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ОСНОВНИ И ОБЩИ УМЕНИЯ 

 

Модул № 1 Спешни процедури 

 
Въведение  

Спешната ситуация е неочаквана комбинация от непредвидени обстоятелства 

или свързани с тях ситуации, които изискват незабавни действия. Всяко работно 

място се нуждае от авариен план. Този план обикновено е известен като Спешна 

процедура. 

Той описва мерките, които трябва да бъдат предприети в определен ред или по 

определен начин. Целият персонал трябва да е готов да се справи с всякакви 

извънредни ситуации. В домовете / резиденциите / центровете трябва да има 

човек, който да се занимава с въпроса за сигурността. Той трябва да знае какво 

да прави на три различни етапа: 

- Какво да прави преди да се случи спешната ситуация; 

- Какво да правипо време на спешното събитие; 

- Какво да прави след спешното събитие.  

Управлението на извънредни ситуации в домовете е описано в следващите 

параграфи. 

 

1. Опасности и рискове 

Опасност. Собственост или присъщото качество на конкретно лице или 

ситуация, които могат да причинят увреждане. 

➢ Примери за източници на опасност: растения, материали, работни 

инструменти, вещества, работни методи и практики и др. 

Риск: Вероятността да достигнете потенциалната граница, която причинява 

щетите. 

➢ Примери за рискове: Използването на източници на опасност може да 

определи конкретен риск или не, в зависимост от условията на 

употреба. 

Повреда е събитието, което може да затвори веригата между опасност (може да 

се случи) и риск (случи се). 

➢ Опасност - може да се случи 

➢ Риск - колко може да се случи 

➢ Щети - за хора, растения, предмети, имоти и др. 
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Снимка от Matt Artz за Unsplash 

 

2. Значението на аварийната готовност. Оценка на риска 

 

Оценката на риска се състои от СИСТЕМАТИЧЕН анализ на дейностите, 

извършвани в рамките на една компания, означаващи: 

• идентифицира опасности (рискови фактори); 

• идентифицира потенциални изложени лица; 

• оценка (приблизителна оценка) на рисковете; 

• идентифицира възможните ефекти върху хората; 

• идентифициране на решения за премахване или намаляване на рисковете 

до приемливо ниво 

Пример за методология за оценка на риска: 

Рискът се счита за комбинацията между вероятността (P) на определено вредно 

събитие и тежестта (G), свързана със събитието, обикновено считана R = P x 

G.  

Стойност между 1 и 4 е свързана и с двата фактора, в зависимост от вероятността 

от настъпване на вредното събитие 

(1 = малко вероятно ÷ 4 = често) и тежестта на последствията за оператора, 

участващ в събитието 



 
 

3 
 

(1 = много лесно ÷ 4 = много сериозно), ще получите стойности на риска между 1 

(нисък риск) и 4 (висок риск): 

 

3. Превенция: общо понятие 

 

Като се има предвид, че рискът е дефиниран като функция на вероятността и 

тежестта (R = P x G), концепцията за превенция може да се обясни като 

елиминиране на вероятността от настъпване на вредното събитие: всъщност 

всяка превантивна мярка влияе на P, като намалява първоначалната стойност 

такава, каквато е определена, както за R.. 

Примери за профилактични дейности: 

• обучение и информация (увеличаване на обема на знанието и осведомеността 

за рисковете); 

• обучение (изграждане на капацитет на оператора); 

• замяната на опасни вещества с други неопасни вещества (предотвратява 

излагането); 

• използването на оборудването в съответствие с всички необходими предпазни 

мерки (предотвратяване на злополуки и наранявания); 

Ясно е, че профилактичните дейности са най-важни, защото избягват 

настъпването на събитието. 

Защита 

Винаги вземайки предвид формулата R = P x G, защитните мерки влияят върху 

тежестта на влияние (G), за да се намали нейната стойност и следователно 

рискът.Следователно защитните дейности са второстепенни спрямо тези за 

Висок = 12-16 
Значителен = 8-9 
Приемлив = 3-6 
Нисък = 1-2 
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превенция, тъй като не предотвратяват настъпването на събитието, но 

предотвратяват причиняването на щети от страна на оператора. 

Планирането, организирането и проектирането на подходящи реакции при 

извънредни ситуации в помещението за грижи за възрастни хора са съществени 

действия. Много болници приемат пациенти, които не са автономни и трябва да 

осигурят адекватни мерки за тях. Производство на опасни ситуации, свързани с 

движението на пациенти в напреднала възраст може да бъде толкова вредно, 

колкото самото събитие. Опасността от пожар е особено актуална от тази гледна 

точка. 

Планирането на спешни случаи в пространство за възрастни хора означава 

определяне на точни насоки за управление на аварийните ситуации. Трябва да 

бъдат определени и проучени аварийното управление, техническите и 

организационните мерки, процедурите за обучение и експлоатация. 

Следователно превенцията трябва да бъде основата, от която да започнете в 

управлението на критични ситуации. Превенцията трябва да започне от 

структурния дизайн на сградата (с разделянето на пространствата и 

подходящото създаване на изходни пътеки) и до доставката на огнеупорни 

материали и от осведомеността на персонала чрез специфично обучение. 

От съществено значение е да се измисли подходящ и персонализиран план за 

спешни случаи за всяка различна реалност. Какво имаме предвид, когато 

говорим за спешни случаи? 

➢ Спешността на случая може да бъде причинена от няколко ситуации: от 

тайфун, от прекъсване на електрозахранването, от светкавица, която  пада 

върху  дърво, но и от блокиран асансьор. 

Аварийната ситуация е всичко, което се случва по различен начин от 

нормалното, което може да причини повреди на хора или обекти като цяло и 

трябва да бъде разрешено или спряно за кратко време. Аварийните ситуации 

могат да изискват частична или пълна евакуация на структурата. 

Аварийните ситуации не могат да бъдат управлявани по импровизиран 

начин! Липсата на подготовка, обучение и валидни психични нагласи създават 

проблеми. 

Ефективното управление на извънредни ситуации се осъществява чрез 

интегриране на технически и организационни мерки за създаване на система, 

съставена от технологии, процедури и обучение на персонала. 

Техническите мерки могат да се състоят от: отделения, противопожарни 

врати, аварийни изходи, системи за откриване, аварийни светлини, системи за 

вътрешна комуникация, машини и оборудване, които редовно се поддържат и 

проверяват. 
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Организационните мерки са аварийният план, процедурите за безопасност, 

периодични проверки, обучение на персонала, обучение за първия екип за 

интервенция, тестове и симулации. 

 

2. По възрастните хора, особеностите на групата в случай на спешност 

 

 

Снимка Jason Leung за Unsplash 

https://unsplash.com/photos/N2JUQtT5i40 

 

Живеещите в старческите домове са характерна група, която се нуждае от 

специално внимание поради специфичните проблеми с физическото и 

психичното им здраве. Ето защо е важно да се разбере, че подготовката за 

спешни случаи при тях не прилича на тази за други категории население. 

Възрастните хора са изправени пред много сериозни проблеми, които променят 

стандартните процедури за спешни случаи. 

 

Възможни трудности, с които трябва да се запознаят лицата, които се грижат 

за тях по време на спешна ситуация: 

- Лична мобилност 

- Управление на лекарства, които ще се прилагат 

- Използване на медицинско оборудване и помощни средства 

- Хронични заболявания, ситуации на нестабилност и увреждания. 

https://unsplash.com/photos/N2JUQtT5i40
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Управлението на извънредни ситуации и евентуалната пълна или частична 

евакуация на дома може да бъде значително усложнено от редица критични 

проблеми, като например: 

- много често сградите са стари и по време на изграждането им не е 

обръщало достатъчно внимание на възможните пътища за излизане и 

евакуация при извънредни ситуации;  

- много възрастни бенефициенти имат сериозни двигателни, когнитивни и 

сензорни затруднения; 

- в домовете, като се има предвид вида на живеещите, способността да се 

справят с аварийни ситуации и да се евакуират следва да бъде гарантирано по 

24 часа, всеки ден от годината. Особено внимание трябва да се обърне на нощния 

период и законните празници, тъй като през тези периоди персоналът е 

намален. 

- В много домове текучеството на персонал е много голямо; това трябва да 

се разглежда от гледна точка на непрекъснатото обучение. 

 

 
Снимка  DDP на Unsplash 

https://unsplash.com/photos/g-u2XlUqAXA 

Какво да правим преди спешна ситуация? 

➢ Определят се възможни рискове 

➢ Спешни случаи са предотвратени 

➢ Извършва се подготовка за аварийно управление 

➢ Извършва се подготовка за управление на евакуацията 

Какво трябва да се направи по време на спешна ситуация? 

https://unsplash.com/photos/g-u2XlUqAXA
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➢   Разпознава се спешността и общува с тези, които трябва да я 

управляват 

➢  Полагат се всички усилия да се държи под контрол спешната ситуация 

➢  Управлява се / съдейства в случай на евакуация  

➢ Управлява се / сътрудничи се, за да се върне към нормалното 

Какво да правим след спешна ситуация? 

➢ Причините за спешната ситуация са идентифицирани и анализирани и 

се търсят възможни мерки за подобряване 

➢  Начините за управление на евакуацията са анализирани и се търсят 

възможни мерки за подобряване 

➢  Набелязаните мерки за подобряване са приложени 

 

Процедура за евакуация в един дом 

Евакуацията е необходима, за да бъдат отстранени работниците, гостите и 

всички лица в дома в момента на авария. Всеки дом за възрастни трябва да 

дефинира авариен и евакуационен план, специално подготвен за конкретната 

ситуация, с цел определяне на процедурите, които всеки работник трябва да 

приложи в случай на авария, за защита на човешкия живот, за да се гарантира 

евакуацията бързо и сигурно пространство, за да се намалят до минимум 

ефектите и да се защити околната среда, ако е възможно. 

Планът за спешни случаи описва ситуациите на опасност и риск, които могат да 

включват или повлияят на структурата, като определя задачите и 

отговорностите на персонала, който работи в помещенията. 

Планът трябва да предвижда оперативни насоки за мерки за контрол, 

планиране и неотложни интервенции. За да изпълни тези важни функции, 

следващият документ трябва да се актуализира и променя всеки път, когато 

условията за неговото правилно и бързо изпълнение се променят. 

Важно е работниците да са наясно с изключително голямото разнообразие на 

психическите и физическите възможности на възрастните хора. Те могат да се 

справят с идеално активни и независими възрастни хора, но също така и с хора, 

които до голяма степен са зависими от болногледача. 

Познаването на предразположенията на възрастните хора по здравни въпроси е 

от съществено значение за приемането на мерки в извънредна ситуация. В 

зависимост от това колко добре познава проблемите на дома, работникът може 

да предвиди реакциите им и да оцени валидността и неотложността на 

предприетите мерки.Това е важно, за да се прецени от какъв вид помощ ще се 

нуждаят при спешни случаи и да се изготви личен план за спешни случаи за 

всеки човек, ако е възможно. 
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https://www.pexels.com/photo/adult-age-elderly-enjoyment-272864/ 

 

Видове спешни процедури 

За всеки спешен случай има различен вид процедура. 

а. Агресивно поведение  

Един от най-често срещаните проблеми, с които можем да се сблъскаме при 

ежедневен контакт с възрастен човек, е управлението на агресията. 

Агресивно поведение може да се дължи на няколко фактора. Тези пристъпи на 

агресия могат да изплашат болногледачите и да повдигнат проблеми с 

управлението. Физическата агресия не бива да се тълкува като форма на атака на 

други хора, а напротив, често представлява защитна реакция срещу непознати 

ситуации, от чужди елементи, които причиняват емоционално смущение на 

човека, правейки го да се чувства в опасност и уязвим.Това се случва най-често 

във връзка със заболявания като болестта на Алцхаймер. 

Не забравяйте:  

➢ останете спокойни и се опитайте да успокоите възрастните хора 

(пациентът е агресивен, когато е в опасност, така че ако реагирате с гняв на 

неговото поведение, можете да влошите ситуацията); 

➢ опитайте се да установите причините за това агресивно поведение; 

➢ възприемете нагласи, които обикновено могат да успокоят асистирания 

възрастен човек; 
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➢ разсейвайте, подкрепяйте, успокоявайте пациента; 

➢ уверете се, че пациентът не предприема действия, които могат да навредят 

на себе си или на другите. 

 

б. Земетресение. 

 

 В случай на земетресение, веднага щом бъдат засечени първите сеизмични 

сътресения, дори при ниска интензивност, трябва да излезете от сградата по 

организиран начин, като използвате нормалните маршрути за изход, като 

избягвате използването на асансьора и прилагате предварително установения 

план за евакуация. 

 След като напуснете сградата, трябва да се отдалечите от дърветата и 

окачените кабели за електричество и да изчакате земетресението да приключи. 

 Ако земетресенията могат да засегнат сградите , за да се предотврати 

изселването на хората, за предпочитане е да останете близо до носещите стени 

или в ъглите. 

 Преди да напуснете сградата, след отменянето на извънредната ситуация, 

е важно внимателно да проверите дали са непокътнати и могат ли да се 

използват обичайните изходни маршрути; в противен случай очаквайте външна 

помощ. 

 

в. Неизправност на асансьора 

В рядката и злощастна ситуация, когато пациентът остава задържан в асансьора 

(независимо дали операторът на асансьора присъства в асансьора или не), трябва 

да се приложат редица мерки: 

➢ уверете се, че пациентът се чувства добре, тоест състоянието му е 

стабилно. 

➢ уверете се, че междувременно доверено лице (колега) се обажда на 

фирмата за обслужване на асансьори 

➢ ако състоянието на пациента не е стабилно, уверете се, че 

междувременно някой доверен се обажда на линейката 

➢ следете ситуацията, разговаряйки с възрастния човек и се 

опитвайте да го успокоите колкото можете повече 

➢ в зависимост от положението, в което асансьорът е спрял, опитайте 

да подадете бутилка вода на човека в асансьора , за да се уверите, че 

е хидратиран. 

➢ не оставяйте възрастния човек сам, докато не пристигне 

спасителният екип. 
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Снимка от Amisha Nakwa https://unsplash.com/photos/9USlkk5z6Mg 

г. Взривове / бомбени заплахи 

 

Изтичане на газ, съдове под налягане, химически съдове и др. те могат да 

причинят експлозии, които могат да създадат опасни ситуации за човешкия 

живот. В такава ситуация: 

- Запазете спокойствие; 

- Подгответе се да се изправите пред възможността за нови експлозии; 

- Общувайте с аварийния координатор (ако е възможно); 

- Включете алармената система чрез натискане на аварийния бутон; 

- Обадете се на пожарникарите; 

- Отдалечете се от прозорци, огледала, крушки, рафтове, инструменти, 

радиатори и се уверете, че възрастните хора правят същото; 

- Отворете вратите и се движете много внимателно, проверявайки пода, 

стълбите 

и платформи преди изкачването. Проверете пода, като стъпвате първо с крака, 

който не поддържа теглото на тялото; 

- Ходете близо до стените. Тези зони са най-устойчиви; 

- Изчакайте инструкции от аварийния координатор. Ако евакуацията е 

декларирана, следвайте инструкциите за евакуация, определени като най-

подходящи за възрастни хора, присъстващи в пространството. 

