко удовлетворяваща. Ако 
уменията за четене са се влошили, направете записи за тях. Намерете книги с картинки и 
списания в зоните на интереса на човека. 

Include enjoyable sensory experiences 

Някои сетивни преживявания, които човекът с деменция може да хареса, включват: 

• се наслаждавате на масаж на ръцете, шията или краката 

• четкане на косата 

• миришещи на свежи цветя 

• използване на етерични масла и аромати 

• гали животно или материали с различна текстура 

• посещение на ботаническа градина или шоу с цветя 

• ровене в кутия, съдържаща неща, от които човекът се е интересувал. 

Дейностите могат да бъдат полезни за управление на предизвикателни поведения 

Дейностите играят важна роля в справянето с предизвикателни поведения. Знанието какво 
помага за успокояване или отклоняване на човек, когато е неспокоен или в затруднено 
положение е много важно. Това може да бъде особено полезно за лицата, които се грижат 
за отдих. 

➢ Резултати 
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Клиентът е по-щастлив, по-успокоен 

 Настъпва здравословно психическо стимулиране 

Improve Подобряват се хигиената и храненето 

Maintaining Поддържат остатъчни умения 

 Проверява се опасното поведение 

 Намаляване на стреса и психологическите последици за семейството: обвинение, 
отричане 

 

3.6. Доброто планиране на деменцията 

 

Таблица № 1.Пример за дейности по грижи 

Проблем с грижите Дейности за грижи 

Храненето на 
пациента е 
нарушено 

- Пациентът трябва да бъде подпомогнат да пие и да яде, ако не 
може 
- Ако той / тя забрави, посочете часовете на хранене 
- Пациентът е придружен на масата 
- Консултирайте се с Вашия лекар, ако хранителният проблем е 
резултат от страничния ефект на лекарствата 
- Адаптиране на диетата в съгласие с диетолог 

Пациентът е 
инконтинентен за 
урина и / или 
изпражнения 

- Лекувайте, ако това е физическа причина 
- Насочете вниманието на пациента да отиде до тоалетната 
- В крайна сметка пациентът се придружава до тоалетната и му 
се осигурява необходимата подкрепа 
- Използвайте подходящи средства за помощ (регулируема 
тоалетна, памперси) 

Пациентът вече не 
е в състояние да 
се грижи за себе си 
изобщо или 
частично 

- Да насочва пациента в неговите ежедневни дейности 
- Нека пациентът се стимулира да се грижи 
- Вземете предвид навиците на пациента 
- Опитайте се да намерите причината или причината, която стои 
зад (не) активността на пациента 

Пациентът има 
обратен ритъм 
сън-събуждане 

- Предлага на пациента достатъчно ежедневни дейности (според 
неговите възможности) 
- Попитайте неспокойните мотиви и се опитайте да успокоите 
пациента чрез дискусия 
- Консултирайте се с лекаря за възможни лекарства 
(успокоителни, хапчета за сън) 

Пациентът не е в 
състояние да има 
подходящ режим 
за управление на 
движението и 
времето 

- Пациентът трябва да се стимулира да се движи: гимнастика, 
разходки, участие в домакинството 
- Правете дейности заедно с пациента, ако е необходимо 
- В случай на нарушения на мобилността трябва да се въведе 
физиотерапия 
- Всяко действие би избрало да вземе предвид специфичния 
начин на живот на пациента 

Пациентът има 
проблеми с 
комуникацията, 
причинени от 
объркване и 

- Дава възможност на пациента да изрази себе си 
- Вземете насериозно света на живота на пациента; нека каже 
какво го интересува 
- Ако пациентът е напрегнат, добре е да го разсеете, като го 
включите в реалността 
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нарушения на 
паметта 

- Насочвайте пациента в контакти с други пациенти 
- В случай на сериозно напрежение, може да се наложи избягване 
на контакти с други пациенти 

В отношенията между 
пациента и неговото 
семейство става 
въпрос за 
неразбиране и 
напрежение 

- Вижте как протичат отношенията между пациента и неговото 
семейство 
- Ръководство за контакт, когато става въпрос за въпроси / 
напрежение 
- Информира семейството за състоянието на пациента и неговите 
последствия 
- Дайте на семейството указания за контакт с пациента 
- Слушайте семейните въпроси и чувства 
- Може да се препоръча семейството да се свърже с лекаря 

Пациентът не може 
лесно или изобщо да 
изрази чувствата си 
относно своето 
положение. 

- Потърсете контакт с пациента, покажете му / й, че обръщате 
внимание 
- Опитайте се да изградите контакт чрез действия, предприети 
заедно с пациента 
- Попитайте го дали иска да говори за ситуацията му 
- Не насилвайте дискусията 
- Опис на въпросите и проблемите на пациента; не тръгвайте от 
идеята, че така или иначе нищо не може да се направи 
- Добре е да слушате внимателно 

Пациентът не е в 
състояние да 
гарантира своята 
собствена 
безопасност и 
безопасността на 
другите 

- Вижте какви опасни последици от поведението на пациента 
могат да бъдат 
- Не позволявайте на пациента да има изделия за пушене, остри 
предмети 
- Оправете пациента, ако той може да падне от стола или леглото 
си 
- Канализирайте всяко агресивно поведение 
- Ако има опасност от падане, не оставяйте пациента да се душ 
или баня самостоятелно 
- Бъдете наясно с опасността от самоубийство 

Пациентът е 
дезориентиран и 
забравящ 

- В групово или индивидуално обучение за ориентация към 
реалността - при леки / умерени форми на деменция 
- Валидираща терапия - потвърждаване на идеите и чувствата на 
човека с деменция като реалност 

 

 

3.7. Медицински интервенции 

Грижите за сестринската помощ трябва да се оказват според нейната причина, появата на 
заболяване и тежестта на деменцията. Основната цел на сестринските грижи е да направи 
живота на пациента по-лесен и приятен. Интервенциите при деменция са насочени към 
насърчаване на функцията и независимостта на пациентите възможно най-дълго. 

 

Основните направления за сестрински интервенции са: 

• Дневна рутина 

• Хранене и телесно тегло 

• Лична хигиена 

• навици за тоалетна и инконтиненция 

• Злополуки 

• Управление на течностите 
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• Настроение и емоции 

• Скитане 

• Нарушен сън 

• Междуличностни отношения 

Изводи: 

➢ Деменцията е прогресивната загуба на мозъчни функции, която влияе върху 
способността за живот и увеличава зависимостта. 

- Засяга паметта, способността да разбирате и да говорите и способността да правите 
нещата. 

- Много заболявания могат да доведат до симптоми на деменция (болестта на Алцхаймер е 
най-честата) 

- Деменцията обикновено (но не винаги) засяга по-възрастни хора, но не е нормална част от 
стареенето. 

- Продължителността на живота на човек с деменция е непредсказуема и болестта може да 
прогресира до около десет години. 

- Въпреки че деменцията е болест, скъсяваща живота, друго състояние или заболяване 
(като бронхопневмония) може да предизвика смърт 

➢ Медицинската наука не е сигурна за причините или превенцията му 

- Няма лечение за това 

- За да се намали рискът, се препоръчва да останете активни и да живеете здравословно 

➢ Грижата за пациент с деменция е много предизвикателна. 

- Полагащите грижи трябва да се запознаят с деменцията и уменията за грижи 

- Членовете на семейството често правят големи корекции в живота си, включително 
отказване от работа 

➢ Човек с деменция все още се нуждае от добро качество на живот, но без някаква 
помощ от семействата и полагащите грижи, за тях е много по-трудно да постигнат 
целта. 

- Участието в подходящи дейности може да помогне на човек с деменция да постигне цел и 
удоволствие. 

- Дейностите играят важна роля в справянето с предизвикателни поведения. 

- Има много начини да планирате и осигурите подходящи дейности за хора с деменция. 

- Разбирането на това, което прави човека уникален, може да ви помогне да планирате 
подходящи дейности за тях. 
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Модул № 14. Как да открием всяка форма на злоупотреба 

Продължителност (часове): 13 часа / група, комбиниране на теоретични 
елементи (5 часа) и практически упражнения (8 часа) 

14.1 Въведение 

Както е посочено в декларацията за европейските принципи на биоетиката, ние считаме, че 
съществува онтологично достойнство, общо за всички хора, защото те са хора, 
заслужаващи всички права на човека, независимо от степента им на физическа 
самостоятелност и познавателна компетентност. 

Отнасяйте се с обслужваното лице с обич, топлина и деликатност - това трябва да бъде 
един от принципите, които ръководят работата на болногледачите. Благополучието на 
обслужваното лице зависи както от техническата компетентност на болногледача, така и от 
способността им да ги накарат да се почувстват добре дошли, ценени и обичани. 

 

14.2 Разработване на концепцията във връзка с ролята на болногледача 

Освен всички технически компетенции и специфични отговорности на болногледача (като 
подготовка на хранителни и хранителни техники, транспортиране на възрастния, спазване и 
прилагане на лекарско предписание и т.н.), има набор от меки умения и отговорности, които 
могат да подобрят психологически комфорт на възрастните хора. Този набор включва също 
как да открием каквато и да е форма на злоупотреба, пренебрегване или лошо отношение и 
как да докладваме за това - в съответствие с националните закони / местни протоколи. Този 
набор от компетенции може да бъде формиран от конкретни принципи, задачи и практики, 
като например: 

 Придружете служителя, който се обслужва с наличност и дискретност. Уважавайте 
поверителността и конфиденциалността. Ако поверителността е свързана с информацията 
на обслужваното лице, поверителността се отнася до зачитане на личното им пространство 
и тяло. 

• Защитете служителя от аспектите на света, които поради определени патологии могат да 
станат враждебни. Както твърди Леонардо Боф (Бразилия, 1999), грижата за другия не е 
пунктуална постъпка, а поредица от нагласи, които ви позволяват да се предпазите от 
вредното въздействие, което светът може да окаже върху лекувания човек, поради 
патологиите, които той / тя може да страда. 

• Насърчаване на физическата самостоятелност на служителя. Необходимо е да се 
избягват патерналистичните и заместващи нагласи, които болногледачите понякога 
приемат с цел по-голяма скорост. 

• Насърчаване на интелектуалната самостоятелност на служителя. Не е необходимо да сме 
склонни да деактивират хора с намалена когнитивна компетентност. 