- Не премествайте човек, травмиран от експлозията, освен ако не е в 

непосредствена опасност (срутване на конструкции, пожар и др.); 

- Не използвайте асансьорите; 

https://unsplash.com/photos/9USlkk5z6Mg
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- Не използвайте запалки, кибрит или открит пламък; 

- Използвайте мобилни / безжични телефони само в извънредни ситуации; 

- Не допринасяйте за разпространението на непроверена информация 

 

a. Инциденти 

 

В случай на пожар и ако в стаята има пламъци и дим, пуснете алармата и 

излезте бързо, като внимавате да отворите прозорците и да затворите 

вратата.Уверете се, че никой не е оставен в стаята, уверете се, че всички са 

наясно и че всички пациенти могат да ходят и да напуснат мястото на пожара. 

 По евакуационните пътища (коридори, стълби и т.н.), когато димът е 

толкова много, че затруднява дишането, главата надолу, предпазвайте носа и 

устата си с мокра кърпичка (ако е възможно) и отидете на сигурно място. 

Помогнете на възрастните пациенти да извършват същите процедури. 

Ако евакуацията не може да се извърши на открито, тъй като пламъците, 

димът и / или силната топлина не позволяват това, важно е да отидете там, 

където има вода или, ако не е възможно, да останете на място, като внимавате 

да се затворите добре врата  и да сложите  мокри дрехи на останалите 

открити пространства. Лицата, които са в капан вътре, трябва да съобщят за 

присъствието си на спасителните екипи по всички възможни начини. 

 

https://www.pexels.com/photo/accident-action-danger-emergency-260367/ 
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е. Щети от наводнения  

 

В случай на наводнение запазете спокойствие; 

- незабавно информирайте координатора на спешните действия, 

предоставящ информация за следните елементи: причина, местоположение, 

изтичане на вода или наводнения; 

- идентифицират се всички рискове, които ще включват: електрическо 

оборудване, електрически системи, съоръжения за съхранение на химикали, 

документи, специфично оборудване и др. ; 

- бъдете внимателни, ако има електрически уреди или електрически 

контакти в непосредствена близост до наводнената зона; 

- уверете се, че всички пациенти / бенефициенти са добре; Ако е 

необходимо, свържете се със спасителния екип. 

- евакуирайте района, за да избегнете опасност от токов удар; 

- Ако е възможно, много внимателно, опитайте се да се намесите по 

причината за теча (например да изключите водоснабдяването); 

- Останете на разположение на аварийния координатор: работете заедно 

при евентуално отстраняване на важни документи или предмети, засегнати от 

наводнението; покриване на предмети / материали / оборудване с пластмасови 

листове; движещи се предмети / материали / оборудване, които биха могли да 

бъдат засегнати от водата, отстранявайки ги от рисковата зона; 

В крайна сметка лицето, отговорно за аварийната ситуация, ще прецени дали 

е необходимо да се свърже с пожарникарите. 

ж. Изтичане на газ 

В случай на изтичане на газ: 

➢ запазете спокойствие; 

➢ общувайте с аварийния координатор, който ще алармира 

пожарникарите, след като прецени ситуацията; 

➢ уверете се, че всички пациенти са в безопасност; 

➢ изолирайте засегнатата зона и блокирайте  достъпът до тях; 

➢ изключете подаването на газ, 

➢ изключете захранването; 

➢ проветрете пространствата; 

➢ не използвайте електрическо оборудване; 

➢ ако е възможно, проверете естеството на разпръснатите газове; 

➢ след прекратяване на аварийната ситуация, дейността може да бъде 

възобновена в зависимост от оценката на специалистите. 
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з. Опасни вещества 

 

В един старчески домима няколко опасни вещества, като почистващи 

препарати, лекарства, запалими материали и др. В този случай превантивните 

мерки са основни, като заключване на тези вещества. 

Ако пациентът влезе в контакт с опасно вещество, интервенцията трябва да бъде 

бърза и точна и спасителната служба да бъде сигнализирана. 

и. Повреда на тръбите за топла вода / пара 

Кожата на възрастните хора е изключително нежна. Поради тази причина 

много горещата или вряла вода може да бъде опасна, тъй като може да причини 

изгаряния. Отново, профилактиката е от съществено значение! 

Внимавайте да не позволявате на пациентите да се приближат твърде много 

до помещенията за приготвяне на храна и следете температурата на водата по 

време на процедурата за измиване (баня / душ). 

й. Медицински спешни случаи 

Инцидентът може да има специфичен характер и може да възникне 

едновременно или независимо от други събития във връзка с дейностите 

предприети в областта на дома..В случаите, когато е необходима медицинска 

намеса за оказване на първа помощ, трябва да се предостави план за оказване на 

първа помощ, специално проектиран за определена структура и тип на 

присъстващите потребители, съдържащ данни за персонала и процедурите, 

които трябва да се прилагат. 

к. Процедури за подслон и евакуация (авариен план) 

Авариен план. 

Планът за спешни случаи - аварийният план е основен документ за управление 

на здравето и безопасността на всеки дом. Състои се от организационните мерки, 

приети след настъпване на неблагоприятно събитие (пожар, земетресение, 

наводнение и др.); действително той има и превантивни функции във връзка с 

цяла поредица от рискови фактори, установени по време на фазата на спешни 

случаи. 

Аварийният план има следните цели: 

• борба с аварийната ситуация от първата ескалация, за борба с нейните 
последици и възстановяване на ситуацията под контрол; 

• планиране на необходимите мерки за защита на персонала и обществеността; 

• опазване на имущество и помещения; 
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• осигуряване на намесата на спасителната служба и доброто управление на 
пострадалите. 

Правилният авариен план ще съдържа: 

а) мерките, които работниците трябва да предприемат в случай на извънредна 

ситуация; 

б) процедурите за евакуация от работното място, които трябва да се извършват 

от присъстващите работници и лица; 

в) разпоредбите относно искането за намеса на спешните служби и на 

пожарните, предоставящи необходимата информация за тяхното пристигане; 

г) конкретни мерки за подпомагане на хората с увреждания; 

д) осигуряване на достатъчен брой лица, които да контролират и наблюдават 

изпълнението на процедурите. 

За да се гарантира правилното усвояване на аварийния план от персонала на 

фирмата, са необходими специфични упражнения, които ще се провеждат най-

малко веднъж годишно с брой предположения, по-големи от 9. 

 

 

Снимка на Bernard Hermant,  https://unsplash.com/photos/-GadcAEZhwg 

ЕВАКУАЦИЯ 

Евакуацията има за цел да отстрани работниците и гостите на дома и всички 

останали лица, присъстващи в него, от ситуацията на непосредствена и реална 

опасност, за да се избегнат наранявания. 

https://unsplash.com/photos/-GadcAEZhwg


 
 

15 
 

Евакуацията не е задължителна последица от всички видове спешни ситуации; 

тогава, когато е извършена, може да засегне една или повече части от 

конструкцията; евакуацията не винаги означава, че сградата трябва да бъде 

евакуирана, но често се състои в извеждане на хора от опасната зона на сградата 

в друга неопасна зона. 

Евакуацията винаги е деликатна операция, особено в домовете за възрастни, 

поради критичния характер на пациентите. Счита се, че евакуацията е 

извършена правилно, когато е включвала най-малкото пътуване в ограничена 

зона. Прехвърлянето на хора с двигателни, сензорни или интелектуални 

затруднения е взискателно и потенциално рисковано действие. 

Ако сградата трябва да бъде евакуирана, трябва да се спазва точна процедура: 

Известието за евакуация на сградата се дава чрез сигнал / аларма. 

Операторите, присъстващи в структурата, трябва: 

1. да запазят спокойствие; 

2. незабавно да изпрати инструкции относно изоставянето на 

пространството по съответния ред; 

3. да се гарантира, че всички лица са напуснали помещенията, асистирайки 

на хора с увреждания или лица в затруднение и след това да излязат и 

затворят вратата; 

4. да стигнат до безопасно място и осигурят полезна информация за 

членовете на спасителния екип; 

1.  5. да останат спокойни и да не предизвикват тревога или объркване. 

Спешно повикване 

https://www.youtube.com/watch?v=PSFmM47fz_k 

видеоклип, направен от здравната служба (HSE) в Ирландия 

КАК ДА НАПРАВИТЕ ЕДНО СПЕШНПО ПОВИКВАНЕ 

а) Уверете се, че ситуацията изисква обаждане на спешна помощ - опитайте се 

да прецените дали се нуждаете от помощ. В случай на спешен медицински 

случай, опитайте се първо да се свържете с вашия лекар; ако не е наличен, 

обадете се на спешната служба.  Такива повиквания трябва да се правят само 

когато е спешно. Ако не сте сигурни дали определена ситуация изисква помощ 

от специалистите или не, обадете се! 

 

б) Извършете спешното повикване - трябва да знаете телефонния номер за 

спешни случаи или да можете да го намерите лесно. Поемете дълбоко въздух! 

Спешните ситуации възникват, когато най-малко ги очакваме, времето е 

критичен елемент при спешни ситуации, но няма да разрешите нищо, ако сте 

истерични или емоционални. 
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в) Отговорете на въпросите на диспечера - ще бъдете помолени да опишете 

извънредното състояние. Запазете спокойствие и отговаряйте на въпроси. 

Всеки въпрос е изключително важен, дори да не сте на това мнение. Можете да 

отговорите на следните въпроси: 

o Вашият адрес или други подробности относно вашето местоположение 

o Телефонният номер, от който се обаждате, ако го знаете 

o Описание на случилото се 

o Посочване на човека, който се нуждае от помощ (вие, човек, който е с вас) 

o Данни за проблем (например, ако ранено лице е в безсъзнание или кърви) 

o Ако сте в безопасност или все още сте в опасност 

г) Следвайте инструкциите на диспечера - след като стигнете до диспечера, той 

ще ви каже как да продължите. Останете на телефона и не се изключвайте, 

освен ако диспечерът не ви каже да направите това ясно. Слушайте диспечера 

много внимателно и продължете точно според указанията. 

Може да се наложи да се извършват действия, като например: 

o Оказване на първа помощ 

o Правете дишане уста в уста 

o Преместване на по-безопасно място 

д) Бъдете готови да се включите - не напускайте мястото на спешната ситуация 

(освен ако диспечерът ясно не ви е инструктирал да го направите, например в 

случай на пожар), членовете на спасителния екип могат да ви помолят да им 

помогнете след като пристигнат. 

е) Борба с въздействието на зрителите - възможно е при извънредна ситуация 

минувачите да се съберат. Ако помагате на някой друг и дори не можете сами 

да се обадите на спешния номер, насочете се към човек от тълпата и кажете 

(например): „Ти! Дамата със синия пуловер, позвънете на 112! " 

Уверете се, че човекът, когото познавате, знае, че говорите с него; ако знаете 

името на човека, обърнете се към него по име. Чрез индивидуализиране на 

вашата заявка той ще бъде насърчен да се включи. 

 

Подготовка на възрастните хора за спешни случаи 

Готовността за спешни случаи е много важен аспект и трябва да бъде насочена 

не само от лицата, полагащи грижи, но и от всеки, който работи и живее в дом, 

включително бенефициентите - възрастните хора . 

Възрастните хора са група със специфични характеристики на обучението, като 

в техния случай се забелязва намаляване на познавателните и сетивни 

способности. Следователно информацията трябва да се предава по специфичен 

начин. 

Ето няколко съвета за създаване на курс за спешни процедури за възрастни: 
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- Представете ясни и конкретни ситуации. 

- Правете чести почивки, за да не уморите публиката, особено ако хората 

приемат лекарства, имат здравословни проблеми или изпитват стрес. 

- Повторете инструкциите, ако публиката забрави. 

- Позволете на възрастните хора да обсъждат новата информация, която са 

научили. 

- По-възрастните хора са по-скептични; подкрепете вашите претенции с 

помощта на експерти и надеждни ресурси. 

- Практикувайте реалистично потенциалните извънредни ситуации с 

възрастните хора. 

- Пробвайте  възможните пътища за бягство с възрастните хора. 

- Ако подготвяте материали (листовки, видеоклипове и т.н.), използвайте 

колкото е възможно по-големи и контрастни текстове и тествайте звука, за 

да сте сигурни, че всички участници ви чуват. 

 

Тест за оценка 

1. Защо е важна готовността за спешни случаи? 

2. Опишете какви са характеристиките за по-възрастни хора в случай на 

авария. 

3. Опитайте се да помислите за аварийните процедури, които бихте 

приложили в случай на: агресивно поведение / земетресение / повреда на 

асансьора / експлозия / заплаха от бомба / пожар / наводнение / неизправност 

на инсталация / изтичане на газ / опасни вещества / увреждане на 

тръбопроводи гореща вода/ парни тръби / медицински спешни случаи / 

подслон / процедури за евакуация. 