• Поддържайте вяра в капацитета на другия. Бенефициентите се нуждаят от своите 
способности, колкото и ограничени да са, и те трябва да бъдат признати. Обратното 
значително би намалило самочувствието им. 

Ролята на лицата, полагащи грижи: болногледачът трябва да даде 

приоритет на легитимните нужди на бенефициента извън интересите на 

семейството или институцията, за която той / тя работи. Обслужваното 

лице трябва да се третира достойно, независимо от техния статус, нагласи 

и действия. 
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• Определете всички измерения на страданието, а не само строго физиологичните. 
Страданието никога не е изключително физическо. Възпитателят трябва да може да 
интерпретира различните изрази на страданието и, ако е необходимо, да го насочи към 
специалиста, който може да го лекува. 

• Бъдете надеждни! Доверието е едно от основните качества на възпитател. Лицето, за 
което се грижи, трябва да има сигурността, че болногледачът го знае, че е достъпен и че е 
на разположение, когато е необходимо. 

Слушането е от решаващо значение за постигане на разбиране на историята на 
бенефициента. 

Разположен на адекватно емоционално разстояние от обслужвания човек. Екстремните 
позиции трябва да се избягват, нито съпричастни прекалено с обслужвания човек, нито 
изграждат професионална фасада, лишена от топлина. 

 Уважение към културните различия. Това е особено уместно, когато лицето, за което се 
грижи или който се грижи, има различни начини на живот, по причини от поколения, социал 
или произход. Трябва да организирате грижите, вдъхновени от навиците на вашата 
собствена култура. 

Уверете се, че комуникацията със служителя е течна. Трябва да сме внимателни към 
изразите на отвращение или желание на служителя, което понякога може да бъде много 
фино. 

 Бъдете в състояние да действате извън кодовете и препоръките, когато има обосновано 
подозрение, че сляпото прилагане на протоколи вреди на служителя. Всички отношения с 
другите трябва да се ръководят от ценности, споделени от общност. Осигуряващият трябва 
обаче да може да надхвърли протоколите, когато ситуацията го изисква; тоест, когато 
стриктното му приложение може да доведе до повече вреда, отколкото полза. 

Прилагането на тези етични и практически принципи предлага инструмент за 
предотвратяване на злоупотреба или малтретиране. Във всеки случай, ако бъдат открити 
подозрения или определени форми на злоупотреба, той трябва да действа съгласно 
установените протоколи. 

 

 

14.3 Видове злоупотреби 

► физически; ► Сексуални; ► Психологически или емоционални; ► икономически; ► 
Пренебрегване 

► изоставяне; ► Нарушаване на права 

За да се предотвратят и открият злоупотребите, е необходимо ясно да се установят 
протоколи за действие, които да комбинират различните администрации, институции и 
групи, участващи в контакт или грижи за възрастни хора. По-долу е разработен модел на 
протокол: 

Определение за насилие над възрастни хора: 

Декларация от Торонто (2002 г.): 

„Единственото или повтарящо се действие или липсата на подходящ отговор, 

което се случва във всяка връзка, при която се очаква да се вярва, че причинява 

вреда или мъка на възрастен човек.“ 
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Какъв е моделът на протокола? 

Протоколът е основен документ, който определя и уточнява какви трябва да са линиите на 
съвместно действие на социалните услуги и мрежата от общински ресурси на близост, 
които се намесват по пряк или косвен начин с възрастните хора, но за превенция и 
цялостен подход към ситуациите на малтретиране. 

Какво включва протоколът? 

► Въведете профилактиката 

► Установете специфични процедури за различните участващи агенти 

► Създайте необходимите технически инструменти според полето за действие 

► Помислете етичните принципи в представянето: уважение, активно слушане, 
информация, участие, съпровод през целия процес, самостоятелност, самоопределяне 

► Фокусирайте се върху интервенцията с човека, който я причинява - нарушение 

► Подчертава съвместната отговорност и допълняемостта между асистенти и персонала 

► Членски услуги 

► Здраве 

► Справедливост 

► Органи за сигурност 

► Определете различните фази на процеса на действие преди малтретиране: 
определение, специфична процедура, необходими инструменти и схема на действие на 
всяка от фазите: 

► Откриване 

► Оценка · 

► интервенция 

Редове на действие: 

Предотвратяване 

► Информираност и информация 

► Обучение в различните групи 

► Междуинституционална координация 

► Изследователски действия 

Откриване 

 Оценка 

 намеса 

Предотвратяване 

Превенцията има за цел да намали появата на нови случаи и да изчезне културните 
модели, генериращи насилствено поведение. 

Основни идеи: 

► Видимост на феномена на малтретиране 

► Промяна на нагласите и действията въз основа на предразсъдъци 
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► Насърчаване на правата на възрастните хора и доброто лечение 

► Премахване на малтретирането под която и да е от различните форми, които могат да 
възникнат 

► Включва всички агенти и цялото общество колективно 

Като добри общински практики се считат като цяло онези, които са ориентирани към: 

► Предпочитайте подхода между поколенията: разговори с баби и дядовци 

► Популяризирайте социалните мрежи в общността: радари, ястия в компанията 

► Създаване на услуги, които поддържат полагащите грижи: Време за вас, Respire. 

► Насърчаване на групи за подкрепа и взаимопомощ сред възрастни хора от здравни 
центрове и социални и обществени центрове и ниво на общността: Групи от лицата, 
полагащи грижи, дейности в общността от областите 

► Популяризиране на информативни и формиращи действия, насочени към овластяване и 
осведомяване на възрастните хора: здравни везни в районите, работилници за устойчивост 
на старчески домове 

Вниманието: 

Протоколът установява три фази в процеса на действие преди, случай на малтретиране: 

1. Откриване 

2. Оценка 

3. Намеса 

Откриване: Определете ситуация на възможна злоупотреба. 

 Детекторни агенти 

 Здраве 

 Органи за сигурност 

Services Общински услуги за подпомагане и популяризиране 

 Семейна / релационна среда на възрастните хора 

 Централизиран поток в центровете за социални услуги 

инструмент: 

 „Регистрационна форма за индикаторите за предупреждение“ 

Оценка: потвърдете злоупотребата и сериозността на ситуацията 

 Социални здравни услуги 

 Цялостна оценка 

 Физика 

 Емоционални 

 Когнитивна 

 Интервюта 

 Прилагане на инструменти за оценка 

 Координация с други услуги 
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ИНСТРУМЕНТИ: 

" Дневник на индикаторите за предупреждение " 

" Таблица на рисковите фактори и факторите на защита " · 

Реч: Уточнете работния план с лицето за разрешаване на ситуацията 

► Координация сред професионалистите 

► Активиране на ресурси 

► Активиране на мерки за защита 

► Действие по причината за малтретиране, за да се избегне рецидив 

► Оценка и приключване на интервенциятаInstrument:  

„Известие на прокуратурата или на съда. В службата за защита и защита на жертвите“ 

 

Цели 

■ Работете заедно по КООПЕРАТИВЕН И ДОПЪЛНИТЕЛЕН начин между основни социални 
и здравни услуги в ситуации на риск от малтретиране на възрастни хора 

■ Установете връзки и дантелени вериги на системите, за да осигурите непрекъснато 
внимание. 

■ Определете специфичните и специфични задачи и действия на всяка от системите. 

Обучение за професионалисти в здравни центрове 

Основната цел е да се обучи, информира и повиши осведомеността, за да се 
благоприятства проактивният поглед и позиция към малтретиране на възрастни хора 

 

Оценка и преглед на протокола. 

 Основни оценки: 

■ Рамките за консултации и справки са необходими за професионалистите и особено за 
приемането на нови организации (ориентация на нови служители) 

■ Най-използвано от страната за намеса и комуникация в прокуратурата. 

■ Напредък в превантивната и сенсибилизираща част към професионалистите, свързани с 
работата в мрежа, която е разгърната в териториите. 
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■ Непрекъснатост: протокол винаги отворен и в преглед, както е представен на 
фигура 1. 
 

Продължете да работите за подобряване на лечението на малтретиране от превенция, 
откриване, намеса и оценка 

■ Продължаване на напречното включване на всички нива на общинската организация в 
превенцията, откриването и качването на борда 

■ Продължаващо образование за социални специалисти с нови формати; Проследяване и 
оценка на специфичната здравна процедура 

■ Подобряване на знанията за явлението и иновации в социалния психологически борд за 
рехабилитация - Създаване на процедури с органи за сигурност и наказателно 
преследване от конкретен регион / окръг / област 

■ Библиография и онлайн източници: 
 
 
Boff, L., “Saber y Cuidado”. Brasil: Vozes Brasil, 1999 

■ DD.AA. “The Call to Care: Dilemmas and Directory of Caring,” The Center for Ethics and Caring. 
Sioux Falls, 2005 

■ Clark, D., “Total pain, disciplinary power and the body in the work of Cicely Saunders, 1958-1967. 
Social Sciendce and Medicine 49: 727-736, 1999 

■ Held, V., “Ethics of Care” Oxford University Press, 2005 

■ Mèlich, J.C., Ética de la compasión. Barcelona. Herder, 2010 

■ Torralba, F, RosàsTosas ;“Ética del cuidad or domiciliario profesional: Cátedra Ethos. Universitat 
Ramon Llull Mémora Fundación. Barcelona, 2018 

■ Los derechos de las personas mayores. Conclusiones del Foro Mundial de ONG sobre 
envejecimiento. Madrid, del5 al9 de abril de 2002 
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■ Protocol d’atencio als maltractaments. Ajuntament de Barcelona.. 
http://estatic.bcn.cat/GentGran/Continguts/Menu%20Lateral/Documents/Fitxers/Maltract-gent-
gran-PART-0.pdf 
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Модул № 15. Социални дейности, доброволчество, обучение между 

поколенията 

Продължителност (часове): 14 часа / група, комбиниране на теоретични елементи 

(5 часа) и практически упражнения (9 часа) 

 

Дефиницията: 

„Практиката между поколенията има за цел да обедини хората в целенасочени 
взаимноизгодни дейности, които насърчават по-голямо разбиране и уважение между 
поколенията.“ 

 

Някои принципи на между поколенията практика (IP) 

 

1. Взаимни и реципрочни ползи: Практиката между поколенията се основава на принципа 
на участващите поколения да получават полза. Работейки заедно, и двете групи гарантират 
поддържането на важни традиционни умения за бъдещите поколения. 