4. Опишете как да направите спешно повикване. 
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Campagnola http://www.apspavio.it/uploads/media/Determina_105_-_allegato.pdf 

- Aвариен и евакуационен план на дома Motta от Livenza 

https://cdrmotta.it/pubblicazioni/file/Piano%20di%20Emergenza%20e%20di%20Ev

acuazione.pdf 

-  НАСОКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ В ЗВЕНАТА RSA, 

Регион Ломбардия, ASL 

Milanohttp://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/111207_ASL_MI_linee_

guida_emergenza_rsa.pdf 

-  Подготовка за бедствия за възрастни хора, Американския червен кръст 

https://www.redcross.org/content/dam/redcross/atg/PDF_s/Preparedness___Disast

er_Recovery/Disaster_Preparedness/Disaster_Preparedness_for_Srs-

English.revised_7-09.pdf 

- Спешно планиране в структурите за възрастни хора, Abele Carnovali 

https://www.puntosicuro.it/incendio-emergenza-primo-soccorso-C-79/gestione-

emergenza-ed-evacuazione-C-84/pianificare-l-emergenza-in-una-struttura-per-

anziani-AR-12924/ 

- Авариен и евакуационен план, Регион ПиемонтеAziendaSanitariaLocale 

CN2  Alba Bra, http://www.aslcn2.it/media/2013/07/P.E.-distretto-di-Sommariva-

Bosco.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hcanj.org/files/2013/09/JustinCase_PG_HCANJ.pdf
https://oes.ucsc.edu/about/contacts.html
http://www.hse.gov.uk/toolbox/managing/emergency.htm
http://www.safety.uwa.edu.au/incidents-injuriesemergency/procedures#procedure
http://www.safety.uwa.edu.au/incidents-injuriesemergency/procedures#procedure
http://www.apspavio.it/uploads/media/Determina_105_-_allegato.pdf
https://cdrmotta.it/pubblicazioni/file/Piano%20di%20Emergenza%20e%20di%20Evacuazione.pdf
https://cdrmotta.it/pubblicazioni/file/Piano%20di%20Emergenza%20e%20di%20Evacuazione.pdf
http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/111207_ASL_MI_linee_guida_emergenza_rsa.pdf
http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/111207_ASL_MI_linee_guida_emergenza_rsa.pdf
https://www.redcross.org/content/dam/redcross/atg/PDF_s/Preparedness___Disaster_Recovery/Disaster_Preparedness/Disaster_Preparedness_for_Srs-English.revised_7-09.pdf
https://www.redcross.org/content/dam/redcross/atg/PDF_s/Preparedness___Disaster_Recovery/Disaster_Preparedness/Disaster_Preparedness_for_Srs-English.revised_7-09.pdf
https://www.redcross.org/content/dam/redcross/atg/PDF_s/Preparedness___Disaster_Recovery/Disaster_Preparedness/Disaster_Preparedness_for_Srs-English.revised_7-09.pdf
https://www.puntosicuro.it/incendio-emergenza-primo-soccorso-C-79/gestione-emergenza-ed-evacuazione-C-84/pianificare-l-emergenza-in-una-struttura-per-anziani-AR-12924/
https://www.puntosicuro.it/incendio-emergenza-primo-soccorso-C-79/gestione-emergenza-ed-evacuazione-C-84/pianificare-l-emergenza-in-una-struttura-per-anziani-AR-12924/
https://www.puntosicuro.it/incendio-emergenza-primo-soccorso-C-79/gestione-emergenza-ed-evacuazione-C-84/pianificare-l-emergenza-in-una-struttura-per-anziani-AR-12924/
http://www.aslcn2.it/media/2013/07/P.E.-distretto-di-Sommariva-Bosco.pdf
http://www.aslcn2.it/media/2013/07/P.E.-distretto-di-Sommariva-Bosco.pdf
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Модул № 2 

Подходящ за работа - основни умения (лична оценка – дали 

съм подходящ за болногледач? 

 

До 2060 г. 155 милиона европейци - 30% от общото население - ще бъдат на 

възраст 65 или повече години (източник: Global Coalition on Aging, 2018). 

Изискват се определени личностни качества, за да се постине успех в в тази 

предизвикателна, но и награждаваща кариера свързана със състрадание и 

отговорност. Болногледачът трябва да има отлични вътрешни умения, 

благосклонно отношение и способност при работа в стресови обстоятелства.  

 

Въведение: 

 

Болногледачите осигуряват съдействие и подкрепа на възрастни бенифициенти, 

коитонямат възможност да се рижат за себе си. Често срещани отговорности на 

болногледачите включват оправяне на легла, готвене, пране, изпълнениена 

поръчки, пазаруване, следене на здравословното състояние. Подходящо 

резуюме за подобна позиция трябва да набляга на емпатията и желението за 

грижа, възможността за вдигане на тежести, вътрешни и комуникационни 

умения и организационни умения на кандидата. Повечето кандидати за подобна 

позиция споменават дипломата си от средното образование или еквивалентна 

такава. Болногледачите помагат на свойте клиенти да се изкъпят, облекат и 

изпилняват дневните си задачи. Те са жизнено необходими за тези, на които 

помагат както и на техните семейства и приятели. Болноледачите представляват 

една от най-големите и най-бързо разтящи работни сили в някой държави, 

играейки важна в създаването на работни места и икономическо развитие, 

особенно в по-бедните общества. В Европа, някой проучвания показват, че 

харченето за подобни грижи ще нарасне с 80% от 2015 до 2060, поради 

тенденцията със застаряване на населението и увеличаването на средната 

продължителност на живота. (източник: Global Coalition on Aging, 2018, p.4) 

 

 

Болногледачеството попада в три основни категории: асистент сестра, домашен 

асистент, личен асистент: 

 

- Асистент сестра главно работи в домове за стари хора, въпреки че някой 

от тях работят в болници. Те подпомагат дневните дейности на свойте 

клиенти като хранене, обличане, къпане и ходене до тоалетна. Също така 

те извъшват и клинични дейности като измерване на кръвното налягане.. 
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- Домашният асистнет осигурява предимно същите грижи и услуги като 

асистент сестрата, но се грижат за своите клиенти в домовете им. Те също 

осъществяван домакински дейности като приготвянето на храна и 

сменянето на спалното бельо. 

 

- Личният асистнет работи на частна практика или в старчески домове. Те 

имат много наименования, като личен асистент, домашен асистент, 

професионелист в директните грижи. В допълнение към рижите за 

ежедневните дейности на клиента те също така помагат за приготвянето 

на храната и следенето на лекарственият режим. Голяма част от личните 

асистенти са директно назначени от своите клиенти.  

 

 

Source: simplebooklet.com 

 

Широк обхват на дейностите.Болногледачите са назначени в различна 

обстановка: домовете на свои пациенти ; институционални домове и други 

обществени места.  

Домашните и обществени работи доминират асистенската професия. По-

голямата част от болногледачите работят в домашни и обществени места, а не в 

институционални като болници. До 2018 домашните и обществени 

болногледачи надвишават броя на болногледачите работещи в 

институцианяални места с почити два пъти.Днес повечето проучвания 

споменават необходимостта от грижи за домашни грижи. Това е иновативен тип 

грижи, организирани около нуждите на получателя на грижата и неговото  
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семейство, а не около изпълнението на предварително определен набор от 

задачи.  

Домашните грижи, основани на взаимоотношения, често се наричат също така 

домашни грижи, базирани на резултатите или домашни грижи, ориентирани 

към личност. Освен фокуса върху тази връзка, някои автори подчертават, че 

страните трябва да инвестират и в изграждането на грижовна работна сила със 

съответните умения (източник: Global Coalition on Aging, 2018, p.5). 

Ролята на независимите болногледачи. Нарастващ бройот болногледачи 

работят директо за клиенти и техните семейства отколкото наети през агенция. 

Според BLS Еmplоymеnt Prоjесtiоns Prоgram, повече от четвърт от личните 

асистенти в Америка през 2017 са или директно назначени от частни 

домакинства или са самоосигуряващи се. 

Европа, Германия беше ранен пионер по гъвкавост в публичните стратегии, 

въвеждайки насочена към потребителите грижа през 90-те години. На друго 

място, наскоро Австралия въведе основна реформа за грижа за възрастни хора 

през 2017 г., като предостави на възрастните хора свободата да избират 

доставчика, който най-добре отговаря на техните нужди и по-голям обхват за 

създаване на собствени планове за грижи. Ирландия пилотира подобна система 

в Лимерик в края на 2016 г.(източник: Global Coalition on Aging, 2018, p.12). 
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Бързо-растяща професия.Домашните асистенти и личните асистенти са 

третата и четвъртата най-бързо развиваща се професия в Америка между 2008 и 

2018 година с увеличение от 50% и 46% според BLS Employment Prоjесtiоns 

Program, създавайки най-много работни места.  

 

Кои са основните умения? 

За да се определи дали човек е подходящ за болногледач по-долу са изброени 

най-важните качества за един професионалист: 

 

▪ Емпатия: Клиентите са с увреждания и уязвими, имат болки и се нуждаят от 

помощ.  

 

▪ Внимание към детайла: Някой клиенти имат определени правила и 

графици, които трябва да се имат  впредвид.  

 

▪ Личностни качества: Работи се много лично с клиента 

 

 

▪ Издръжливост Stamina: Налага се понякога клиентада бъде вдиган  

 

▪ Управление на времето: Болноледачите следят графика на свойте клиенти 

 

. 
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Source:ganvwale.com 

 

Болногледачите винаги трябва да: 

 

Опознаване на клиента:Болногледачът трябва да създаде връзка с клиента. 

Трябва да го уважава и да разбира неговите нужди и болки. Болногледачът не 

трябва да споделя своите лични проблеми, защото трябва фокусът винаи да бъде 

върху нуждите на клиента. 

Екипна работа:Болногледачът е главният контакт между клиента и агенцията. 

Част от неговите отоворности са да съобщава за проблеми или промени в 

нуждите на клиента, което спомага за добрата информираност и държи всички 

наедна и съща страница. 

Достъпност:Фокусиране върху нуждите на клиента от гледна точна на културни 

особености, ценности и предпочитания. Болногледачът не е там, за дпроменя 

човека, а за да му помага. 
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Примери за практически упражнения  

 

Онлайн тестове:  

Има много онлайн тестове, които помагат да се определи нивото на умения, 

знания  и личности качества за болноледач. Линк към подобен текст: 

http://dirесt-сarе-wоrkеrs-оrg-training-sitе.thinkifiс.соm/соursеs/соpy-оf-dirесt-сarе-wоrkеr-samplе-

prе-hirе-knоwlеdgе-tеst 

Сесия, която използва методът ‘Световно кафе’ 

Използвайки методът ‘Световно кафе’участниците, разделени в отбори 

отговарят на въпросите представени по-долу: 

 

1. Избройте различните варианти за среда, където можеда се осигури 

болногледачество. 

 

2. Избройте различни типове услуги, които се предлагат на индивиди и 

семейства в техните домове.  

3. Избройте различни индивиди, които може да получат услуги като личен 

асистнет.   

4. Определете и опишете дейности от ежедневието. 

5. Обяснете защо е важно да уведомите агенцията/лекар възможно най-бързо в 

случай, че не можете да се явите на работа в определения график. 

6. Обяснете значението на екипната работа в осигуряването на услуги.  

7. Обяснете ролята и предназначението на плановете за услуги (план за грижа, 

подкрепящ план). 

8. Обяснете комуникационния процес между клиент и болногледач.  

9. Дайте пример за агресивна комуникация, пасивна комуникация и асертивна 

комуникация и бояснете важността на асертивната комуникация.  

10. Идентефицирайте често срещани спешни ситуации. 

 

 

 

http://direct-care-workers-org-training-site.thinkific.com/courses/copy-of-direct-care-worker-sample-pre-hire-knowledge-test
http://direct-care-workers-org-training-site.thinkific.com/courses/copy-of-direct-care-worker-sample-pre-hire-knowledge-test
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Симулация на миене на ръце:  

Обучителят обяснява необходимостта от миенето на ръце с цел превенция на 

зарази. Участниците повтарят и следват процедурата.  

Симулация на поставяне на ръкавици: 

Обучителят дава примери как се разпространяват бактериите и кога трябва да 

се носят ръкавици, после демонстрира как да се поставят, махат и извърлят. 

Участниците повтарят и следват процедурата. 

 

 

 

 

Симулация на използване на противогасител: 

Обучителят идентифицира често срещани спешни ситуации и обяснява техники 

за противопожарна безопасност, фактори на риск, както и потенцялни 

опасности от пожар в дома. Показва каксе използва противогасител. 

Участниците повтарят и следват процедурата. 
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Симулация на подпомагане при 

хранене:  

Обучителят идентифицира и 

обяснява връзката между планът за 

услуги на клиента и ролята на 

болногледача в подпомагането на 

дейности от ежедневието. Дава 

примери и техники, демонстрира 

процедурата при подпомагането на 

храненето на клиента. Участниците 

повтарят и следват процедурата. 

 

Симулация на поставянето на чове к в инвалидна количка.  

Обучителят обяснява важността на позиционирането и изброява техники 

против нараняване на кожата на пациента. Обяснява често срещани причини за 

наранявания на хора в инвалидни колички, след което демонстрира техники за 

позициониране на човек. Участниците повтарят и следват процедурата. 
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https://globalcoalitiononaging.com/wp-content/uploads/2018/06/RHBC_Report_DIGITAL.pdf
https://globalcoalitiononaging.com/wp-content/uploads/2018/06/RHBC_Report_DIGITAL.pdf
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Модул № 3 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ЕТИЧНИ СТАНДАРТИ И 

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

 

Този курс следва обобщеното правно обучение по отношение на правата на 

възрастните хора, както и правните задължения на лицата, които подпомагат 

или се грижат за възрастните хора. Правното обучение, предлагано от този курс, 

е насочено към лицата, които трябва да предоставят помощ и грижи за 

възрастни хора на териториите на страните, които формират Европейския 

съюз.Като се има предвид, че много често националните правила се различават 

в отделните държави, е по-добре да не вървим с идеята, че това, което ще научим 

в този курс, е приложимо във всяка друга държава, освен тези, които са членове 

на Европейския съюз, т.е. защото законодателството на съответните страни може 

да се различава, понякога по съществен начин, въз основа на морални и културни 

различия. 

Преди всичко трябва да се има предвид, че все още няма специален закон в 

Европейския съюз, относно грижите и помощта на възрастните хора, както и 

задълженията на тези, които предоставят своята помощ и грижи, най-често 

всяка държава на Европейския съюз има свое законодателство по този въпрос, 

но всеки от тези национални закони се основава на редица правни принципи и 

общи права. Съществуват обаче няколко международни закона, споразумения 

между държавите, както и различни актове на Европейския съюз, които говорят 

за нашите задължения, когато помагаме или се грижим за възрастни хора. По-

нататък ще разгледаме най-важните такива актове. 

1)  Първият и най-важен акт на международното право е така наречената 

Всеобща декларация за правата на човека, акт, признат от Европейския съюз и 

неговите страни-членки - „Член 2 - Всеки може да се възползва от всички права 

и свободи, обявени в тази Декларация, без никакво разграничение, като 

например разграничаването на раса, цвят, пол, език, религия, политическо 

мнение или друго мнение, от национален или социален произход, богатство, 

раждане или някакво друго обстоятелство. В допълнение, не се прави 

разграничение според политическия, правния или международния статус на 

страната или територията, на която дадено лице принадлежи, независимо дали 

тази държава или територия е независима, под запрещение, неавтономна или 

подлежи на друго ограничение на суверенитета. . " Както се вижда от този цитат, 

списъкът на ситуациите, които могат да доведат до дискриминация на даден 

човек, не е ограничен, такива нови ситуации могат да се добавят към този списък, 

включително възрастта. Освен това възрастта не трябва да отсъства от този 

списък от причини за дискриминация, тъй като е естествено по-често срещана. 
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2) Европейският акт, който извежда на преден план възрастта на лицата в 

областта на дискриминацията, е Договорът от Амстердам, който гласи: „Без да се 

засягат другите разпоредби на този договор и в рамките на правомощията, 

предоставени на Общността, Съветът, действайки единодушно на предложението на 

Комисията и след консултация с Европейския парламент може да предприеме 

подходящи мерки за борба с дискриминацията въз основа на пол, расов или етнически 

произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. " В 

случая на този европейски правен акт списъкът включва също „възрастта“ като 

причина за дискриминация и злоупотреба. Не трябва да се забравя, че 

европейски акт като този договор може да причини промени в националното 

законодателство, което в много страни вече се е случило, така че в случай на 

предоставяне на помощ и грижи в други европейски страни, освен Румъния, ще 

бъдат взети предвид. 