2. Действие за участие: Успешното ПР се основава на стремежите на участващите 
поколения. Доколкото и двете групи са напълно включени в оформянето на програмата и 
усещането на чувство за собственост и сила при нейното оформяне и продължаване. Бог IP 
е динамичен и се свързва между поколенията и в поколенията. 

3. Въз основа на активите: Традиционно подходът към социалната политика и практика най-
често се използва за идентифициране на нещо като проблем и след това за опит за 
премахване на тези обстоятелства или поведение. Той се основава на модел, ако се справя 
с дефицитите. IP е базиран на активи. Той работи с поколенията, за да им помогне да 
открият своите силни страни и след това да разчитат на тези активи, за да изградят успех, 
разбиране и взаимно уважение. 

4. Добре планиран: IP не е предназначен да замени естествените връзки, а вместо това 
отразява съзнателен опит за създаване на положителни промени, които са в допълнение 
към естествено протичащите процеси. Той се основава на структурирани програми или 
проекти, а доказателството е, че принципите на добрия дизайн на програмата са също 
толкова важни за успешния ПР, колкото всеки друг проект. 

5. Културно обосновано: Богатото културно многообразие, което съществува в цяла Европа, 
означава, че не може да има общи програми, които да работят във всички условия. Докато 
принципите, които стоят зад подхода, могат да разчитат на едни и същи нужди, контекстът 
и отношението на хората може да се различават значително. 

6. Укрепва връзките на общността и насърчава активното гражданство: IP насърчава 
ангажирането на хора от поколенията помежду си и хората около тях. Акцентът му върху 
положителната връзка, признаването и изграждането на силните страни на хората, е 
изключително ефективен начин за изграждане на по-силни, по-добре свързани общности с 
увеличен социален капитал и граждани, които са по-ангажирани с местната демокрация и 
социалните проблеми. 

11.1 Международните практики - 4 часа 
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7. Предизвикателства Агеизмът: младите и възрастните са жертва на възрастовите нагласи 
в различна степен в цяла Европа. IP предоставя на поколенията механизъм да се срещат, 
да работят и изследват заедно и от това преоткриват реалността кои са в действителност и 
какво трябва да спечелят, за да участват повече с другите поколения. 

8. Междудисциплинарен: През последната година увеличаващата се професионализация 
доведе до нарастваща специализация в обучението и развитието. IP предоставя средство и 
възможност за разширяване на опита на професионалисти, които да работят по по-
приобщаващ начин и да се включат в кръстосано обучение с други групи, за да им позволят 
да мислят много по-широко за начина, по който те предприемат своята работа. 

 

Добър пример за между поколенията: учениците в гимназията учат възрастните хора да 
използват смартфони в социален център на старейшините. 

Други примери за дейности между поколенията (проект CALAIX в рамките на жилищния 
център от Bagà, CAT (SP), координиран от Fundació Salarich-Calderer; или дейности за 
смесване на деца и възрастни, които можем да срещнем в повечето клубове за възрастни 
хора, наречени Casal, от регион Каталуния) , 

 

Посещение на един CASAL, от архив на L'Hospitalet de Llobregat, Erasmus +, STRACOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o 11.2.1. За мотивацията: 
 

o Според проучване, публикувано през 2011 г. от Европейската фондация за 
подобряване на условията на живот и труд, мотивацията на възрастните хора да се 
интегрират в доброволчески дейности би била: 
 

o Реципрочност: една важна мотивация за доброволчество от възрастни хора е 
връщането на помощта и подкрепата, които са получили веднъж 

11.2 Доброволчество за възрастни хора - 6 часа 
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o  Активен член на обществото: някои доброволци докладват за намерението си да се 
присъединят към група, за да направят социалните проблеми по-видими 

o Високо търсене на обучение в най-широк смисъл: в много случаи доброволците 
използват шанса да получат знания и умения по предмет, който могат да изберат 

o Идентифициране с инициативи: автономността на дадена инициатива увеличава 
мотивацията за участие 
 

o 11.2.2. Ефекти на доброволческата дейност върху възрастните хора 
 

o Разширяване на мрежите 
o Повишено чувство за нужда 
o Укрепване на самочувствието 
o Развитие на нови умения 
o Осъзнаване на способността да променяш нещата в напреднала възраст 
o Интерес към допълнителни доброволчески дейности 
o Подобрено здравословно състояние и благополучие на доброволците 
o Създаване на култура на признателност 
o  Включване на стари доброволци с лошо здраве 

 
o 11.2.3. Как да подготвим и старши доброволци? 

 
а) подготвяне на мотивации и очаквания, 

o Когато някой чуе за възможността за доброволно участие в социален проект в 
чужбина, му се случват много фантазии. Умът ни веднага преминава към онези, 
които страдат особено в частите на световете. Тези, които са лишени, се нуждаят от 
помощ, нашата помощ. 
б) Междукултурно обучение. 

o Човек на възраст над 50 или повече години вече е толкова опитен в живота, че да е 
отворен за всеки нов културен принос? Или, напротив, културният фон е толкова 
окончателно определен, че предразсъдъците са доминиращи в личните мнения, 
изразени от възрастни хора? 

o Обучителят трябва да отчита и двете тези крайности на континуума, като е възможно 
да се постави личното културно отношение на всеки старши доброволец, който 
трябва да отиде в чужбина за доброволни действия. Освен това всеки човек може да 
стигне до една от крайностите само по конкретни теми: някой може да бъде 
изключително открит, пример за семейни отношения и същевременно изключително 
строг в политическите идеи. 

o За да окаже подходяща подкрепа на възрастните участници, върху какво трябва да 
се насочи обучаващият или фасилитаторът на своя междукултурен образователен 
отдел? 

o Гъвкавост: Трябва да се приеме за даденост: повечето пълнолетни хора, участващи 
в доброволни действия в чужбина, заявяват, че проектът, който са присъствали, не 
съответства на написаното в информационните документи. Това се дължи и на 
културна разлика в концепцията на информационния модел. 

o Търпение: Свързано с гъвкавостта, търпението е задължително за старшите 
доброволни проекти. 

o Любопитство: Любопитно ли е помощ? Да, защото без истинско и смирено 
любопитство към нови хора и ситуации никой не може наистина да се радва на 
доброволен проект. 

o Обмен: Междукултурният опит в чужбина е двупосочен: не само доброволецът се 
задълбочава в друга култура, но и от различни гледни точки, различни начини за 
извършване на дейности и т.н. 
в) Решаване на конфликти. 

o Конфликтите обикновено са част от житейския опит. Различните гледни точки за 
правене на нещата, различният начин на живот на визиите за света могат да доведат 
до конфликти. Конфликти могат да възникнат по различни причини: 

o Език: свикнали сме да говорим с някой друг и да бъдем слушани и разбирани. 
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▪ Фалшиви очаквания: Може да искам да решавам ситуации чрез доброволните си действия. 
Тогава стигам до нови дейности, само за да открия, че те там, където всъщност не ме 
чакат, но биха могли да се справят много добре дори без мен. 

▪ o Кой е кой тук? : когато отидете на напълно нова организация, срещате много нуждаещи 
се хора и не е толкова лесно да разберете веднага какви взаимоотношения и динамика 
работят между тях. 

▪ o Те ме карат да работя твърде много: какво може да се иска от доброволец? Какво не 
може? 

▪ o Те ме карат да работя малко: понякога доброволците наистина се възприемат като 
гости и такива, може да изглежда неучтиво да ги помоля да работят прекалено много. 

▪ o Оставят ме на мира през цялото време: особено тези, които са настанени сами, може да 
се почувстват малко пусти, ако никой не се грижи за тях. 

▪ o Никога не ме оставят на мира: всъщност някои места дават буквално тълкуване на 
концепцията за гост с идеята, че те никога не трябва да бъдат сами и понякога да 
нахлуват в личния живот на други хора. 

▪  Това са някои от основните източници на конфликт, но трябва да се каже, че често това 
е глобално усещане за самота и неадекватност, което преобладава вещиците като цяло 
води до комбинация от проблеми, които понякога не са толкова лесни за оценка. 

▪  По време на обучението може да ви се стори малко неприятно да обсъждате тези теми и 
да създавате впечатление, че бъдещият опит за доброволно обслужване главно ще е 
свързан с проблеми, но всъщност не е така. Важно е само да се подчертае, че както при 
всеки друг опит може да има проблеми и ние смирено предлагаме някои инструменти за 
оценка и преодоляване на тях.  
 

Какво искаме да кажем с доброволчество? Доброволческата дейност включва работа за 
общото благо в замяна на без заплати или с осигуровки за издръжка (храна, квартира и може 
би джобни пари). Хората, които доброволно го правят, защото вярват, че трябва да се свърши 
обществено полезна работа - удовлетворението се състои в вършенето на работата, а не в 
материалните награди. Трябва да отбележим, че духът, който движи доброволците, също 
мотивира много хора да търсят работа в социални, медицински и екологични професии. 
Отдадеността на тези хора и присъщите награди на работата могат да бъдат използвани от 
работодателите (често в публичния сектор), които желаят да сведат до минимум разходите за 
заплати. Доброволците биха могли да бъдат използвани и като заместител на адекватно 
платените служители - както се предполага от позоваването на „ефективност на разходите“ в 
„Към Европа за всички възрасти“. Традиционният „дух” на доброволческата дейност е да 
подкрепя, разширява и разширява работата на другите, а не да я подбива. Доброволците 
могат също да участват в иновативни действия, които иначе не биха се предприели от 
платените работници. Доброволците също предприемат това, което в най-добрия смисъл на 
работата е благотворителна дейност - посещение на по-малко активни стари хора, 
запознаване с хора в затвора, събиране на средства за деца в местната болница и т.н. По-
младите хора пътуват като доброволци след Втората световна война; за изграждане на 
пътища в следвоенна Югославия, за събиране на плодове в новосъздадения Kibb¬ut¬zim, за 
присъединяване към кампании за ограмотяване в Куба. Тук мотивацията не беше просто да 
„помагаме“ и да правим добри дела, но и да разширим опита на доброволците, да се 
забавляваме с други млади хора и да насърчим международната солидарност. 

Възрастните хора могат да бъдат членове на който и да е от широк кръг от местни клубове и 
общества, те също могат да заемат длъжност в тези или национални организации. Те 
доброволно отделят времето си за участие в културни, развлекателни, спортни, религиозни и 
други дейности и по този начин допринасят за социалните мрежи, които поддържат 
гражданското общество. Но в настоящия контекст ние обмисляме доброволчество в стил, по-
свързан с по-младите доброволци - да правим добра работа в друга държава, да разширим 
опит, да създадем нови приятели, да се забавляваме и да насърчаваме международната 
солидарност. 
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Информационният басейн Euro-доброволци ни предоставя полезна основна информация за 
доброволчеството в пет страни от ЕС. Този доклад показва, че макар доброволчеството да 
има различен произход и траектории в петте страни, има сближаване, че държавите все 
повече признават необходимостта от доброволци да допълват работата на държавите от 
социалното осигуряване, преживели финансова криза. В Холандия доброволческата дейност 
се развива след Втората световна война в отговор на възприетата арогантност на 
високопрофесионализираните доставчици на социални услуги. Във Франция доброволческата 
дейност се насърчава от началото на 20-ти век, за да се компенсира влиянието на 
католическата църква и следователно е част от процеса на секуларизация. В следвоенния 
период доброволците бяха считани от синдикалистите и партиите на левицата като 
подкопаващи позицията на платените работници. Доброволците все пак не са били успешни в 
разработването на работа за тези, които традиционно са пренебрегвани от синдикатите; много 
бедните и бездомните. Това може да се сравни с Гърция, където няма сложни разпоредби за 
социалната държава, но когато през 80-те години доброволческата дейност - провинция 
църква, младежка и женска организация - не беше в полза като „филантропия на средния 
клас“. В Германия доброволческата дейност се разглежда като принос към филиалите, 
предоставящи услуги и подкрепа на местно ниво. Само за Люксембург се съобщава, че няма 
социална държава или криза на безработицата и много ниски нива на доброволчество. 
Доброволните дейности могат да се използват в отговор на безработицата в Люксембург, 
която може да бъде контрастирана с Обединеното кралство, когато регламентите за 
обезщетенията възпират безработните хора от доброволческа дейност. 

AVSO (Асоциацията на организациите за доброволно обслужване) изготвя полезно 
обобщение на състоянието на доброволците в няколко държави от ЕК и аз бях разгледал 
някои проекти на доклади, които дават основа за следващите параграфи. 

Изглежда, че има широк консенсус относно значението на доброволците - доброволците 
работят по собствена свободна воля, без заплащане, те работят за организация с 
алтруистични мотиви, които други индивиди извън доброволците веднага фамилират, или 
ползват обществото като дупка. Правният статус на доброволците обаче варира. Данъчното 
облагане и обезщетенията са важен източник на различия между страните от ЕС. Въпреки че 
на всички доброволци е позволено да получават някои разходи, те лесно се облагат с данък в 
Холандия. По подобен начин холандските доброволци, които отиват в чужбина, губят правото 
си на социално осигуряване. Изглежда също има затруднения в рамките на ЕС по отношение 
на здравното осигуряване, тъй като формуляр E-111 може да бъде издаден само за период от 
три месеца. Франция няма обща правна рамка, която да предоставя защита и права на 
доброволците, въпреки че се обсъждат закони (виж по-долу). Френското право го направи, 
ООН 

гражданите извън ЕС се нуждаят от разрешение за работа и трябва да докажат, че 
имат достатъчен доход за престоя си. (AVSO: 10) Това повдига много интересни 
изследователски въпроси, които ще бъдат разгледани като част от продължаващите 
изследвания в проекта: „Какъв ще бъде правният статус на доброволно пенсионирано 
недържавно предприятие във всяка държава от ЕС“ и „Какво европейското законодателство 
ще хармонизира ли статуса на доброволците в целия Съюз? “ 

До каква степен възрастните хора вече участват в доброволчески дейности? Отново 
информационният пул дава някои индикации. В Холандия около една трета от 
доброволците са на възраст над 55 години, във Франция около 40 процента, в Германия 
над 30 процента са над 55, а в Люксембург около една четвърт от всички доброволци са 
над 55 години. Цифрите за Гърция не са налични на подобна основа; в социалната и 
здравната сфера 19 процента от доброволците са над 45 и 2,6 процента на възраст над 65 
години. Данните от Обединеното кралство са достъпни на малко по-различна основа, но 
показват, че над 40 на сто от 55 до 74 години участват в доброволни дейности и 35 на сто 
от над 75-те, и двете групи са увеличили участието си от предишното проучване през 1991 
г. (Национално Проучване на доброволчеството, 1997 г.). 

Заключения 
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Социалните характеристики на доброволците като цяло (не по-специално по-възрастните 
доброволци) подсказват, че е вероятно те да са свръхпредставителни за групите с по-висок 
доход и по-добре образованите. Доброволците в обществени услуги през време: Даването на 
доброволчество през 21 век, съвместно с Demos (центристки мозъчен тръст), предполага, че 
по-възрастните хора, които са по-бедни - и може да им липсва достъп до автомобил - са по-
малко склонни да участват доброволно. Но те също така посочват, че в допълнение към 
активното / неактивното разделение сред възрастните хора ще има разделение между 
технически грамотните и неграмотните. Бившите „техниграмотни по-възрастни доброволци“ 
ще „предават своите умения на онези, които са били маргинализирани от техно-
неграмотността си, както млади, така и стари“. Друг коментар в този доклад трябва 
допълнително да ни предупреди за прости мнения на възрастни хора. 

Понастоящем поколението за бебешки бумери ще формира следващото поколение по-
възрастни доброволци, но те няма да се задоволят да изпълняват роли, които понастоящем 
са възложени на по-възрастни доброволци. По-консуматорски от предишните поколения, те 
ще изискват роли, които отговарят на техните интереси, умения и начин на живот. Те ще искат 
по-голямо значение в начина на организиране и управление на доброволческите роли 

По-възрастните доброволци може да не са толкова готови да поемат задачи в подчинени 
роли, помагайки на служителите на пълен работен ден, когато самите те имат технически и 
професионални знания и може би управленски опит, като всички те смятат, че имат 
потенциална полза за щатни служители на агенциите, за които са участвали доброволно - и 
тук, разбира се, е един корен на страха на професионалните профсъюзи от използването на 
доброволни работници. 

 

Библиографски и онлайн ресурси: 

▪ Davide di Pietro. Still Active! Training Course for Senior Volunteers. Lunaria. Italia 
▪ Institut Català del Voluntariat. Congrès Català de l’Associacionismei el Voluntariat. 2002. 

Generalitat de Catalunya. Departament de Benestari Familia 
▪ Mercken, C. Education in ageing society. European trends in senior citizens’ education. PEFETE 

Project publication. 2004. Odysee. Sittardr. Chapter 4.3. page 49-72 
▪ Roger More. A working paper on findings on the nature and extent of volunteering among older 

people in the European Union. Grundtvig project: Mobility 55 Mobility in Europe and active 
citizenship for the Eldery 

▪ Teresa Almeida Pinto. Ed. Guide of Ideas for Planning and Implementing Intergeneracional 
Projects. Mates Project. Association Vida, 2009. Portugal. www.matesproject.eu 
 

 

 

 

http://www.matesproject.eu/


 

118 
 

Модул № 16. Дигитални и технически устройства и програми, които улесняват автономията на по-възрастните 
 

Продължителност (часове): 12 часа / група, съчетаваща теоретични елементи и практически упражнения 
 

1. Цели на обучението на модула: 

• Да разберем положението на възрастните възрастни в съвременния свят; 

• • Да познават програмите и устройствата, които улесняват автономията на възрастните възрастни; 

• • Да се открият начините за въвеждане на старейшините за използване на тези устройства и програми; 
• • Да се запознаят с трудностите, с които се сблъскват възрастните хора в техническата среда; 

 
2. Структурата на модула: 
 

Не. Дисциплини / 
подтеми 

СЪДЪРЖАНИЕ МЕТОДИ / ДЕЙНОСТИ РЕСУРСИ, 
ИНСТРУМЕНТИ, НАУЧНИ 

МАТЕРИАЛИ 

ПРОДЪЛЖ
ИТЕЛНОСТ 

1 2 3 4 5 6 

1 Нови технологии в 

живота на 

старейшините 

• Защо помощната 
технология може да 
бъде полезна в 
ежедневието на 
старейшините 

• Презентация; 

• Обяснение; 

• Дебат; 

• Синтези на специални 
изделия. 

- Учебен план във формат 
PDF и / или презентация на 
PowerPoint, работни 
листове, снимки за 
упражнения. 
 
- Лаптоп, видеопроектор и 

екран за прожектиране, 

дъска за писане / 

флипчарт, маркери. 

 
2 

2 Помощна технология 

на околната среда 

(AAT) 

•  Какво е AAT 

•  Примери за AAT 
програми и устройства 

• Презентация; 

• Опростяване / 
илюстрация на 
изображение / 
видеопрожекция; 

• Дебат; 

• Синтези на специални 
артикули; 

• Въпроси и сесия за отговори. 

3  

3 Услуги по роботика • Какво е услуга Robotics 

•  Примери за услугата 

роботика 

• Презентация; 

• Опростяване / 
илюстрация на 
изображение / 
видеопрожекция; 

• Дебат; 

3 
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• Синтези на специални 
изделия; 

•  Сесия с въпроси и отговори. 

4 Старейшини в 

контекста на 

съвременните 

технологии 

• С какви 
предизвикателства се 
сблъскват 
старейшините при 
приемането на AAT 

• Как да улесним 
прилагането на AAT 

•  Презентация; 

• Опростяване; 

• Дебат; 

• Въпроси и сесия за отговори. 

3  

5 Заключения • Обратна връзка, 
резюме, последващи 
действия 

• Синтез, ревизия; 

• Обратна връзка; 

• Извеждане на заключения. 