3) Следващият акт от значение в борбата срещу дискриминацията на 

възрастните хора е Директива 2000/78 / ЕО на Европейския съвет от 27 ноември 

2000 г. за установяване на обща рамка за равно третиране на заетостта и 

професиите, работа. Всъщност настоящата директива се отнася до 

дискриминацията на работното място, но тя го прави дори въз основа на 

възрастта, което е много полезно за разбирането на цялостното положение на 

възрастните хора, но и за това какво означава да се дискриминира срещу тях. От 

началото на настоящия регламент (точка 6) се посочва, че трябва да се признае - 

„важността на борбата срещу дискриминацията във всички форми, 

включително необходимостта от предприемане на подходящи мерки в полза на 

социалната и икономическата интеграция на възрастните хора и хората с 

увреждания“. Същата европейска директива показва (точка 11) колко опасен е 

Европейският съюз за липсата на толерантност към възрастните хора, какво 

може да се постигне, ако подпомагат и се грижат, ако не биха проявили 

толерантност към държавата, в която се намират, това са - "Дискриминацията 

въз основа на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст 

или сексуална ориентация може да компрометира постигането на целите на 

Договора за създаване на Европейската общност (...)".Освен това директивата 

също така показва какви мерки трябва да предприеме всяка държава-членка на 

Европейския съюз - „За тази цел всяка пряка или непряка дискриминация въз 

основа на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или 

сексуална ориентация в области, обхванати от настоящата директива следва да 

бъдат забранени в Общността; Забраната на този вид дискриминация следва да 

се прилага и за граждани на трети страни, но тя не обхваща различията в 

третирането въз основа на гражданството и не засяга разпоредбите, относно 

влизането и престоя на граждани на трети страни и достъпа им до заетост на 

работа и професия.. "От изключително значение за разбирането на тези 

европейски директиви е принципът на равно третиране. Под този принцип се 

разбира, че не трябва да се прави разлика (пряка или непряка) между лицата, 
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„поради религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или 

сексуална ориентация“ (член 1). Пряката дискриминация означава третирането 

на определено лице „по по-неблагоприятен начин, отколкото друго лице е било, 

третирано или ще бъде третирано в подобна ситуация по една или друга 

причина“ (като възраст). „Индиректната дискриминация възниква, когато на 

пръв поглед неутрална разпоредба, критерий или практика може да доведе до 

особено неблагоприятно положение за лица от определена религия или 

убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, във връзка с друг 

човек (...) - ни показва същите законови разпоредби. 

4)  Хартата на основните права на Европейския съюз (2012/C 326/02), друг акт 

на европейско ниво, който разглежда недискриминацията на лицата според 

възрастта, е показан в чл. 21 че - „Дискриминация от всякакъв вид въз основа на 

причини като пол, раса, цвят, етнически или социален произход, генетични 

характеристики, език, религия или убеждения, политически мнения или от 

всякакъв друг характер, принадлежащи към национално малцинство, богатство, 

раждане, увреждане, възраст или сексуална ориентация е забранена. " „В 

допълнение, в тази харта също така се посочва в член 25 (Права на възрастните 

хора) каква е фактическата ситуация, която трябва да бъде противопоставена на 

дискриминацията, т.е. това, което се очаква да бъде постигнато от държавите-

членки на Европейския съюз -„ Съюзът признава и зачита правото на 

възрастните хора да водят достоен и независим живот и да участват в социалния 

и културен живот. " За думи като достойнство, независимост, живот и т.н. не е 

нужно да търсим трудни, абстрактни, правни значения, защото в такива правни 

актове тези думи имат нормалното значение, използвани в обикновения език, 

всеки ден, само за да бъдат по-лесни за разбиране и прилагане. 

5)  Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на 

хората с увреждания е друг правен акт с международна сила, също приет на 

равнището на Европейския съюз, който регламентира какво трябва да направят 

държавите, които са се присъединили към него, за да гарантират, че възрастните 

хора и хората с увреждания да се пазят от трудности поради дискриминация 

”.чл. 5 - "Държавите страни по споразумението забраняват всякаква 

дискриминация въз основа на увреждане и гарантират равна и ефективна правна 

защита срещу дискриминация по всички причини." Тази конвенция също дава 

дефиниция (член 2) за това какво означава„ дискриминация по увреждания “-„ 

всяко разграничение, изключване или ограничение, основано на увреждане, 

което има за цел или ефект да повлияе или отмени признаването, удоволствието 

или упражняването “. на една базова година, равна на останалите, на всички 

права на човека и основните свободи в политическа, икономическа, социална, 

културна, гражданска или друга област, включва всички форми на 

дискриминация, включително отказ от разумно приспособяване; Както се 

вижда от тази международна конвенция, много често възрастните хора се 

третират от правна гледна точка като лица с различни увреждания, защото, 
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оставяйки настрана квази идентичните нужди на двете категории, те също са 

защитени от същите групи права и задължения. 

6) Спирането на всяка форма на дискриминация на основания като възраст 

или увреждания на човек е недостатъчно за такова лице, ако средата, в която 

живее, е твърде технологично напреднала, например. От собствен опит знаем 

колко незначително се чувстваме, когато се сблъскваме с оборудване, което 

бихме искали да използваме, но не разбираме как работи, което го прави 

недостъпно за нас, но достъпно за хора с различно обучение от нашето. За да 

направят тази жизнена среда по-достъпна за възрастни хора или хора с 

увреждания, Европейският парламент и Европейският съвет приеха директива 

за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби 

на държавите-членки по отношение на изискванията за достъпност, приложими 

към продуктите и услугите.В резултат на прилагането на настоящата директива 

от държавите-членки на Европейския съюз, хората с увреждания и възрастните 

хора ще се възползват от по-практични продукти и услуги за ситуацията, в която 

се намират, тези продукти ще бъдат по-лесни за намиране на пазара, 

съответните продукти и услуги ще бъдат предлагани на все по-конкурентни 

цени, по-малко препятствия при използване. Същата директива има предвид 

концепцията за „активно остаряване“, идея, по-рано популяризирана от 

Европейската комисия. Тази концепция подчертава важността на постигането 

на приятелски условия на живот или поне подходящи за нуждите на 

възрастните хора, среди, които им позволяват да водят автономен живот като 

цяло колкото е възможно по-дълго. 

Достъпността е един от основните компоненти на тази идея. Предвид 

тясната връзка между увреждането и процеса на стареене, концепцията за 

достъпност е основна, за да могат възрастните хора да останат активни, да живеят 

независимо от други хора и да участват пълноценно в социалните отношения. 

Изпълнението на целите, предвидени от Европейския съюз чрез настоящата 

директива, ще гарантира прилагането чрез прилагане на националните закони 

в тази област. Постигането на концепцията за достъпност ще доведе до 

установяване на правила, които ще признаят правото на свободно движение на 

продукти и услуги, достъпни в рамките на вътрешния пазар, и чрез насърчаване 

на по-ефективно използване на ресурсите. В резултат на тази директива 

държавите-членки на Европейския съюз трябва да получават на своя пазар 

продуктите и услугите, изнасяни от друга държава-членка, когато са в 

съответствие с изискванията за достъпност, определени в този европейски 

законодателен акт. Осигуряването на това свободно движение ще има 

положителни икономически последици, особено за възрастните хора и хората с 

увреждания. Като допълнително средство потребителите с функционални 

ограничения, включително хората с увреждания и възрастните хора, ще 

придобият по-голямо разнообразие от достъпни продукти и услуги, с по-добро 

качество и на по-ниски цени. Всичко това ще окаже практическо въздействие 
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върху няколко права, залегнали в Хартата на основните права на Европейския 

съюз, като правото на човешко достойнство, правото на неприкосновеност на 

личността, правото на образование, свободата на избор на работа и правото на 

труд, правата на възрастните хора , правото на интеграция на хората с 

увреждания и правото на свободно движение и пребиваване. Сред окончателните 

концепции на настоящата директива са също така: (1) „достъпни продукти и услуги 

означават продукти и услуги, които са чувствителни, използваеми и лесно разбираеми 

от лица с функционални ограничения, включително лица с увреждания, на равни 

начала с други хора“и (2) „лица с функционални ограничения означава лица, 

които имат физически, умствени, интелектуални или сензорни увреждания, 

увреждания, свързани с възрастта или други ограничения в работата на 

човешкото тяло, постоянни или временни, които във взаимодействие с различни 

бариери могат да ограничат достъпа до продукти и услуги и могат да доведат до 

ситуация, която изисква адаптирането на тези продукти и услуги към техните 

специфични нужди “. 

7)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 

април 2016 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на 

лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на 

Директива 95/46 / ЕО ( Общият регламент относно защитата на данните) не е акт, 

който е адресиран само към възрастни хора или към лица, предоставящи услуги 

за подпомагане и грижи за възрастни хора, а е насочен към всички, които 

притежават данни, които позволяват идентифицирането на определени лица - 

т.е.„Обработката на лични данни трябва да бъде в услуга на гражданите. Правото на 

защита на личните данни не е абсолютно право; тя трябва да бъде взета под внимание 

във връзка с функцията, която тя изпълнява в обществото и балансирана с други 

основни права в съответствие с принципа на пропорционалност. Настоящият 

регламент зачита всички основни права и свободи и принципи, признати в 

Хартата, залегнали в договорите, по-специално зачитането на личния и 

семейния живот, пребиваването и комуникациите, защитата на личните данни, 

свободата на мисълта, съвестта и религия, свобода на изразяване и информация, 

свобода за извършване на търговска дейност, право на ефективно средство за 

защита и справедлив процес, както и културно, религиозно и езиково 

многообразие “. 

8) Последните правила се съдържат в „Европейската стратегия 2010-2020 г. 

за хората с увреждания: подновен ангажимент към Европа без бариери“. Този 

документ най-добре наблюдава настоящата ситуация, засягаща много страни по 

света и повечето европейски държави, включително признаването на проблема 

с бързото застаряване на населението - „В Европейския съюз (ЕС) един на всеки 

шест души страда от увреждане, от лека до тежка форма и общо около 80 милиона 

души често не могат да участват пълноценно в социалния и икономическия живот, 

поради физически и поведенчески бариери. Нивото на бедност на хората с увреждания 

е със 70% по-високо от средното, което отчасти се дължи на ограничения им достъп 
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до заетост. Повече от една трета от хората на възраст над 75 години страдат от 

определени увреждания, които частично ограничават възможностите им, а над 

20% страдат от форма на увреждане, която значително ги ограничава. Освен това 

се очаква тези цифри да нараснат с нарастването на населението на ЕС. " Тази 

ситуация поражда както сериозна дискриминация 1 , но и огромни социални 

разходи, тъй като произтича дори от формулирането на едни и същи стратегии. 

Всички тези международни и европейски правила имат общ ред права, които 

трябва да се спазват и задължения, които трябва да бъдат изпълнени, като 

първите са тези на възрастните хора, със или без увреждания, а другите трябва 

да се спазват от онези, които помагат и се грижат за тези възрастни хора. Ще 

представим накратко тези права и задължения. 

1. Право на достойнство, физическа и психическа цялост, свобода и 

сигурност –- Фактът, че определен човек застарява, което може да го направи 

зависим от други хора, не трябва да бъде причина възрастният човек да бъде 

гледан с презрение в семейството, групата на роднините, общността или 

обществото. Възрастните хора заслужават да бъдат третирани във всички тези 

социални медии достойно и да не бъдат подлагани на физически и психически 

атаки. На възрастният човек заслужава да бъде гарантирана свободата и 

сигурността, както на всеки друг в съответното общество, като напредналата 

възраст не е критерий за дискриминация, а напротив, причина за внимание и 

уважение. Когато възрастен човек загуби свободата си на мисъл, движение, 

изразяване и т.н., той става по-уязвим от насилие и малтретиране, така че може 

да стане жертва  в своята среда. В тази ситуация, без способността да повишават 

осведомеността за своите права, възрастните хора не могат да осъзнаят, че са 

малтретирани или дискриминирани или как правилно да реагират или да 

помолят за помощ, когато са изправени пред трудни ситуации или хора с лоши 

намерения. Хората, които предоставят грижи и помощ за възрастни хора, трябва 

да се научат да разпознават ситуациите, в които възрастните хора могат да бъдат 

изложени на риск от злоупотреба. Хората, предоставящи грижи и помощ, 

трябва да знаят, че тяхно задължение е да защитават благосъстоянието на 

възрастните хора и да осигуряват грижи и помощ в обстановка, която ще ги 

накара да се чувстват сигурни и уверени. Работниците, които предоставят грижи 

в домашни условия, както и институционалната подкрепа за тези хора, които 
                                                           
1  „Повече от половината европейци смятат, че дискриминацията на базата на увреждане или 
възраст е широко разпространена в ЕС. В съответствие с членове 1, 21 и 26 от Хартата на ЕС и в 
съответствие с членове 10 и 19 от ДФЕС, Комисията ще насърчава равното третиране на хората с 
увреждания чрез двукомпонентна стратегия. Това ще включва използването на действащото 
законодателство на ЕС за осигуряване на защита срещу дискриминация, както и прилагането на 
активна политика за борба с дискриминацията и насърчаване на равни възможности в рамките на 
политиките на ЕС. Комисията също така ще обърне специално внимание на кумулативното 
въздействие на дискриминацията, с която се сблъскват хората с увреждания на основания като 
националност, възраст, раса или етническа принадлежност, пол, религия или убеждения или 
сексуална ориентация. " - Член 3 от стратегията 



 
 

34 
 

предоставят грижи и помощни услуги, играят съществена роля за 

разпознаването на насилието и защитата на хората срещу насилие, често хората, 

които предоставят услуги за грижи и помощ са най-близки до малтретираните 

възрастни хора. Ежедневното сближаване между хората, които предоставят 

грижи и помощ, и хората, за които се грижат, обикновено води до доверчиви 

отношения, които не трябва да се използват от хората, които предоставят грижи 

и помощ, а трябва да се използват в полза на хората в неравностойно положение. 

Лицата, които предоставят грижи и помощни услуги, имат особено важна 

отговорност спрямо онези, на които предоставят грижи и помощ, както за 

намаляване на вероятността от злоупотреби, така и за премахване на 

последиците, които могат да имат такива ситуации във времето. Също така 

хората, които предоставят грижи и помощ на възрастните хора, трябва да 

допринесат за наблюдението на всеки факт или на всяко лице, което може да се 

счита за рисково за възрастните хора, които те гледат, именно защото те могат 

да бъдат най-близката връзка с малтретирания човек. при справяне с подобни 

злоупотреби и незабавно да ги съобщават на властите или тези, които се 

интересуват от благосъстоянието на възрастните хора (членове на семейството, 

ръководството на институциите, където хората възраст са на пребиваване, 

управление на клиники и болници, където се лекуват от различни заболявания 

и др.). 

2. Право на самоопределяне - Важно е болногледачите да позволят на 

възрастните хора да изразяват своите мисли, желания, мнения и т.н. и най-вече 

да зачитат техните желания, особено по отношение на начина, по който се 

грижат за тях. Потискането на изразяването на възрастните хора само по себе си 

може да бъде грешка или дори злоупотреба. Освен това е важно за изпълнението 

на това право на самоопределяне по-възрастните хора да проявят грижа за 

качеството си на живот и за своето медицинско лечение, поради което те трябва 

да бъдат насърчавани да се изразяват. Трябва също така да се разбере, че целта 

за гарантиране на безопасността и сигурността на възрастните хора понякога се 

сблъсква с целта за насърчаване на тяхната самостоятелност, тъй като 

възрастните хора могат да бъдат застрашени от определени дейности. Когато е 

уместно, трябва да се извърши внимателна преценка, за да се гарантира, че е 

постигнат справедлив баланс между двете тенденции, а болногледачите трябва 

да признаят правото на по-възрастния човек да поеме някои рискове. 

Полагащите грижи не трябва да принуждават възрастните хора да вземат 

решения относно рискове или каквито и да било решения относно медицинско 

лечение и грижи и помощ. Възрастният човек или неговият представител трябва 

да има време да обмисли всички налични възможности, включително тези, 

основани на здравни грижи. Трябва да им се предостави възможност да поискат 

второ становище, за да помогнат при формулирането на своето решение и да 

получат помощ при получаването на подходяща информация, включително 

контакт с други лица или организации или органи, които могат да предоставят 
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това. И накрая, получателите на грижи имат право да отказват грижи, но 

професионалистите трябва да гарантират, че им се предоставя цялата 

информация за тяхното медицинско състояние, рисковете и последиците от 

отказ от грижи.В случай на лице, страдащо от деменция, трябва да се 

консултирате с довереното лице, трета страна или законен представител. 

3. Право на поверителност на информацията, касаеща възрастното лице -

Възрастните хора и особено тези, които са в дългосрочна грижа и помощ, са 

изложени на по-голям риск да бъдат лишени от конфиденциалност и интимност 

поради необходимостта от лична грижа и помощ. Това често се случва особено 

за хора, които се възползват от грижи за настаняване и помощ, и например 

трябва да споделят спалнята си с друг човек.Поверителността на информацията 

на възрастния човек е много важна, тъй като тя играе съществена роля за 

поддържане на самоуважение и благополучие.В допълнение, желанието за 

интимност не намалява с възрастта и няма възраст, на която личното 

пространство е неподходящо. Поверителността е също съществено изискване за 

поддържане на доверие между възрастните хора и лицата, предоставящи грижи 

и помощ.Възрастните хора трябва да могат да очакват, че здравната им 

информация ще бъде поверителна, разбира се, освен ако няма убедителна 

причина, поради която не трябва. Защитата на личните данни понастоящем се 

третира като донякъде единна на равнището на Европейския съюз, но тъй като 

все още може да има различия между законодателствата на държавите-членки, 

лицата, предоставящи грижи и помощ, следва да бъдат информирани за най-

добрите начини за защитата им, управление на поверителните данни на 

възрастните хора. Лицата, предоставящи услуги за грижи и подкрепа, не трябва 

да разкриват лични данни или информация за лицата, за които полагат грижи 

и помощ, особено ако това може да е в техен ущърб. 

4. Правото на висококачествена и персонализирана грижа -Качественото 

обслужване по отношение на грижата или помощта на възрастния човек 

означава услуга, която осигурява благосъстоянието на човека, уважението към 

него, стабилния живот, достъпността и приемствеността. Предоставянето на 

качествена грижа и помощ означава също така да се вземе предвид, че 

възрастният човек, който се възползва от грижи и подпомагане, е централният 

партньор в този процес, а не инертен приемник. Трябва да се направи всичко, за 

да се подобри благосъстоянието на възрастните хора като ползвател на грижи и 

помощ. Например, подкрепата и лечението за поддържане или подобряване на 

състоянието на възрастни хора с депресия или психични разстройства трябва да 

включват, ако е необходимо, мерки за възстановяване на техните усещания и 

способности, насърчаване на взаимопомощ и сътрудничество, умения за слагане 

на маса и лична грижа, подкрепа за проявяване на вниманието и други 

инструменти за култивиране на паметта. Подкрепата за ежедневните нужди 

(вдигане, хранене, пиене, тоалетни принадлежности и спално бельо) също 
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трябва да се предоставя в оптималното време, когато грижите са необходими, 

тъй като с напредване на възрастта чувството за неотложност за ежедневните 

нужди става все повече тежко и подкрепата в подходящия момент става важна. 

Някои аспекти от миналия начин на живот могат да изглеждат незначителни за 

хората, предоставящи грижи и помощ, но могат да окажат силно влияние върху 

качеството на живот на бенефициента. Следователно уважението към 

собствените минали навици трябва да бъде показано и споделено с тези, които 

се грижат за тях, и така взаимното разбиране между тях се засилва. 

5. Право на лична информация, съвети и информирано съгласие -

Предоставянето на информация не е лесен процес за възрастни хора, особено 

ако имат определени увреждания. Този процес на комуникация с възрастните 

хора изисква определени умения от професионалистите в областта на грижите. 

Хората, участващи в процеса на предоставяне на услуги за грижи и помощ за 

възрастни хора, трябва да имат търпение, тъй като уведомяването им за 

определена информация може да се окаже повтарящо се задължение.  

Възрастните хора, нуждаещи се от грижи и помощ, не са прости и пасивни 

получатели на информация, а хора със собствени личности и идеи. Тези хора 

трябва да бъдат включени в своите собствени процеси на вземане на решения, 

съизмерими с техните познавателни способности. Например, в случай на 

информация за услугите за грижи и помощ, които се предлагат в дадена 

институция, и цената им - те трябва да бъдат максимално достъпни чрез здравни 

услуги, социални услуги, организации на възрастни хора, доставчици на услуги 

за грижи и помощ и т.н. Специалистите по здравни и социални грижи и помощ 

не могат да решават от името на лицето, което се нуждае от грижи и помощ, 

дали информацията или нейното отсъствие може да му повлияе или не. Правна 

помощ и поддръжка също трябва да бъдат предоставени с консултации, помощ, 

услуги и т.н. Подробности за юридическите специалисти, особено по отношение 

на специализациите като семейно право, наследствено право и законодателство 

за социално осигуряване и др., трябва да бъдат достъпни чрез грижите за лицата, 

предоставящи настаняване, институции за грижи и социални услуги, полагащи 

грижи и др. Друг начин да се гарантира спазването на тези права са публичните 

линии за помощ, съоръженията, които трябва да са на разположение за 

подпомагане на възрастни хора и тези, които предоставят грижи и помощ с 

правни съвети и правото на правна помощ. 

6. Право на непрекъсната комуникация, участие в обществото и културна 

дейност - С възрастта социалните мрежи на възрастните хора са склонни да се 

свиват, тъй като тези хора стават все по-самотни.Ето защо е много важно хората, 

предоставящи грижи и помощ, да гарантират, че тези, за които се грижат, имат 

възможност да участват в срещи и други социални дейности, да бъдат социално 

подпомагани чрез безпрепятствен достъп до публичното пространство. По-

възрастните хора трябва да бъдат насърчавани от хората, които предоставят 
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грижи и помощ, за да останат свързани с ежедневните реалности, защото 

изолацията е най-големият рисков фактор за насилие, насочено срещу 

възрастните хора. Липсата на участие и влияние в обществото на възрастните 

хора може да доведе до изолация, физическо и психическо бездействие и т.н. 

Чувството за безсмисленост, чувство, което често се среща при самотни 

възрастни хора, е един от факторите, които могат да причинят депресия, която 

в крайна сметка може да изложи човека на злоупотреби от различни видове. 

Често има ситуации на злоупотреба с възрастни хора, когато те не осъществяват 

близки отношения, основани на доверие с тези, които се грижат за тях.Също така 

е изключително сериозно, ако в институциите за грижа и помощ на възрастните 

хора има лоша комуникация между обслужващия персонал и 

хоспитализираните в такива заведения. Причините за предотвратяване на 

упражняването на тези права на възрастните хора могат да бъдат многобройни 

- някои свързани с природни причини (здравословно състояние), други - 

социални (ограничаване на социалната група, премахване на семейството и др.), 

но поведението на лицата, предоставящи грижи и помощта не трябва да бъде 

сред тези причини. 

7. Право на свобода на изразяване, мисъл, съвест, убеждения, вяра и 

ценности - Обществото все повече признава, че правото на разнообразие и 

грижа за хората от различен културен произход е труден за решаване проблем 

и че трябва да се направи много повече, за да се защити това право. 

Националният, социалният, образователният, културният произход на човек 

влияе върху неговите вярвания и ценности. Също така, вярванията и ценностите 

на човек, подлаган на грижи или помощ поради неговата възраст или 

увреждане, влияят върху възприемането му за здраве, болести и смърт, 

значението на страданието и съществуването, границите на конфиденциалност; 

визията за ролята на семейството при вземане на решения, самостоятелността 

на човека или начина, по който общува с другите. Следователно във 

взаимоотношенията между полагащите грижи и приемащите грижи трябва да 

има превес на толерантния подход и всеки болногледач трябва да може да 

упражнява религиозните си обреди или да следва културната си традиция. Не 

трябва да се изисква от полагащите грижи да присъстват на всяко събитие 

(религиозно, философско, политическо, социално и т.н.), което се провежда 

например в пространството, в което се грижи. Хората, които се грижат за 

възрастните хора, трябва да внимават да не позволяват на никого (политически, 

религиозно или по друг начин) да посещава хората, за които се грижат, освен 

ако по-възрастният не е поискал това, за защита на бенефициентите на грижи и 

помощ от проповядване на определени групи или представители на определени 

мисловни течения. Посещенията трябва да се записват с името и данните за 

контакт на посетителя, а натискът за получаване на финансова помощ от лицето 

, което получава грижи също трябва да предотврати финансови злоупотреби, 

докладвани на властите или лицата, вземащи решения. 
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1. 8. Правото на грижи и помощ, палиативна подкрепа, уважение и 

достойна смърт -Всички лица имат право да умрат с достойнство при 

обстоятелства, които са в съответствие с техните собствени желания и в рамките 

на съответното национално законодателство. Трябва да се отбележи, че някои от 

дейностите в края на живота могат да бъдат регулирани от националните 

закони, които никой не трябва да пренебрегва, особено от тези, които се грижат 

за възрастни хора които са в зависимост   поради едно или повече увреждания. 

Въпреки това правото на умиране с достойнство понякога е застрашено от 

институционални правила и обичаи, които водят до най-плачевните форми на 

насилие над възрастни хора, защото те засягат хора, които са станали напълно 

зависими от другите и по този начин могат да претърпят големи страдания.Не 

винаги се предприемат мерки за подобряване и предотвратяване на 

неоправдано страдание и за осигуряване на емоционална подкрепа на 

умиращия човек и неговото семейство. Също така не винаги се спазва изборът 

на възрастния човек относно края на живота му..Особено внимание трябва да се 

обърне на лицата, предоставящи грижи и помощ на националните разпоредби 

относно правото на палиативни грижи и помощ и контрол на болката, тъй като 

тези права не са международно признати и в някои държави могат да бъдат 

специално регулирани. Всяка страна е разработила свои собствени разпоредби 

относно решенията на хората относно начина, по който те разбират, за да 

прекратят живота си, а хората, които се грижат за възрастните хора, трябва да 

бъдат информирани за местните правила и да ги спазват. Ако обаче се 

противопоставят на решение, взето от лице, което се грижи за тях по етични или 

религиозни причини, тези, които се грижат за възрастни хора, трябва да бъдат 

защитени с „клауза за съвест“ и да бъдат информирани за процедурата, която 

трябва да се спазва да се гарантира, че решението ще бъде спазено и изпълнено 

в съответствие с изискванията на приложимото национално законодателство. 

Когато болногледачът се чувства безсилен или претоварен пред получателя на 

грижи и помощ със силна болка или силна деменция, те трябва винаги да могат 

да потърсят съвет и подкрепа от съответните източници. Полагащите грижи за 

възрастните хора трябва да ги насърчават да изразяват своите желания и мнения 

относно решенията, относно прекратяване на живота. Предварителните 

инструкции трябва да се водят в писмена форма от полагащите грижи за 

възрастните хора, ако възрастният човек се счита, че не е в състояние да вземе 

такова решение.Ако няма писмено изявление, определени мнения и устни 

желания на човека трябва да се съберат чрез разговори с роднини и други 

надеждни хора. Решенията трябва винаги да се вземат в най-добрия интерес на 

възрастните хора и в съответствие с националното законодателство. 

 9. Право на възстановяване -В повечето случаи на насилие над възрастни хора 

жертвите не желаят да съобщават подобни действия.Има няколко причини за 

това: те се страхуват да не загубят отношенията с този, който злоупотребява, 

страхуват се от възможните последици от подаване на сигнал за злоупотреба за 
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себе си или за своите близки, липсват знанията за това, което представлява 

злоупотреба и следователно не могат да признаят, че определени действия са 

злоупотреба. Всеки човек, който е свидетел или има информация за евентуален 

случай на злоупотреба, трябва да се увери, че жертвата знае как да подаде сигнал. 

Полагащите грижи за възрастните хора трябва да бъдат обучени да разпознават 

кога един бенефициент  на грижи може да стане жертва на насилие чрез 

забелязване на специфични признаци, като депресия, синини, безпокойство и 

др., включително възрастни хора с психически увреждания. Болногледачите на 

възрастните хора трябва да могат да реагират по подходящ начин и да знаят към 

кой човек и организация могат да се обърнат за помощ, подкрепа и по-

нататъшни действия. Цялата тази информация трябва да бъде предоставена на 

ясен език при поемане на работата и да се повтаря редовно чрез обучения на 

персонала. 