1  

ТОТАЛ  12 ЧАСА 
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3.Обзор на съдържанието 
 
3.1. Въведение 
 
Естественият процес на стареене не винаги е съпроводен от високи нива на физическа и 
психологическа фитнес на мозъка. Удължената средна продължителност на живота обаче 
предизвиква обществото да търси начини как да поддържа тези важни функции и да запази 
качеството на живот на високи нива в напреднала възраст. Информационните и 
комуникационните технологии (ИКТ) и сервизната роботика имат значителен потенциал за 
подобряване на качеството на живот на възрастните възрастни и на лицата, които се 
грижат за тях. Иновативните технологии могат да осигурят допълнителна безопасност, 
подкрепа на мобилността, социално участие, познавателно обучение и независимост. 
 

3.2. Ambient Assistive Technology (AAT) 
Ambient Assistive Technology (AAT) е подход, който допринася да дава възможност на 
хората да живеят и да остаряват възможно най-добре. AAT се фокусира върху подобряване 
на автономността на старейшините, улесняване на ежедневните им дейности и 
наблюдение на тяхното здравословно състояние. 
Програмата за активен асистиран живот (ALL) е европейска програма за финансиране, 
чийто основен акцент се поставя върху разработването на иновативни технологии за 
подпомагане на околната среда (AAT), подобряващи живота на възрастните хора и 
полагащите грижи. Тази цел се постига чрез производство и развитие на Ambiental 
Intelligence (AmI), която е електронна среда, която е отзивчива и чувствителна към 
присъствието на хората. ATT е голям чадър, под който можем да намерим такива 
приложения като детектори за падане, GPS технология, жизненоважни знаци и 
метаболитни сензори, помощ за памет, радиочестотни предаватели, помощни роботи и т.н. 
През изминалите години съвместните програми на AAL финансираха различни европейски 
проекти в областта на ИКТ и AmI, като целта беше да се разработят иновативни решения в 
AAT. По-долу са представени някои от техните проекти: 
• ALADDIN - технологична платформа за подпомагане на живота на възрастни хора с 
деменция и техните полагащи грижи; Перекис, Хариту и Куцурис, 2009. 
• BEDMOND - асистент, базиран на модел на поведение за ранно откриване и управление 
на невродегенеративни заболявания; Hochgatterer, et al., 2011. 
• ROSETTA - услуги за насочване и осведомяване за независим живот; Meiland, et al., 2014. 
• Mylife - мултимедийни технологии за независимост и участие на хора с деменция; Hellman, 
2012. 
• Human Link - устройство за помощ и проследяване на хора с болестта на Алцхаймер; 
Румънски стартъп, свързана медицинска компания. 
 

 
 
Източник на снимката: https://connected-medical.com/ 
 
 
 

https://connected-medical.com/
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3.3. Услуги по роботика 
 
Сервизната роботика е също едно от направленията, основани във ВСИЧКИ програми. 
През последните години роботизираните услуги достигат високо ниво на развитие и 
изследователският потенциал в тази област непрекъснато нараства. Технологията Robotics 
интегрира роботи и AmI, за да осигури когнитивна и физическа подкрепа на старейшините и 
полагащите грижи. Роботите подкрепят старейшините в техните собствени домове, 
помагайки да завършат много дейности, като готвене, домакински работи, с включен 
мониторинг на здравето и благополучието. 
Международната федерация по роботика (IFR) определя служебен робот като робот с 
частична или пълна автономия. Роботите с частична автономия приемат взаимодействия 
между човек и робот, при които роботът с пълна автономия не изисква никаква намеса 
човек-робот. 
Nejat, et al. (2008) категоризира помощните роботи в две категории: 
◦ Неинтерактивни роботи - които основно се състоят от роботи за рехабилитация, които 
придружават старейшините с ограничения на мобилността (напр. Интелигентни инвалидни 
колички, екзоскелети, лични помощни средства и т.н.) 
◦ Интерактивни роботи или социално подпомагащи роботи - наричани още придружители 
или сервизни роботи помагат на възрастния човек в основните дейности, социалното 
участие и мобилността. Тези роботи наблюдават възрастния, гарантират безопасността и 
подобряват психологическото благополучие и здравето. 
 
Целта на ВСИЧКИ е интегриране на социално подпомагащите роботи в реална домашна 
среда, където роботът ще бъде част от интелигентната помощна среда. По-долу са 
представени някои примери за такива роботи: 
• PEARL - мобилен автономен робот, който е в състояние да ориентира по-възрастните 
наоколо, да напомня за рутинни дейности, да следи жизненоважни параметри, да 
манипулира обектите, да изпраща информацията на доставчици на грижи; Pineau, 
Montemerlo, Pollack, Roy, & Thrun, 2003; Pollack, et al., 2002. 
• Care-O-Bot 3 - е автономна мобилна платформа. Този робот помага при ежедневни 
дейности, напр. Достигане, носене на тежки неща. Care-O-Bot може да предостави 
ефективна помощ в случай на спешност (напр. Падания), като изпраща информация до 
лицата, полагащи грижи; Институт Фраунхофер, 2015 г. 
• Хектор - този робот осигурява стимули за социализацията, напомня за ежедневните 
дейности и осигурява тренировки за когнитивна стимулация; http://www.companionable.net/ 
 
Цените за тези устройства могат да варират от няколко стотин евро до стотици хиляди 
евро, което прави възможно те да бъдат закупени (например Care-O-Bot) само от жилищни 
центрове, а не от физически лица. 
 
3.4. Старейшини в контекста на съвременните технологии 
 
 
Въпреки че AAT предлага основната подкрепа за ежедневните дейности, подкрепя 
социализацията и има своя принос към безопасността на възрастния човек, не е лесно 
потребителят да приеме „натрапник“ в домашната среда. 
Според McCreadie и Tinker (2005), една от причините, поради които има напрежение при 
приемането на AAT от старейшините, е несъответствието между оценената и „чувстваната“ 
нужда. Докато въвеждането на AAT е по-добре да се избягва индивидуалната оценка на 
потребителя и да се представя „обективно“, но балансирано от препратката към 
възприемането на индивида от собствените му нужди. Старейшините трябва да участват в 
вземането на решение за инсталиране на някои AAT в тяхната среда. Другото твърдение 
възниква поради стойността, която потребителите дават на домовете си. Това означава, че 
приемането на AAT може да се повлияе от нивото на това доколко то ще промени 
домашната им среда. Третото предупреждение е напрежението на потенциалното 
заместване на човешката подкрепа от AAT. Важно е да се балансира AAT и човешкия 
принос към грижите. 
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Важен аспект са и разходите за инсталиране и закупуване на AAT устройства. В много 
страни разходите за здравеопазване са високи с тенденцията да нарастват, но все пак 
околните помощни устройства са много скъпи и обикновено са извън обсега на 
финансовите възможности на старейшините и техните семейства (например гривната за 
Human Link струва над 170 евро; a робот за домашни любимци, който предлага радостта на 
компанията без отговорността да се грижи за домашния любимец струва около 1000 евро). 
Въпреки това на пазара има и устройства, които повечето клиенти могат да си позволят 
(напр. Проследяващо устройство, детектор за движение, камера). 
 
 
3.5. Заключения 
 
Популациите в напреднала възраст непрекъснато се увеличават. Затова е важно да се 
знаят възможностите, които съвременните техники предоставят в подкрепа на процеса на 
стареене. Когато оценяваме дългосрочните последици от използването на помощни 
технологии, трябва да сме наясно както с предимствата, така и с недостатъците на 
използването му. От една страна, интелигентната технология може да активира потенциала 
чрез комбиниране на предизвикателства и подкрепа, повишавайки по този начин 
мотивацията, социалния живот и автономията на старейшините. От друга страна, 
непрекъснатото разчитане на поддържащи помощни средства може да намали ресурсите 
чрез използване на умения и способности, отслабвайки мотивацията и да доведе до загуба 
на автономност. 
 

• Библиография и онлайн източници 

 

• Stefano Federici, Lorenza Tiberio and Marcia J. Scherer. New Research on Assistive 
Technologies: Uses and Limitations, Edition: 1, Publisher: Nova Scientific Publishers, Editors: 
Deborah Combs. Chapter: Ambient Assistive Technology for People with Dementia: An Answer to 
the Epidemiologic Transition. 

• Sixsmith A. (2013) Technology and the Challenge of Aging. In: Sixsmith A., Gutman G. (eds) 
Technologies for Active Aging. International Perspectives on Aging, vol 9. Springer, Boston, MA. 

• Li, S., Schellenbach, M., &Lindenberger, U. (2007). Assistive Technology for Successful Aging: 
Perspectives from Developmental Behavioral and Neuroscience. Assisted Living Systems - 
Models, Architectures and Engineering Approaches. 

• Active Assisted Living Programme http://www.aal-europe.eu/05.03.2019 

• Perakis, K., Haritou, M., & Koutsouris, D. (2009). ALADDIN, A Technology platform for the 
Assisted Living of Dementia el Derly Individuals and Their Carers. In S. Omatu, M. Rocha, J. 
Bravo, F. Fernández, E. Corchado, A. Bustillo & J. Corchado (Eds.), Distributed Computing, 
Artificial Intelligence, Bioinformatics, Soft Computing, and Ambient Assisted Living (Vol. 5518, pp. 
878-881): Springer Berlin Heidelberg. doi:10.1007/978-3-642-02481-8_133. 

• Hochgatterer, A., Roedl, L., Martinez, A., Etxeberria, I., Aldaz, E., Wöckl, B., & Bund, J. (2011, 
May, 23–26). Requirements for a behaviour pattern based assistant for early detection and 
management of neurodegenerative diseases. Paper presented at the 5th International Conference 
on Pervasive Computing Technologies for Healthcare: Pervasive Health 2011, Dublin, IE.   

•  Meiland, F. J., Hattink, B. J. J., Overmars-Marx, T., de Boer, M. E., Jedlitschka, A., Ebben, P. W., 
. . . Droes, R. M. (2014). Participation of end users in the design of assistive technology for people 
with mild to severe cognitive problems; the European Rosetta project. International 
Psychogeriatrics, 26(5), 769–779. doi:10.1017/S1041610214000088. 

•  Hellman, R. (2012). Usable User Interfaces for Persons with Memory Impairments. In R. 
Wichert& B. Eberhardt (Eds.), Ambient Assisted Living (pp. 167–176). Berlin, DE: Springer. 
doi:10.1007/978-3-642-27491-6_12. 

http://www.aal-europe.eu/


 

123 
 

• International Federation of Robotics https://ifr.org/05.03.2019. 