И накрая, препоръчваме на хората, които се грижат за възрастните хора, да 

бъдат постоянно информирани за своите задължения, както и правата на 

възрастните хора, защото тези права и задължения могат да се променят бързо 

и без предварителна информация, правният статут на тези права и задължения 

понякога е много различен в държавите-членки на Европейския съюз. 
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Модул № 4 

Разлика между домашната грижа и грижата осигурена в 

специализирани институции 

 

Въведение 

 

Размирането на терминологията, използване в болногледаческата индустрия е 

важна стъпка към определянето на виарантите за грижа. Когато става въпрос за 

грижа за възрастните, някой от тях са взаимозаменяеми.  

 

Често имая объркване при използването на термина ‘специализирано 

болногледачество’. То се използва при описанието на на тип услуга, която се 

предлага. То не е задължително да се провежда в определена специализирана 

срада, защото може да се предлага в различни места съвразни с рижа за 

възрастни.  

 

Специализираното болногледачество е високо ниво медицинска грижа и трябва 

да се предоставя от опитни индивиди, като регистрирани медицински сестри и 

терапевти. Тази грижда може да бъде за кратък период на рехабилитация от 

заболяване или контузия или да бъде продължителна за пациенти, които имат 

нужда от ежедневни грижи. Примери за специализирано болногледачество са 

грижите за рани, физиотерапия, инжекции и следене на основни жизнени 

показатели. 
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Понеже повечето възрастни хора предпочитат да останат в домовете си, 

агенциите за домашни грижи осигуряват сетифицирани сестри и 

терапевти по домовете. След като бъдат предписани на пациент, тези 

грижи могат да бъдат покрити от здравната каса на Америка  

 

Домашното лечение осигурява на клиентите да получат високо ефективно 

лечение, докато остават колкотосе може по-независими в удобството на 

своя дом. Домовете за болногледачество служат като сертифицирани 

здравни резиденции за индивиди, които имат нужда от високо на 

медицинска грижа, което не може да бъде осигурена в домашни условия. 

Там персоналът е на разположение 24 часа. Домовете за болногледачество 

обикновенно се използват за временен престой. Тези домове преминават 

строги регулации и проверки, за да се подсигори качествено предоставяне 

на услуги.В България те трябва да отговарят на определените за това 

стандарти, ако това са хосписи - регистрират се в Здравното министерство, 

Агенция по храните, Регионална Здравна Инспекция, докато Домовете за 

възрастни хора, които не са толкова медицински насочени те биват 

регистрирани към Социалното Министерство и им се издават лицензи за 

определените дейности, които ще упражняват. Не зависимо дали са 

здравни или социални заведения и двете институции подлежат на 

регулярни проверки за спазване на изискванията към всяка една от 

отделните институци към която подлежат на проверка. 

В Европа старческите домове са регулирани от правителствата. Например 

германците участват в национална дългогодишна система за грижи много 

преди да имат нужда от нея, която започва с първата им работа. Системата 

за грижи  в Германия се финасира от дългогодишна застраховка за грижи с 

допълнително финансиране от индивида на стойност 2,55% от неовата 

одишна заплата.  

 (Global Coalition on Aging ,p. 29). Когато възрастен човек има нужда от 

грижи, той се обръща към 

въпросната застраховка. В 

домът му пристига сестра и 

оценява неговото състояние. 

Ако индивидът има желание 

за по-обширни грижи, 

предлагани от 

застраховката, тогава може 

да заплати допълнително.   
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Специализираните центрове за грижи са свързващо звено между 

болниците и домашните грижи. В тях се предлагат услуги от специалисти 

по уши нос гърло, терапевти, специалисти по диети и други.  

Една от основните различи между домашните грижи и специализираните 

домове за грижи е кой осигурява грижите. В специализираните домове за 

грижи работят специалисти като: 

• Регистрирани сестри 

• Специалисти по говорни дефекти  

• Професионални медицински сестри 

• Лекари  

• Специаялисти по рехабилитацията  

Ако вземем за пример възрастен човек, които е паднал и има счупени кости, след 

незабавната медицинска помощ в болница, след няколко дни той може да бъде 

изписан, но има нужда от продължително лечение, което не може да бъде 

получено в неговия дом. В такъв случай пациента може да бъде прехвърлен към 

специализиран дом за грижи.  

 

 

Source:SARAH O'GRADY 2016, Workers shun 'menial' home care, article 

 

Упражнения 

Участниците получават описание на хора с определено здравословно състояние. 

Участниците трябва да обсъждат в екипи дали тези хора, трябвада получат 
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домашни грижи или грижи в специализирани институции и да обяснят своето 

решение.  

Човек номер 1:  

Джени е на 57 години и има серозни проблеми със зрението. Тя може да се храни 

сама, но има нужда от помощ за някой основни действия.  

 

Човек номер 2:  

Мерилин е 70 годишна жена. Тя има дваинсулта, които я оставят с отслабена 

дясна ръка и почити не може да я използва. Тя има нужда от подкрепа при 

хранене и други ежедневни дейности.  

 

Source:firstlighthomecare.com 

 

Човек номер 3:  

Джон е 40 годишен мъж, които не може да комуникира вербално. Той използва 

жестове и изръжение на лицето, за да предава информация. На скоро Джон е 

получил инсулт и неовото състояние трябва много внимателно да се следи.. 

 

Човек номер 4:  

Госпожа Андерсън е 82 годишна жена, която живее сама Тя има артрит в двете 

си бедра и не може да се придвижва добре, което е довело до три падания в 

последния месец. Пристъп на пневмония я оставя физически слаба и тя 

предпочита да прекарва по-олямата част от времето си в лелото. Нейното 

здравословно състояние трябва да бъде непрекъснато следено, както и 

приемането на предписаните лекарства.   
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СПЕЦИФИЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Модул №1 

Хигиенни грижи за възрастни хора 

 

Съсредоточете се върху поддържането на околната среда чиста, 

подпомагайки асистирания човек в процеса на физическа грижа 

 

Въведение 

Има много аспекти на ефективна програма за хигиенни грижи за 

възрастни хора, от почистване, дезинфекция, предотвратяване на инфекции, 

създаване на среда „у дома“, до подкрепа в основните дейности от ежедневието. 

Осигуряването на безопасно и чисто жилищно пространство и правилна лична 

хигиена може да бъде предизвикателство, но с правилните процеси 

персоналът, който се грижи, може да поддържа оптимално здраве и добро 

чувство за подпомаганите лица, може да осигури социално приемане. 

 Хората със здрава имунна система имат възможност да се борят с 

микробите.Възможно е по-възрастните хора да развият инфекции и 

заболявания, поради което поддържането на постоянно чиста и 

дезинфекцирана среда за грижи е първата линия на защита при опазване 

здравето на това уязвимо население. Правилните хигиенни процедури не само 

намаляват риска от разпространение на инфекции, които вредят на възрастните 

хора, но също така спомагат за поддържането на здравето на обслужващия 

персонал, така че те да могат да предоставят така необходимите услуги. 

 Когато става въпрос за осигуряване на доброто обслужване на 

асистираното лице, спазването на хигиенните правила е важна част от процеса. 

Има няколко области, които трябва да се вземат предвид, които са важни за 

здравето на всички, които участват в грижата за възрастните хора.Тези процеси 

включват често и правилно измиване на ръцете, използване на лични предпазни 

средства, редовна смяна на бельо и лични вещи, почистване и дезинфекция на 

често докосвани повърхности и предмети, правилно управление на битовите 

отпадъци и отпадъците в резултат на медицински дейности. 
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1.1. Миене на ръце 

Миенето на ръцете е най-важната процедура за предотвратяване на 

инфекции, защото ръката е основният начин за предаването им. Всички знаят, 

че правилната техника за миене на ръцете е важна част от спирането на 

разпространението на микроби, които могат да засегнат онези, които са 

подпомагани, и служителите, които работят с тях. Гарантирането, че персоналът 

е подходящо обучен за техники за измиване на ръцете, е първата линия на 

защита срещу болестта и инфекцията, тъй като ръката е основният начин за 

предаване на инфекции. 

    Видове миене на ръце: 

а. Просто хигиенно измиване 

Извършва се: 

- преди и след контакт с пациент или предмет, който се взема за 

лечение или обслужване на пациента. 

- преди да използвате стерилен материал. 

- преди интервенции върху пациента (инжекции, инфузии, хранене) 

- след достигане на част от тялото, вероятно замърсена с микроби. 

- след работа със секреция и екскременти на пациент (урина, 

изпражнения, кръв) 

- след сваляне на работните ръкавици. 

- в края на работния ден. 

Техника: използване на течаща вода, сапун, четка. Измиването се извършва по 

цялата повърхност на ръцете, включително и пространствата между пръстите. 

 

Изсушаването на ръцете се извършва с кърпа за еднократна употреба или топъл 

въздух. 
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Продължителносттанацялатапроцедура: 20-30 сесекунди 

КАК ДА СИ МИЕМ РЪЦЕТЕ? 

 

ИЗМИЙТЕ РЪЦЕТЕ СИ, АКО СА ВИДИМО МРЪСНИ! В ПРОТИВЕН 

СЛУЧАЙ ГИ ДЕЗИНФЕКЦИРАЙТЕ 

Намокретеръцетеси с вода. Разтрийтедлани. 

Длан в длан с преплетени 

пръсти 

Дяснатадланнагърбаналяватадл

ан, преплитайкипръститеи  

обратно. 

Заднатачастнапръститенапрот

ивоположнатадлан. 

Изплакненте с вода. Кръгови движения напред и назад  

със събрани пръсти. 
Обхванете левия палец с 

дясната ръка и разтрийте с 

кръгови движения и обратно. 

Подсушете добре с кърпа за 

еднократна употреба. 

Използвайте кърпа, за да 

спрете кранчето. 

Когато ръцете изсъхнат, 

процедурата по миене на ръце  

приключва 

Нанесетедостатъчносапун, 

задапокриетецялатаповърхностн

аръцете. 
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b. Асептично измиване 

Извършва се: 

- след грижи за пациент с заразни заболявания 

- . 

- след дейности по почистване на инструментите. 

Техника: освен стандартната процедура на намокряне, сапунисва  и изплакване 

за около една минута, сушене с въздух, като държите ръцете с пръсти нагоре, в 

допълнение, дезинфекция с антисептичен разтвор, след което ръката не се 

изсушава. Време за измиване: 2-3 минути. 

 

в. Хирургично измиване. 

Прави се в случай на стерилни процедури 

      Техника: В допълнение към стандартната процедура, след навлажняване 

със стерилна вода, сапун и изплакване, разтривайте със стерилна четка и 

антисептичен течен сапун, ноктите за 30 секунди на всяка ръка, последвано от 

изплакване отново. Продължава се с нов сапун, изплакване и дезинфекция с 

антисептичен разтвор чрез нанасяне и втриване до пълно проникване в кожата. 

Окончателното изсушаване на ръцете се извършва чрез избърсване със 

стерилна кърпа, започващо от пръстите и завършващо с лактите, или чрез 

излагане на въздуха с вдигнати ръце. Тогава могат да се сложат стерилни 

ръкавици. Процедурата е дълга около 5-10 минути, тромава, поради което е 

предложена кратка версия, която включва сапун, изплакване, сушене и 

дезинфекция с 2 вида антисептичен разтвор, последвани от стерилни 

ръкавици. 

 

Хигиенноизмиваненаръцете: 

• Прави се с помощта на сапун и вода; 

• Хигиенното измиване не замества дезинфекцията на ръцете; 

• Време: 30 - 60 секунди; 

• Предназначение: намаляваненапреходнатафлоранакожата. 
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1.2. Лични предпазни средства 

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

всички лица, участващи в грижите им, персоналът да носи лични предпазни 

средства (одежди, ръкавици и маски) в случай на пожар или потенциално 

огнище. Индивидуалното защитно оборудване има за цел да предотврати 

заболяванията на обслужващия персонал и да предотврати предаването на 

болестите от един пациент на друг.      

 Халатите са част от стратегията за контрол на инфекцията, която се 

използва за защита на носителя от разпространение на инфекцията или 

болестта, ако влезе в контакт с потенциално инфекциозна течност и / или твърд 

материал. Те могат да се използват и за предотвратяване на заразяване на 

уязвими лица, като тези с отслабена имунна система. 

Ръкавиците трябва да се: 

• използват при боравене с остри предмети или замърсени устройства - 

микроорганизмите могат да оцелеят върху обекти и да се превърнат в риск 

за предаване на инфекцията; 

• премахват веднага след приключване на  дадена манипулация - ръцете трябва 

да бъдат обеззаразени веднага след сваляне на ръкавиците; 

• сменят, когато са мръсни - не трябва да се мият или обеззаразяват с 

алкохолни продукти между процедурите и трябва да се сменят между 

грижите за различните пациенти. 

 

Маските трябва да се носят за защита срещу респираторни инфекции чрез 

аерозоли / капки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Халатът никога не се носи върху лични дрехи, тъй като те могат да 

бъдат замърсени. 

Ръкавиците са най-важният елемент за предотвратяване на 

предаването на микроби. Ако по време на интервенцията е повредена 

ръкавица, тя трябва да бъде сменена незабавно. 

Маската за лице помага за предпазване от инфекция или 

заболяване при контакт с асистирано лице, като блокира вдишването на 

микроби. 
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1.3. Почистване и дезинфекция на повърхности и предмети 

Периодичното почистване и дезинфекция на често докосваните 

повърхности, с помощта на препарати и дезинфектанти, са важни за 

предотвратяване на разпространението на инфекции и заболявания. 

Почистването е задължителен, постоянен и систематичен предварителен етап 

във всяка дейност или процедура за отстраняване на мръсотия от повърхности 

(включително кожата) или предмети, чрез механични или ръчни операции, като 

се използват физически и / или химически агенти. 

Дезинфекцията е процедурата за унищожаване на повечето патогенни 

или условно патогенни микроби на всяка повърхност (включително кожата), 

като се използват физични и / или химически агенти. 

Почистването и дезинфекцията могат да се извършват при една и съща 

операция на повърхност поради използването на почистващи и 

дезинфекционни продукти, които включват в състава си както почистващи 

вещества, така и 

дезинфекция вещества. 

Почистващите инструменти, като кърпички, четки, мопове и кофи, могат 

да бъдат източници на кръстосано замърсяване, така че те трябва да бъдат 

специално предназначениза  всяка идентифицирана рискова зона. 

Поддръжката на инструментите, използвани за почистване, се извършва след 

всяка почистваща операция и в края на работния ден. 

Използваните инструменти се измиват, почистват, дезинфекцират и 

изсушават, като се спазват функционалните схеми и се съхраняват на специално 

определено място. 