•  Nejat, G., Yiyuan, S., &Nies, M. (2008). Assistive Robots in Health Care Settings. Home Health 
Care Management & Practice, 21(3), 177–187. doi:10.1177/1084822308325695. 

• Pineau, J., Montemerlo, M., Pollack, M., Roy, N., &Thrun, S. (2003). Towards robotic assistants in 
nursing homes: Challenges and results. Robotics and Autonomous Systems, 42(3–4), 271–281. 
doi:10.1016/s0921-8890(02)00381-0 

• Frauenhofer Institut, 2015 https://www.fraunhofer.de/ 05.03.2019. 

• Companion Able (Integrated cognitive assistive and domotic companion robotic systems for ability 
and security) http://www.companionable.net/05.03.2019. 

• Mc Creadie, C., Tinker, A. The acceptability of assistive technology to older people. Ageing & 
Society 25, 2005, 91–110. 

• Leonardi, C., Mennecozzi, C., Not, E., Pianesi, F., & Zancanaro, M. (2008). Getting Older People 
Involved in the Process of Ambient Assisted Living Research and Development. 

• Connected Medicalhttps://connected-medical.com/05.03.2019. 

 

https://ifr.org/
https://www.fraunhofer.de/
http://www.companionable.net/
https://connected-medical.com/


 

124 
 

Модул № 17. Дигитални устройства и приложения, платформи, мрежи и различни форми на онлайн обучение 

за гледачи 

Продължителност (часове): 13 часа / група, съчетаваща теоретични елементи и практически упражнения 

 

1. 1. Цели на обучението на модула: 

• Да се разбере значението на използването на онлайн канали за обучение 
• Да познава стратегиите на ЕС за повишаване на нивото, използвайки комуникационните технологии (ИКТ) 
• Да познава възможностите на онлайн каналите за обучение 
• Да познаваме предимствата на използването на онлайн канали за обучение 

2. Структурата на модула: 
 

Не. Дисциплини / 
подтеми 

СЪДЪРЖАНИЕ МЕТОДИ / ДЕЙНОСТИ РЕСУРСИ, 
ИНСТРУМЕНТИ, 

НАУЧНИ МАТЕРИАЛИ 

ПРОДЪЛЖИ
ТЕЛНОСТ 

1 2 3 4 5 6 

1 Значение на използването 
на обучението онлайн 

- Възможностите за 
онлайн обучение, 
които имаме в 
дигиталната ера 
- Стратегии на ЕС за 
повишаване на нивото 
чрез използване на 
комуникационни 
технологии (ИКТ) 
- Програмата за 
цифрова програма на 
Европейската комисия 
- Сребърна икономика 

- Презентация 
- Обяснение; 
- Дебат; 
- Синтези на специални 

изделия 

- Учебен план във 
формат PDF и / или 
презентация на 
PowerPoint, работни 
листове, снимки за 
упражнения. 
-Лаптоп, видеопроектор и 

екран за прожектиране, 

дъска за писане / 

флипчарт, маркери. 

 
2  

2 Онлайн платформи - Ползите от 
използването на 
обучения онлайн 
платформи 

- презентация; 3  

3  Блогове - Примери за обучение 
на онлайн платформи 

- Опростяване / 
илюстрация на 

2,5  
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изображение / 
видеопроекция 

4 Блогове - Ползите от 
използването на 
блогове като източник 
на информация 

- Дебат 2,5  

5 Други канали за онлайн 
обучение 

- Ползите от 
използването на 
Форуми като източник 
на информация 

- Синтези на специални 
изделия 

2  

6  - Facebook - Сесия с въпроси и 
отговори 

1  

Total 13 ЧАСА 
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3.Резюме на 
съдържанието 
 
3.1. Въведение 
В дигиталната ера онлайн 
обучението е един от най-
добрите и удобни начини за 
образование. Лесният достъп 
до Интернет съществено 
промени практиката на 
дистанционно обучение и 
търсене на информация. 
Постоянното професионално 
надграждане се превърна в 
норма в здравната 
индустрия. 
Една от стратегиите на ЕС за 
повишаване на нивото на 
качество, бързина, връзка и 
сигурност на 
информационните и 
комуникационните 
технологии (ИКТ) 
освобождава Програмата за 
цифрова програма на 
Европейската комисия, която 
представлява един от 
седемте стълба на 
стратегията „Европа 2020“, 
който поставя цели за растеж 
на Европейския съюз (ЕС) до 
2020 г. Програмата в 
областта на цифровите 
технологии предлага да се 
използва по-добре 
потенциала на ИКТ с цел 
насърчаване на иновациите, 
икономическия растеж и 
напредъка. Европейската 
комисия се стреми към 
приобщаващо дигитално 
общество, следователно 
една от предимствата на 
ИКТ, предоставена на 
обществото на ЕС, е 
управлението на 
застаряващото население 
чрез системи и услуги за 
електронно здравеопазване и 
телемедицина. Счита се, че 
до 2060 г. поне един от всеки 
трима европейци ще бъде 
над 65. С оглед на пазарните възможности, произтичащи от публичните и потребителските 
разходи, свързани с правата, нуждите и исканията на нарастващото население над 50 
години, е разработена стратегия за сребърна икономика стартиран (изображение 1). 
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3.2. Онлайн платформи 
Използването на онлайн платформи може да бъде много удобно поради лесния достъп и 
наличност. Можете да учите навсякъде, по всяко време и всичко, често безплатно. Имате 
всички материали на едно място, до което обикновено имате достъп от всяко устройство. 
Материалите са представени в атрактивна форма като презентации, кратки филми, снимки, 
финализирани с тест, който контролира усвоените знания. По-долу представяме няколко 
онлайн платформи за обучение, подходящи за темата за грижите: 
 
Alison - безплатна онлайн платформа за обучение за обучение и обучение на умения. Тази 
платформа има набор от достъпни безплатни курсове по всяка тема, сред които можем да 
намерим и онлайн курсове за формиране на уменията на полагащите грижи. При 
завършване на курс и постигане на минимум 80% при всички оценки е възможно да 
получите официално маркова сертификация на Alison, която може да бъде включена 
например във вашето CV. 
https://alison.com/courses/caregiving 
 
Udemy - описва се като глобален пазар за опиране и преподаване. В тяхната оферта 
можете да намерите много безплатни онлайн курсове, до които по всяко време можете да 
получите достъп и от таблет или телефон. Наличен е и безплатен онлайн курс за 
подобряване на основните умения за семейните грижи. 
https://www.udemy.com/careacademy-essential-skills-for-family-caregivers/ 
 
edX - дестинация за онлайн обучение, основана от университета в Харвард, курсовете са 
свободно достъпни. Предлага се и въвеждащ курс за грижи за възрастни възрастни. 
https://www.edx.org/course/care-introduction-to-caring-for-older-adults 
 
Love2Live - е компания, която доставя грижи за своите клиенти. Компанията предлага 
безплатен достъп, както и до техния Център за обучение, където можете да направите 
безплатен онлайн курс за обучение на грижи. Курсът съдържа теми за критичните фактори 
за осигуряване на грижи за възрастни хора. 
https://love2livecare.com/family-learning-center/ 
 
Generations Home Care - е компания, която осигурява грижи за дома. В тяхната оферта се 
предлага и безплатно онлайн обучение за семейни грижи, което обхваща много теми, 
свързани с предоставянето на грижи за възрастни хора. 
https://homecaregenerations.com/family-caregiver/ 
 
Anziani e non solo - платформа, разработена от възрастни хора и не само, е система за 
дистанционно обучение, насочена към социалния сектор и личните услуги. Изработено с 
особено внимание от използването на хора с малък опит в използването на нови 
технологии, се състои от аудио и видео курсове, тестове за оценка, упражнения и е 
структурирано по начин, който осъществява контакт и сравнение с учители, дори от 
разстояние. 
http://formazione.anzianienonsolo.it/ 
 
В този блог можете да намерите още курсове и обучения за полагащите грижи: 
https://blog.caregiverhomes.com/50-best-courses-training-for-caregivers- 
 
3.3. Блогове 
 
Блогът е удобен начин за търсене на информация. Блоговете обикновено се поддържат от 
хора, които са майстори на конкретната тема. Блоговете редовно се актуализират и 
разкриват мнения и свидетелства от хора, заети с неща, които ни интересуват. Вероятно 
блогърите споделят своето мнение и опит свободно, без да оцветяват реалността. Освен 
това имате възможност да се свържете с автора на блога, ако имате някакви въпроси, или 
можете да коментирате някои статии, споделяйки мнението си или задавайки въпроси за 
статии. В блоговете, управлявани от други лица, които се грижат за тях, можете да 

https://blog.caregiverhomes.com/50-best-courses-training-for-caregivers-


 

128 
 

намерите ресурси и полезна информация, която може да бъде много полезна. Под 
следната връзка можете да намерите няколко блога, които се грижат за 
вас:https://www.caringvillage.com/2017/10/16/top-10-caregiving-blogs-caregivers/ 
https://josepdemarti.blogspot.com/ 
 
3.4. Форуми 
Форумите ангажират общностите в конкретни теми, които са отворени за обсъждане. Има 
много теми, които могат да обхващат всяка тема, която може да се представи, достигайки 
до голяма маса от участници. Освен това е лесно да започнете своя собствена тема, ако 
проблемът, който ви интересува, не може да бъде намерен. Това е пространство, където 
можете да обсъждате, коментирате и споделяте своето мнение и опит, както и да научавате 
и търсите други източници, от които се нуждаете. По-долу имате пример за грижовен 
форум: 
https://www.caregiving.com/community/ 
 
3.5. Други канали за онлайн обучение 
Каналите в социалните медии като Facebook, Twitter, Instagram са част от живота на милион 
потребители. Такива приложения се използват удобно и често. Във Facebook групи, 
посветени на конкретни теми, отговорите на дискусиите се публикуват бързо и споделянето 
на информация и подкрепа върви много бързо. Възможно е да получите информация и 
препоръки моментално. В Instagram е възможно да следите хештег според caregiving (напр. 
#Caregivers) или да търсите профили, посветени на грижите и да следвате най-новите 
актуализации и информация с възможност за коментиране, споделяне и питане. 
 
Също така, някои подходящи ресурси за обучение са уебсайтовете на определени 
организации с нестопанска цел по целия свят, които участват в обучението за възрастни 
или мобилността за възрастни хора, като например: 
• DEMÀ (DepartamentD'EstudisDelsMedisAcyuals) - (която е една от партньорските 
организации, участващи в създаването на този конкретен учебен план) е Асоциация с 
нестопанска цел, която възнамерява да работи в няколко области в образованието за 
възрастни, по-специално в областта на труда и социалната интеграция. , обучение за 
обучители; развитие на активно гражданство, педагогически и методически изследвания и 
др. 
http://dema.cat/ca/projectes-locals/ 
• Never Alone - скорошен консорциум, създаден от частни и публични органи в Румъния, 
което означава създаване на приятелства и предлагане на подкрепа за възрастни хора, 
които живеят сами или в пенсионни центрове в Румъния. 
http://www.niciodatasingur.ro/our-story/ 
• Village Care - италианска платформа, посветена на света на грижите за възрастните и 
независимите хора. На техния уебсайт можете да намерите много информативни статии и 
практически ръководства. 
https://www.villagecare.it/ 
• Американската асоциация на пенсионерите (AARP) - е организация с нестопанска цел, 
която „дава право на хората да избират как да живеят с напредване на възрастта си“. На 
техния уебсайт имате достъп до много теми. Можете лесно да получите достъп до учебни 
материали по отношение на грижите за основни инструменти, грижи у дома или здравето. 
На уебсайта са достъпни и форум, където възрастните хора и полагащите грижи могат да 
обменят своя опит и истории и да потърсят подкрепа и съвети, което е особено полезно, 
когато искате да се свържете с общността, която има подобно занимание като вас. AARP 
също така предлага предложения за други ресурси, за които трябва да знаят полагащите 
грижи (като например услуги за поддръжка, уебинари). Можете също да намерите сектор с 
мини игри и статии, видеоклипове, подкасти относно добре стареенето и здравеопазването. 
Материалите AARP се предлагат в приложение, което можете да използвате на другите си 
устройства (телефон, таблет). 
https://www.aarp.org/ 
 

https://www.caringvillage.com/2017/10/16/top-10-caregiving-blogs-caregivers/
https://josepdemarti.blogspot.com/
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От тези онлайн източници можем да извлечем идеи за дейности, ценности, принципи, 
партньорства, ценни за професията на възпитател. 
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Модул № 18. Иновативни дейности и енергизатори за физическо и психическо 

благосъстояние на старейшините 

 

18.1 Въведение 

Въпреки че в медиите има позовавания на сценарии за „апокалиптична демография“, в 

които застаряващото население ще съсипе нашите системи за здравеопазване и социални 

грижи, изглежда, че намалението на населението представлява само 1% t от увеличението 

на разходите за благосъстояние. Следователно, въпреки че обявената криза на 

демографията не е апокалиптична, трябва да се направят промени за по-добро 

задоволяване на нуждите и нуждите на застаряващото население. 

 Повече възрастни хора живеят по-дълъг, по-здравословен живот, отколкото по всяко време 

в миналото, а много по-възрастни хора са в състояние да запазят своята независимост и 

социални връзки добре до 80-те си години. Те са в състояние да живеят независимо или с 

ограничена помощ. Подкрепата на общността като наклонени ъгли на тротоарите, достъпен 

транспорт, достъпност до сгради и програми за възрастни хора в общността са много 

полезни. Обществените услуги за възрастни хора са все по-важни в осигуряване на 

подкрепа, която позволява на възрастните хора да живеят в общността. Старшите центрове 

насърчават здравните програми в общността чрез активен живот, добро хранене, фитнес и 

социални, развлекателни и познавателни (интелектуални) дейности. Обикновено това е 

първият ред дефиниции за поддържане на добро здраве. 

Възрастните граждани са най-разнородното население на всяка възрастова група и 

следователно се нуждаят от разнообразие от програмиране. Изглежда, че многоцелевите 

старши центрове обслужват средно най-големия брой участници и играят съществена роля 

в подпомагането на разнообразна група възрастни възрастни за успешен и продуктивен 

начин. 

Иновативните дейности имат за цел да поддържат и подобряват физическите и 

интелектуалните възможности на възрастните хора. Това са много разнообразни дейности, 

които събират от първа ръка очакванията на възрастните хора, за да се увеличи както 

възможното им качество на живот, така и в същото време тяхното участие и приносът им 

към общността. Става въпрос за дейности в различни области: социална, психологическа 

подкрепа, физическо здраве и споделени дейности. 

They can identify themselves the following benefits of participation in seniors centres: Social 

(създаване на нови приятели, принадлежност към група и поддържане на приятелства в 

центъра), Психологическа подкрепа (страдание, отпускане, подкрепа при проблеми и 

подобряване на психичното здраве), Физическо здраве (подобряване на физическото 

здраве, поддържане на физическа активност и хранене на здравословно хранене ), 

Дейности (изучаване на нови идеи / умения, забавление, някъде на място и задържане на 

18.3 Контекст и методология за иновативни дейности - 4 часа 

18.2 Роля и цели на иновативните упражнения и енергизатори, за старейшини - 2 часа 
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работа), е посочено като добавено, че програмите за хранене, развлекателните програми, 

ефективността на разходите и промоцията на здравето също са сред основните причини, 

поради които възрастните хора имат достъп до дейности в старши центрове или читалища. 

Всъщност демографските промени от последните десетилетия засягат и характеристиките, 

състава и нуждите на възрастните хора. Сред различните възрастови граници от 50 до 55 

години или между напълно независими хора или възрастни хора със зависимост, има 

широк спектър от ситуации, възможности и изисквания. 

Престоят на пребиваването вече не е мажоритарният вариант. Необходими в много случаи 

има и други варианти, които варират от сдруженията на възрастните граждани до 

контролираните жилища, през Casals на възрастни хора, дневни центрове и др. Всеки 

сектор, всеки от възможните ситуации, изисква различни модели дейности и най-вече 

различни комбинации от широк спектър от дейности от всякакъв вид. Администрациите, 

социалните служби на всяко население и всеки регион трябва да знаят как да организират 

най-добрия начин да предлагат дейности за възрастни хора и най-вече да го правят 

достъпни за всички възрастни хора в тяхното многообразие. 

Всъщност можем да групираме вида на дейностите в различни категории: 

 Най-класическите занимания, като ходене, разходки, програми за физическа активност, 

тайландски чи, йога и др., Терапия с домашни любимци, танци, изпълнителско изкуство: 

подписване или танцуващи групи, умели ръководители на дейности с подарък за 

хореография да намерят начини да включат възрастни хора , присъствие на културни 

събития, настолни игри или организирани пътувания. 

 По-енергични дейности като ледоразбиване, занимания с разкази или работилници с 

житейски истории, театрални представления, принос на знания и опит за общността, 

читателски клубове или дебатни кръгове. 

Накрая, трябва да се споменат дейности, по-свързани с настоящата технологична среда, 

преодоляващи или ограничаващи определена генерационна пропаст, като например 

използването на социални мрежи за прекъсване на изолацията и улесняване на връзките 

между общността и между поколенията, използването на Интернет за комуникация и 

Споделяйте дейности, създавайте видеоклипове или снимки. 

Във всички случаи, независимо дали става въпрос за дейности, които трябва да се 

развиват в открити или затворени пространства, в резиденции, дневни центрове или 

читалища, или в асоциации или самоуправляващи се организации за възрастни хора, 

дейностите трябва да се представят от монитори или аниматори по такъв начин Възможно 

е творчески, помагайки да се прекъсне със съществуващите съчетания или с комфортните 

пространства на участващите групи. Необходимо е също така, когато това е възможно, да 

се улесни реализирането на дейности в рамка между поколенията и максимално отворена 

за цялата общност. 

18.4.1 Някои класически дейности: 

а) Ходене 

Едно от най-полезните социални занимания за възрастни хора е разходките с приятели. 
Има не само шанса да посетите други хора на тяхната възраст, но и възможността да 

18.4 Примери за игри, енергизатори и иновативни упражнения - 6 часа 
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укрепят тялото си и да подобрят психическото си отношение. Често възрастните хора се 
събират, за да се разхождат в паркове, техните квартали и други места на открито. Когато 
времето не помогне, те могат да влязат в универсален магазин или в мола в близост. 

б) упражнения 

Участието в класове с упражнения помага не само за облекчаване на депресията и скуката. 
Това може да бъде и начин за укрепване на мускулите им, което е критично за възрастните 
хора. Освен това, упражненията могат да подобрят познавателните способности, 
принуждавайки ви да мислите как да движите тялото. Освен че предлагат занятия по 
аеробика и упражнения за разтягане, много фитнес зали и старши центрове включват и 
занятия по йога, които помагат да се подобри не само мускулната сила, но и гъвкавостта и 
баланса. 

в) Класове по плуване и водна аеробика 

Плуването и водната аеробика са отлични начини за работа с други хора. Всъщност 
водните упражнения са по-полезни от упражненията на сушата за тези, които страдат от 
артрит, тъй като не оказват натиск върху ставите. Защо да не се запишете за клас по водна 
аеробика в местно читалище или да се присъедините към фитнес зала, която има закрит 
басейн, за да може да плувате през цялата година. 

г. танци 

Танците ползват възрастни хора. Това е една от най-социалните дейности, които трябва да 
се правят, защото обикновено включва партньор по танци. Нещо повече - танците са 
полезни за сърцето и ставите. 

Освен това хората, които танцуват, стават по-психически бдителни, с по-ниски шансове за 
развитие на деменция. Помислете как тази дейност включва не само телата им, но и ги 
принуждава да мислят, като запаметяване на танцови движения и стъпки. Дори хората със 
заболявания, като астма, рак или болест на Паркинсон, вероятно все още могат да 
танцуват. Но е важно да имате одобрение от лекар, преди да правите какъвто и да е вид 
физическа активност. 

д настолни игри 

Настолните игри са идеален начин да бъдете с приятели и / или семейство. Настолните 
игри трябва да се избират според интересите, както и нивото на активност на възрастните 
хора. Обща игра, от която се радват много възрастни, е Bingo, която може да стимулира 
психичното здраве. Друга любима на всички времена настолна игра е Scrabble. Игрите с 
карти също са популярни сред възрастните хора. 