.Почистването и дезинфекцията трябва да се извършва и чрез 

унищожаване и контрол на вредителите /насекоми, гризачи/, когато е 

необходимо. 
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1.4. Смяна на бельо, спално бельо и лични вещи 

Част от борбата с бактериите включва редовно сменяне на бельо и лични 

вещи, особено ако някой се е разболял.Това може да означава смяна на четки за 

зъби или чаршафи и бельо, за да се намали вероятността болестта да се 

върне.Бактериите могат да живеят на лични вещи достатъчно дълго, за да 

причинят повторно огнище, така че е важно да се поддържа чиста жизнена 

среда, след като човек е претърпял инфекциозно заболяване. 

Бельото на асистирания човек (нощница или пижама) трябва да се сменя 

периодично и винаги, когато се замърси.По-възрастните хора сменят бельото си 

самостоятелно, с изключение на обездвижените в леглото, адинамичните, с 

деменция в напреднали стадии и др .; при тях персоналът, който се грижи, е 

този, който трябва да смени бельото. 

I. Смяна на бельо за възрастни / асистиранотообездвиженолице : 

 

Целите са: 

• поддържане на хигиената и комфорта на асистираното лице, 

• предотвратяване на декубитални рани, 

• поддържане / повишаване на достойнството на асистираното лице, 

Почистването се извършва с почистващ препарат, продукти за 

поддръжка и почистващи препарати. 

Дезинфекция 

• чрез мокра топлина се използва само в случай на автоматично 

измиване на бельо и съдове, при условие че се достигне температура 

над 90 ° C. 

• по химически начин се произвежда с помощта на биоцидни 

продукти. Задължително е да се спазват концентрациите и времето 

за контакт, посочени в известието за продукта 

Периодичната дезинсекция ще се извършва на интервали от 

максимум 3 месеца 

Периодичната дератизация ще се извършва на интервали от 

максимум 6 месеца 
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• запазване на самоличността 

 

Основните грижи включват помощ на възрастния човек / асистираното лице 

при избора на облекло и използването му възможно най-добре. За хората, които 

не могат да направят това (хора в безсъзнание, страдащи от деменция и др.), 

грижещият се е този, който избира облеклото и наблюдава неговото 

поддържане. 

Персоналът, който се грижи, в настоящата практика трябва да се научи да 

наблюдава облеклото на възрастния / асистиран човек като "продължение" на 

неговата личност. Ако възрастният човек / асистираното лице избира 

собственото си облекло и някои аксесоари, те изразяват неговата 

индивидуалност. Дрехите, които се налагат на пациента, могат силно да го 

потиснат или разстроят. Облекло може да повлияе на чувството за достойнство 

и самоуважение на пациента. 

По принцип ние не носим едни и същи дрехи ден и нощ. Ако възрастният / 

асистираният човек остане и денят, облечен в пижамата, това може да допринесе 

за неговата дезориентация и за загубата на интерес към ежедневния живот. 

Персоналът, който се грижи, трябва да подпомага асистираното лице, за да 

може да се облича и съблича. 

Обучението на възрастния човек / асистираното лице да си възвърне 

независимостта в тази ежедневна дейност по обличане и събличане е 

последователност в програмата за възстановяване. 

Всички тези неща ще бъдат анализирани и адаптирани според ситуацията и 

асистирания / обгрижвания човек. 

Преди да започне смяната на бельото, възрастният / асистираното лице се 

информира, обяснява му се процедурата, нейната необходимост и начина, по 

който може да участва в процедурата. 

След получаване на съгласието му, асистираното лице се пита дали се нуждае 

от подлога за уриниране, защото след това, осигурявайки му комфорт и 

зачитайки скромността му, обслужващият персонал мие ръцете си, слага 

ръкавиците си и започва смяната на бельото. 
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Процедурата взема предвид вида дрехи (пижама, нощна риза) и 

състоянието на асистирания човек. Получава се информация за възможностите 

за мобилизиране. 

Смяна на пижамата  

 

https://www.assistinghands.com/24/wisconsin/brookfield/elderly-care/ 

 

Събличане на мръсната блуза и обличане на чистата 

- откопчайте копчетата  

- асистираното лице е повдигнато в седнало положение и мръсната блуза се 

сваля; 

- всеки ръкав на чистата блуза се подава на свой ред и всяка ръка е облечена; 

- асистираното лице е поставено по гръб, блузата е опъната и копчетата са 

закопчани; 

- ако възрастният човек не може да стане, обърнете го настрани, за да го 

съблечете, запретнете ръкавите на блузата и съблечете достъпната част, след 

което се върнете на другата страна и направете същото. В случай на пациент с 

хемиплегия, здравата ръка се съблича първо, а след това болната ръка и след това 

болната ръка се облича първо, а после здравата. 

- накрая асистираното лице се поставя по гръб, блузата се опъва надолу и 

копчетата се закопчават. 

 

Обличане и събличане на панталони 

- лумбалната сакрална област е повдигната, панталоните се свалят надолу; 

- долните крайници се повдигат и събличането продължава; 

- чистите панталони се навиват и всеки долен крайник се облича, след това 

областта на дупето се повдига и панталонът се издърпва нагоре от към кръста. 

https://www.assistinghands.com/24/wisconsin/brookfield/elderly-care/
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Смяна на нощницата 

Оценява се способността на асистираното лице да участва в процедурата. 

Ако асистираното лице може да се изправи и да седне, продължете както следва: 

- първо се повдига зоната на задницата и лесно се изтегля мръсната риза; 

- навийте мръсната нощница отзад и я прехвърлете над главата, събличайки 

горните крайници; 

- всеки ръкав на чистата нощница се навива и всеки горен крайник се облича, 

след което ризата се прекарва над главата и се опъва до седалището на 

асистираното лице; 

- поставя се по гръб, областта на задните части се повдига и нощницата е добре 

опъната. 

 

Ако асистираното лице не може да се изправи да седне: 

Събличане: 

- обръщате го на едната и на другата страна, като всеки път издърпвате ризата 

близо до подмишницата; 

- асистираният човек се повдига внимателно по гръб и нощницата се издърпва 

над главата му; 

Обличане: 

- всеки ръкав на чистата нощница е навит и всеки горен крайник се облича; 

- асистираното лице се повдига леко, като я подкрепя в областта на раменете и 

се прехвърля нощницата над главата, след което се дърпа надолу по гърба;   

- се възстановява в хоризонтално положение; 

- след това асистираният се обърне на едната страна, на другата внимателно се 

опъва нощницата; 

- нощницата е опъната добре; 

- ляга и се  фиксира чаршафа. 

Забележки 

Във всички описани случаи 
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- проверка на точките на опора на тялото и проверка за всяко изменение и поява 

на декубитални рани; 

- зоните, склонни към декубитални рани, се търкат с алкохол и се напудрят с талк 

- физическите ограничения се вземат предвид: парализа на крайниците, гипсови 

апарати, монтирани инфузии. Засегнататачаст се съблича последна и се облича 

първа.  

- проверява се, че в края на процедурата бельото е добре опънато и възрастният 

човек е в удобно състояние. 

- Мръсното бельо се слага чрез бавни движения, в специалната чанта, 

предназначена за него. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Смяна на спално бельо 

Леглото трябва да бъде с подходящ размер (2 м дължина, 80-90 см 

ширина, 60 см височина от матрака), удобен, лесен за работа и почистване, за да 

не се предотвратят прилаганите грижи, изследвания и лечение. 

Добре е спалното бельо да има колкото може по- малко шевове. 

ПОДГОТОВКА НА ПАЦИЕНТА ЗА СМЯНА НА БЕЛЬО 

a) ПСИХИЧЕСКА 

• Информирайте пациента и обяснете необходимостта от процедурата 

• Обяснете на пациента как да участва в процедурата 

• Получавайте информирано съгласие 

b) ФИЗИЧЕСКА 

• Гарантирайте поверителност и спазвайте благоприличие 

• Попитайте пациента дали той се нуждае от  подлога преди процедурата 

Засегнатите части се събличат последни и се обличат първи. 
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Техниката за смяна на спално бельо се различава в зависимост от това дали 

леглото е заето от асистирания човек или не. 

 

Източни на снимката: https://www.freepik.com/ 

 

Смяна на спално бельо на незаето легло: 

Проверете необходимите материали (чаршаф, чаршаф плик, одеяло, 

възглавница, калъфка за възглавница,  мушама,еднократни подложки) и го 

сложете на стол близо до леглото. Премахнете мръсното бельо и го поставете в 

подготвената за него специална торба.След измиване на ръцете и поставяне на 

ръкавици, това се извършва в следния ред: 

• опъване на чаршафа по цялата дължина на леглото, като поставите 

краищата и двете му страни в рамките на матрака, без да оставят гънки; 

• поставяне на водоустойчив материал или мушама в средата на леглото; 

• Над мушамата се опъва еднократната подложка, като се внимава да няма 

гънки; 

• пликът се простира по дължината на леглото и над него одеялото; 

• поставете одеялото в плика и фиксирайте ъглите; 

• пуснете одеялото, така увито под формата на хармоника, или подредете 

ъглите под формата на плик; 

• поставете в края на леглото възглавницата облечена в калъфка.  

 

Накрая чантата с мръсно бельо се изнася от стаята и стаята се проветрява. 

Процедурата завършва с премахване на ръкавиците и измиване на ръцете. 

 

https://www.freepik.com/
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http://www.rasfoiesc.com/sanatate/medicina/Nursing-INGRIJIRI-GENERALE-ACO47.php 

Смяна на спално бельо, ползвано от подпомогнато лице, обездвижено: 

Спалното бельо се сменя след завършване на тоалетната.  

Асистираното лице е уверено в безвредността на процедурата, като му се 

обяснява как се извършва процедурата и приноса му за нейното изпълнение, 

както и приноса му за приключване на процедурата. 

Методът за смяна на бельото се избира според позицията, в която може 

да се настани асистираното лице, и ограниченията му за мобилизиране. В 

процедурата участват две лица. Независимо от метода, след като сложите 

спалното бельо до леглото на стол, измийте ръцете си и сложете ръкавиците. 

Необходимите материали са същите като при смяна на спално бельона незаето 

легло. 

 

а) При асистираното лице, което може да стои в седнало положение, 

смяната на спалното бельо се извършва в ширина: 

• чаршафът се навива, поставя на широката страна (по ширина) 

• навиването на чаршафа се извършва заедно с мушамата и еднократната 

подложка, ако асистираното лице има нужда от това; 

• краищата на мръсния чаршаф се вадят из под матрака ; 

• асистираното лице е покрито и се вдига в седнало положение, като се 

моли помощника за помощ, за да подкрепи асистираното лице по време 

на цялата процедура; 

• махнете възглавницата и навийте мръсния чаршаф по близо до 

асистирания човек; 

• чистият чаршаф се поставя в края на леглото, след което се движи близо 

до мръсния, без да влиза в контакт с него; 

• сменя се калъфката на възглавницата и се поставя  в края на леглото, след 

което се слага  човекът да легне по гръб; 

http://www.rasfoiesc.com/sanatate/medicina/Nursing-INGRIJIRI-GENERALE-ACO47.php
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• заедно с помощника повдигнете таза  на асистираното лице, за да навиете 

мръсните чаршафи и поставете чистия чаршаф; 

• стъпалата на асистираното лице се повдигат по същия начин, докато 

мръсният чаршаф не бъде отстранен и чистият е опънат  напълно. 

• Фиксират се ъглите на чистия чаршаф и страничните ръбове под матрака, 

както и страничните ръбове на мушамата ако е необходимо. 

• Поставете одеялото в плика и покрийте асистираното лице. 

 

б) При асистираното лице, което не може да бъде вдигнато, се използва 

подмяната по  дължина 

• чаршафът се навива от голямата страна (по дължина), 

• навиването се прави  заедно с мушамата, също по дължина, ако се налага; 

• отстраняват се краищата на мръсния чаршаф из под матрака, 

• асистираното лице се обръща на едната страна и моли за помощ, за 

подкрепа в раменете и коленете, 

• издърпва се възглавницата към ръба на леглото, като се поставя под 

главата на асистирания човек, 

• мръсният чаршаф се движи, навива се близо до асистирания човек, а 

чистият се развива без да се допират един до друг, 

• асистираното лице се обръща по гръб, а след това на страна от 

противоположната страна, като се поддържа в раменете и коленете, 

• чистата възглавница се поставя под главата на асистирания човек, 

• мръсният чаршаф продължава да се навива, а чистият чаршаф да се 

развива, 

• асистираното лице е поставено да легне по гръб; 

• чистият чаршаф се разпъва добре и се закрепва в краищата и ъглите, като 

се внимава, да няма гънки, 

• Сменя се пликът на одеялото и асистираното лице се покрива с него. 

В крайна сметка мръсното бельо, поставено в специална торба, 

предназначена за него, се изнася от стаята. 

Асистираното лице се поставя в удобно положение или в препоръчаното от 

лекаря положение.  

Помещението се проветрява, ръкавиците се свалят и се завършва с миене на 

ръцете. 
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1.5. Управление на отпадъците 

 

 

https://www.serviciinonstop.ro/colectare-deseuri-

infectioase/https://www.centrucolectaredeseuri.ro/medicale/dambovita 

 

Правилното управление на отпадъците е важно както за опазването на 

околната среда, така и за защитата на персонала и на подпомаганите лица. 

Събирането на битовите отпадъци се извършва в метални контейнери 

или кутии, с черни пластмасови торбички, плътно запечатани, като е осигурена 

ритмичната им евакуация, с измиването и дезинфекцията им след изпразване. 

За инфекциозните отпадъци използвайте картонени кутии, снабдени 

вътре с жълти пластмасови торби, докато отпадъците острите отпадъци се 

събират в контейнери с твърд пластмасов материал, устойчив на механични 

въздействия. 

 

Смяната на спалното бельо, с пациента в леглото, се 

извършва сутрин преди почистването на салона, след измерване 

на температурата, пулса и  тоалета на пациента или винаги, 

когато е необходимо да смените мръсното бельо. 

    Eднократната подложка и чаршафа ще се разтегнат добре, за 

да не предизвикат дразнене по кожата на пациента. 

• При асистираното лице, което може да стои в седнало 

положение, се използва смяната на спалното бельо по 

ширина 

• При асистираното лице, което не може да стане, се 

смяната се прави по дължината 

https://www.serviciinonstop.ro/colectare-deseuri-infectioase/
https://www.serviciinonstop.ro/colectare-deseuri-infectioase/
https://www.centrucolectaredeseuri.ro/medicale/dambovita
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1.6. Грижа за тялото 

Намаляването на когнитивния и физическия капацитет сред възрастните 

хора често е придружено от промени в рутинната процедура за лична хигиена. 