18.4.2 Сумарни дейности за енергетици: 

а) Упражнения за ледена почивка 

  Ред със снимки: Това е упражнение за слушане, е да се разхождате из стаята и да 

изграждате ред или групова снимка по времето, когато учителите дават шаблона. Ние не 

говорим; играем тихо и бързо, колкото е възможно. 

 Масаж: загряване на упражнения. Поставени сме по двойки; отпуснете се и затворете 

очите си за енергичен масаж, подгответе тялото си за сесията. Той представлява това, 

което пръв душ пуска водни капчици по тялото като пръсти ще свири клавиши на пиано. 
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Сапунена втора, т.е., разтривайте тялото с енергия. Трето отново, да хвърлим вода на 

първия, но с повече енергия и най-накрая да прегърнем компанията, сякаш сме кърпа. 

 б) Тяло и устно изразяване 

 Изрази на картини: Разделяме се на две групи и за да представим смени изграждаме 

скулптура, представяща емоция. Групата, която прави зрителите, трябва да отгатне какво 

искате да представите. Упражнението може да усложни ситуациите на планиране малко по-

сложно. 

 Ако бях: В малки групи от трима, първият участник напусна сцената с фразата „Ако бях ...“ 

и може да предложи каквото си иска (характер, предмет, животно и т.н. ...); след това идва 

втори участник, който трябва да потърси нещо (герой, предмет, животно), което е свързано 

с първия, като казва фразата "бих ....", а третият прави същото с "... И аз бих. .. "С тези три 

елемента създайте статичен образ, който след това дава живот, за да видите как се 

развива. Това упражнение е лесен и прост начин да започнете да създавате малки сцени. 

 Тяло на емоцията: Упражнение за работа върху телесната осъзнатост. Нарича се различни 

емоции за игра с тялото, така че всеки от тях предлага поза, за да опише емоцията, върху 

която работим. След като направихме предложението заедно, поправихме всички онези 

части на тялото, които не са съгласни с емоцията. 

Историята, разказана на всички: Опитайте се да разкажете история, без да губите нишката. 

В момента, в който кажете „Обаче“, следното ще продължи от мястото, където е спрял друг. 

Трябва да се брои структура, започваща средата и края. 

Гротескно ходене: Ходим из космоса; изберете човек, който приличате на места за 

разходки, където ръце, вид и т.н. Когато водачът, който подаде сигнал, ние наблюдаваме и 

се опитваме да играем по тялото на схемата, ходейки човека, към когото сме наблюдавали. 

Както посочихме преувеличаване на чертите, с които сме си задали (краката по-нататък, 

ръцете се движат и т.н.). Всеки път, когато преувеличим малко повече за тези 

характеристики, за да изградим много гротеска. Играем инволюираме и еволюираме 

нашите герои и се опитваме да гадаем какво е вдъхновил партньорът. Това е много 

полезно упражнение за информираността на тялото ни принуждава да обърнем внимание 

не само на тялото си, но и на това на нашите връстници. 

 Лъжи и истини: Игра на умствена пъргавина и сценично присъствие. Излиза в даден 

момент и разказва три истории на групата, едната трябва да излъже. Всеки трябва да 

поддържа присъствието и истината в историите, а всички останали трябва да работят, за 

да спазват стълбовите лъжи. 

 Врата към Б: Упражнявайте креативност. Първо предлагаме пространство, пълно с 

различни предмети, столове и цялата земя, която имаме в стаята. След това затворете очи 

за двойка и се насочвате към другия, който го придружава. Това, което той е със затворени 

очи, докосващо и усещащо фонове музика, тази атмосфера измисля история, вдъхновена 

от възприятието, което поема по пътя. След това сменете ролите. Накрая обясняваме 

различните пътувания кръг / истории всеки факт. 

 в) Импровизации 

Лектор: Имаме говорител на сцената, сме подредени в разговор с обществеността. 

Говореният език е непознат за всички, освен за неговия преводач. Преводачът трябва да 

изгражда реч от жестовете и интонацията на говорещия. Това упражнение работи, от една 
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страна, говоренето и спонтанната креативност от страна на преводача, и второ, езика на 

тялото и жестовете на говорещия. 

 Заплатата се увеличава: Това е сцена от три героя. Има началник и двама служители. 

Импровизацията започва, когато работник казва, че иска партньорът му да поиска 

повишение, но не знае как да го направи, затова компанията предложи да говори вместо 

това. Да, ораторът трябва да се скрие в един ъгъл на офиса, докато първият работник, 

който иска да отгледа жената, която е лицето и придружава речта му с жестове. Въпреки че 

в началото нещата вървят добре, малко по малко работникът, който тайно решава да 

ескалира и в крайна сметка да обиди главата. С какво се сблъскват жените, опитвайки се да 

го поправят, без да разкриват измама. Резултатът трябва да бъде изграден за 

импровизация. 

 Документ за интервю: Това е импровизация на двама души, които правят интервю за 

работа. Интервюиращият трябва да задава въпроси в интервюто, за да провери дали 

отговарят на това място или не. Ще има ли документи на масата, които ще се проверяват 

от време на време? Постепенно респондентът ще трябва да изгради симбиоза с хартията, 

така че ако интервюиращият се движи, интервюто на хартия трябва да се движи, или ако 

хартията падне, бръчка също е интервюирала игра с тялото ви, дори ако гипсокартонната 

хартия с химикалка. Във втора фаза може да влезе писалка, която засяга интервюиращия. 

 

Публична дума за интервю: Това е импровизация на двама герои в телевизионно 

интервю. Темата и героите са безплатни; единственият багаж е последната дума на всяко 

изречение, което трябва да казва, гледайки публиката и много умишлено. 

 Фризьорски салон: Упражнение за импровизация. За двойките предлагат безплатна 

импровизация, в която една двойка започва с въвеждане на тема и ситуация, героите са 

фризьор / клиент ai / a. Когато разгледахме ситуацията от първа ръка, втора двойка заема 

мястото на първата и импровизацията продължава от точката, в която е останала. В 

представеното време конфликтът е последната промяна и последната двойка излезе на 

сцената, за да затвори импровизацията. Той е сред тримата партньори, представящи 

начало, средата и края на една и съща история. 

 Ангелски демон: Импровизацията на персонаж намира портфейл на пода с много билети, 

веднага сте двама герои, единият иска да бъде останките, а другият назад, за да се убеди 

централният герой трябва да използва аргументи и да търси думи на убеждение , 

 г) Дейности в многообразието 

Представяне на компанията 

Упражнение, за да разбиете леда и да пуснете въображението си. Поставяме се в кръг, 

опитвайки се да вземем някой, който не знае много. Тогава ще организираме презентации, 

като че ли сме човек от дясната ни страна. Можем да заемем вашето положение на тялото 

и да измислим всичко, което харесваме, особено тайна, която човекът, който би я спасил. 

Тази дейност улеснява и развитието на креативността и комуникативните умения и 

съпричастност. 
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Брадвата 

Това е упражнение за работа на вашия глас. Поставяме се в кръг и виждаме отсечено 

дърво, докато бяхме "ха!" движение толкова мощно, колкото направихме ние. Правим 

първа и след две обиколки, всички наведнъж. 

 

Работа с топки 

Упражняване концентрация и координация, играта включва преминаване на различни 

цветни топки с различни лозунги, много е важно да се свържете с външния вид и името на 

човека, получил топката. След като сте взели динамиката на топките, все още играете, без 

да казвате имена, само комуникация с външния вид. 

Изразителни снимки 

Разделяме се на две групи и представляваме смени, изграждаме скулптура, представяща 

емоция. Групата, която прави зрителите, трябва да отгатне какво искате да представите. 

Упражнението може да усложни мисленето на малко по-сложна ситуация. 

Статуята в парка 

Това е импровизация на три героя. Двама души, за които не е известно, седят до пейка в 

парка. Всички са заети с действие. Точно отзад има статуя, която ужасно много ще настрое. 

Тези, които седят, се обвиняват един в друг, не разбират нищо и развиват разговор повече 

или по-малко притеснено. 

Движещи се думи 

Група хора излизат на сцената и гледат на публиката. Точно зад него преводач, също 

изправен пред обществото, казва дума или фраза, придружена от движение. Останалите 

играчи не са видели движението, но не сме чували нищо. Всички наведнъж ще играят по 

този начин, оставяйки се да се ръководят от инстинкт и движение на гласа. 

Създайте история за сътрудничество 

Разположен в кръг с групата, един участник започва история, или история. В индикация за 

лицето, което получава ролята на мажоретка, следващият човек следва историята и така 

нататък, докато последният участник не трябва да затвори историята последователно. Това 

действие улеснява творчеството и уменията за комуникация, улеснява и екипа за 

импровизация. 

Карта на света 

Въображаема карта на света, нарисувана на земята. Всеки участник стои в една 

въображаема точка, където са се родили техните родители или техните баби и дядовци. 

След това се премествате на мястото, където живеете, след което отивате в страната или 

мястото, където е бил на почивка, или е живял по някое време, или където би отишъл. В 

допълнение към подобряването на взаимното разбиране, също е полезна дейност за 

движение, за да преминете от една сесия към начало или след пауза. 

o 18.4.3 Нови медийни дейности 

 

За много от възрастните хора медиите, дигиталният свят ги затрупва и им създава 

усещане за социална нестабилност. В този раздел се опитваме да проектираме някои 

дейности, за да направим приятелски подход към тази нова реалност, като правим 

възможно и подобряване на физическото и психическото състояние на тези групи. 

o  Социални мрежи 
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o o Запознайте се със социалните мрежи. Първо става въпрос за познаването на 

различните съществуващи социални мрежи (twitter, Instagram, Facebook, Messenger, 

WhatsApp и т.н.) 

o o Създайте социална мрежа с членовете на вашето семейство и най-близката общност 

o  Снимки и видеоклипове 

o o Експериментирайте възможностите за правене на снимки с мобилния си телефон. 

o o Опитайте да изпращате и получавате снимки на семейства и приятели 

o o Направете малки видеоклипове, експериментиращи с възможностите на смартфоните. 

Използвайте най-достъпните видео редактори (Windows Media Player, захранващ 

редактор и т.н.) 

o o Използвайте снимки, за да направите анимирано видео 

o o Създайте видео група, като групирате история: създайте малък скрипт, табло и т.н.. 
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