По-възрастните хора понякога изпитват трудности безопасно да изпълняват 

задачите си, които някога са били прости за тях: лягане и ставане от леглото, 

почистване, миене, преобличане. Хората с деменция често се противопоставят 

на тези задачи или забравят да ги изпълняват. 

Преди да се опитате да намерите решение, трябва да се търси 

първопричината за проблема, за да се предоставят съвети, които зачитат 

чувствата и способността за самообслужване на човека. Сред основните причини 

за лошата хигиена на възрастните хора са: 

 

1. Депресията 

 Често с влошаването на здравния статус много възрастни хора изпитват 

депресия, което може да бъде голям мотиватор, когато става въпрос за 

поддържане на личното здраве и благополучие. Депресията се причинява от 

много фактори и може да се прояви по различни начини, като един от 

симптомите е загубата на интерес към ежедневните дейности. 

 

Персоналът, определензауправлениенаопасниотпадъци, 

имазадължениетодасъбираразделноотпадъците, 

произтичащиотмедицинскидейности, в зависимостотвида и 

естествотонаотпадъците, както и 

данесмесваразличнивидовеопасниотпадъциилиопасниотпадъци с 

неопасниотпадъци (домакински). 

Целта е несамодасеулесниспецифичнототретиране и 

изхвърляне, но и дасеосигуризащитатанаперсонала, койтоборави 

с контейнерите и опаковките. 
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2. Загуба на памет 

Загубата на памет също може да доведе до забравяне на хигиенната програма. В 

този случай ежедневната помощ и извикванията могат да помогнат за 

облекчаване на проблема. 

3. Физически предизвикателства 

 Често срещаните физически предизвикателства са най-лесни за 

решаване. Ако например навеждането е проблем, това може да причини 

проблеми със здравето на краката, а препоръчването на редовен педикюр или 

душ стол е решение.Има много полезни решения за различни физически 

предизвикателства на възрастните хора, които да им помогнат в ежедневните им 

задачи. Започването на разговори за тези прости решения също може да бъде 

отвор за по-интимни дискусии, като контрол на пикочния мехур и 

инконтиненция. 

4. Сензорен спад 

 С напредване на възрастта сетивата ни регресират. Справянето с този 

проблем трябва да се третира внимателно, защото хората бързо да стават 

отбранителни, когато ги разпитват за тяхното разбиране за това какво мирише 

добре и кое не. 

 

Техники за грижа за тялото 

Тоалета на асистираното лице е част от основните грижи, с цел да се 

осигури състоянието на физически и психически комфорт. 

 

Цели на грижата за тялото: 

o поддържане на кожата в перфектно състояние на чистота 

o предотвратяване на кожни лезии (рани) 

o оценка на функциите на кожата за защита на тялото 

o подобряване на кръвообращението  на кожата и цялото тяло 

o създава чувство за благополучие. 

Преди започване на цялостното къпане или по части се оценява 

здравословното състояние на асистираното лице и какъв тип мобилизация е 

разрешена, ако може да се мие самостоятелно.Асистираното лице се 
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информира и процедурата му се обяснява, като в същото време дава съгласието си и 

изказва предпочитанията си по отношение на хигиената.  

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

вратата се затварят, за да се избегнат въздушните течения. Температурата на 

водата трябва да бъде между 37 и 38 градуса C. 

 

I. Тоалета намобилизираното /асистирано лице 

Хората, чието здравословно състояние позволява, трябва да бъдат 

насърчавани да се мият сами, осигурявайки им независимост, да им помагат, 

когато е необходимо и да се държат под наблюдение през цялата процедура. 

I.1.Цялостна вана, душ 

Мобилизираният асистиран човек ще вземе вана или душ, поне два пъти 

седмично. По този повод той ще смени и бельото си. 

Приготвя се душ гела или душ-гел в сапуна, ръкавиците за баня на стойка 

в края на ваната или на стойка близо до душа. 

Поставя се върху стол за кърпа / кърпа за баня, чисто бельо и върху табла, 

комплект  за нокти с дезинфекцирани инструменти, гребени, четка за зъби, 

чаша, паста за зъби, алкохол(спирт) за втриване. 

Ваната, предварително измита и дезинфекцирана, се пълни наполовина, 

като се слага гореща вода към студената вода, за да се избегне създаването на 

пара. 

За хората, които имат статус на умора, се поставя напречно на ръба на 

ваната опора, която асистираният ще бъде в седнало положение. 

 

Източник на снимката: https://www.huffpost.com/ 

https://www.huffpost.com/
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 Преди да започне къпането, асистираното лице е поканено да уринира, 

след това му се помага да се съблече и да постави на косата си шапка за баня, 

след което внимателно се вкарва във ваната, като наблюдава неговата реакция. 

Асистираното лице се измива самостоятелно или се измива от 

обслужващия персонал с първата ръкавица за баня по лицето; с втората 

ръкавица - по гърба и крайниците, а третата ръкавица се използва за 

перинеалната област (генитална, анална област). 

Изплаква се с помощта на душа и след това му се помага да излезе от 

ваната, увива се в кърпата и хавлия за баня и се изтрива. 

Разтрива се с алкохол(спирт) за затваряне на порите и стимулиране на 

кръвообращението, след това на асистирания човек се помага да се облече в 

чисто бельо, халат и чехли. Също се помага да направи устната си хигиена, да 

подреже ноктите си, да се среши и след това да бъде заведен в стаята.Мръсното 

бельо се подготвя за пране. Стаята е проветрена. 

I.2. Измиване на части - всекидневно 

Грижещия персонал има деликатната мисия да контролира и напътства 

асистирания човек да прави ежедневна хигиена сутрин и вечер (измиване на 

лицето, ушите, шията, горните крайници, аксиларната област, перинеалната 

зона (гениталена, аналена), устни кухини и грижа за косата). 

Когато е подходящо, сменете спалното бельо на асистирания човек след 

тоалета. 

II. Тоалет на лицето, обездвижено лице на леглото 

При обездвижен на леглото човек, тоалетът се извършва ежедневно в 

областите, които позволяват преглед на кожата и наблюдаване за някои 

промени (зачервяване, дразнене), като се предприемат терапевтични мерки. 

Частичен тоалет е необходим, когато обездвиженият човек се замърси. 

Преди да започне тоалет в отделните чати, се оценява общото състояние 

на асистираното лице, за да се избегне твърде дългият тоалет, да не е прекалено 

изморителен. 

Асистираният човек е напълно съблечен и покрит с чаршаф и одеяло, 

само частта, която трябва да се мие внимателно е открита. 

Намокрете и изплакнете с твърда ръка без бруталност и масажирайте 

зоните, предразположени към декубитални рани, за да насърчите 

кръвообращението. 
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Набляга се на гънките, под мишниците, под гърдите, в пъпната област, 

ръцете и между пръстите. Топлата вода трябва да бъде в изобилие, да се сменя 

толкова пъти, колкото е необходимо. 

Мушамата и еднократната подложка се местят в зависимост от зоната. 

Гъбата или ръкавицата за баня се изстискват правилно, за да не се оттича 

водата в леглото при лицето, обездвижено на леглото, като се внимава и да не се 

полива гипса или превръзката. 

Редът, по който тоалета е направен по области: измити, изплакнати, 

изсушени. 

Етапи на тоалета 

Ще се спазва следната последователност: започва се с лицето, шията и 

ушите, след това ръцете и дланите, продължавайки с предната част на гърдите 

и корема. 

Пациентът се обръща на страни и се измиват гърба и задните му части.  

Поставя се по гръб и се измиват бедрата, краката и стъпалата. 

След това се измиват външните гениталии. 

Следва грижата за косата и завършва с тоалета на устната кухина. 

За тоалета на различните части на тялото се нуждаете от три гъби или 

ръкавици за баня, изработени от хавлиени кърпа или финишер, и три кърпи с 

различни цветове (една за лицето, тялото и горните крайници, долните 

крайници, гениталиите). 

 

II.1. Тоалет по зони: лицето 

Напълнете леген с 2/3 гореща вода (37 гр. С). Около врата се поставя 

кърпа. Носете първата ръкавица за баня / използвайте първата гъба. 

Измийте областта на очите на пациента от външната към вътрешната. 

Изплакнете с много вода и избършете с първата кърпа. 

Измийте челото на пациента от средата до слепоочията. 

Измийте около устата и около носа в кръгова посока, след което 

избършете с кърпа. 

Външният слухов канал се почиства със стерилно тампонче, монтирани на 

пръчица, като се внимава да не го избутате над границата на видимост, за да 
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избегнете увреждане на тъпанчето. Всеки ушен канал се почиства с отделна 

подложка. Ако се открият патологични секрети, се уведомява  лекарят. 

Ухото се сапунисва и се мие добре  в зад ухото  и в каналите на ушната 

мида, като се изплаква добре ухото и се избърсва с кърпа. Същото се прави и с 

другото ухо. 

Измива се врата  със сапун и вода, изплаква се добре, избърсва се с кърпа. 

Водата от легена се сменя. Покрийте шията с чаршафа и сменете водата в 

легена. 

 

II.2. Тоалет по зони: горен крайник 

Един от крайниците се отвива, след като се постави мушамата и 

еднократната подложка под непокрития крайник. 

Сапунисва се с кръгови движения от рамото до дисталния край, 

настоявайки в аксиалната  областта(под мишницата)  и между пръстите, 

изплаква се и се избърсва с втората кърпа.Изрежете внимателно ноктите си, без 

да повредите съседните тъкани, за да изчистите страните, за да не се събира 

мръсотия, след което изпилете. Измитият крайник се покрива. Същата 

процедура се прави и с другия крайник. 

 

II.3.Тоалет по зони: гърдите и корема 

Отвива се предната област на гръдния кош, намокря се, а при жените  

набляга на гънките под гърдите, изплаква се и се изсушава с кърпата чрез 

тампониране. Пациентът се обръща на една страна, държи се  в това 

положение, поставяме на леглото  мушамата и подложката, гърба и 

лумбосакралната(кръста) област се сапунисват.Изплакват се и изтриват чрез 

тампониране с кърпата. Разтрива се със спирт и се пудри с талк. Премахват се 

мушамата и еднократната подложка, поставя се пациентът да легне по гръб, и 

се покриват гърдите и корема. 

Мушамата и подложката се слагат под корема, коремът е сапунисан, 

наблягайки на гънките на слабините  гънките, където поради изпотяване и липса 

на хигиена, дразненията на кожата могат много лесно да се появят. Настоява се 

и в пъпната област с тампон, монтиран върху специален инструмент за тампони, 

за отстраняване на мръсотията и изплакване с много вода. Натриват се  

крайниците и гръдния кош с алкохол (спирт) и пудра  и след това се облича 

пижамата или нощница. Мръсната вода се отстранява в кофата. 
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По време на тоалетната се наблюдават изпъкналите кости и състоянието 

на кожата се проверява в опорните точки, ако няма дразнене, болезнени зони, 

първите признаци на поява на ескориации (рани). 

 

II.4. Тоалет по зони: долни крайници 

Поставете 2/3 чиста вода в леген при температура 37-38 градуса C. Сменете 

ръкавицата / гъбата за баня и кърпата. Поставете мушамата в областта на 

бедрата, съпунисваме бедрата и набляга се в областта на слабините, изплакнете 

и избършете чрез тампониране с кърпата. Краката на пациента се сгъват към 

бедрата и мушамата се  премества, а легенът се поставя върху мушамата, в 

легена  се слага долен крайник, кракът се накисва, набляга се  в областта  зад 

коляното и петата, в между пръстите ,  изплаква се и се избърсва с кърпата. 

Методът се повтаря на другия долен крайник, ноктите ще бъдат отрязани, ако е 

необходимо. 

II.5. Тоалет по зони: гениталии 

Имобилизираното лице се поставя в гинекологично положение. Носете 

предпазната ръкавица, съблечете асистирания човек в долната част на тялото и 

предпазвайте леглото с мушама  и еднократна подложка.Поставете първата 

подлога , за да уринира, ако асистираното лице не е уринирало, след това 

преминете към втория. Над защитната ръкавица се слага  третата ръкавица за 

баня. Измиването се извършва от областта на срамната област (срамната 

симфиза) до ануса със сапун, който има неутрално pH. Измийте с много вода, 

извадете леген и изсушете с третата кърпа чрез тампониране. 

Интимната хигиена се извършва няколко пъти на ден при пациенти в 

безсъзнание, при тези с сонди на пикочния мехур. 

 

II.6. Тоалет по зони: измиване на косата 

 Има ежедневно четкане, сресване и евентуално сресване на косата.  

Измиването на косата се извършва на всеки една до две седмици. 

Измиването на косата е противопоказано при хора с мозъчни 

кръвоизливи, фрактури на черепа, политравми, пациенти с променено общо 

състояние, фебрилни, с кожни заболявания на главата. 

За да се измие косата, леглото се приготвя и се предпазва с мушама и 

еднократна подложка. 

На навлажнете косата се слага шампоана и внимателно се масажира 

кожата на главата с  пръста и след това се изплакнете. Маневрата се повтаря 



 
 

67 
 

толкова пъти, колкото е необходимо. Избършете с кърпа, срешете, изсушете със 

сешоар, отстранете използваните материали. 

 

II.7. Тоалет по зони: Грижа за устната кухина 

Цел: -профилактика на зъбен кариес 

          -предотвратяване на инфекции в устата 

Техниката е различна, в зависимост от състоянието на съзнанието на 

асистирания човек. 

В случай на  човек в съзнание, този човек се поставя в седнало положение 

или на лявата страна, с кърпа около врата и му се помага да направи хигиената 

на устната кухина.. 

Когато  асистираното лице е в безсъзнание е поставено по гръб, като главата е 

обърната на една страна, и се слага  кърпата под брадичката. 

Поставя се отварач за уста се поставя между зъбите  и изтриват  езика, 

небцето, вътрешните и външните повърхности на зъбите с тампон, напоени с 

20% бораксилов глицерин, с движения отвътре навън. С друг тампон си мият 

зъбите, след което се намазват  устните. 

Хигиената на устната кухина може да се направи и с показалеца, покрит с 

марля , като на ръката е поставена ръкавица. 

Ако човек е в безсъзнание и  има зъбна протеза, тя се отстранява, измива 

и държи в чаша вода. 
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Най-очевидната и най-важна причина за добра хигиена е поддържането на 

физическото здраве.Здравето и хигиената вървят ръка за ръка и са също толкова 

важни на всяка възраст. С напредване на възрастта имунната ни система вече не 

е толкова здрава, колкото някога, а това означава, че микробите са по-силен враг 

от всякога. 

Следователно възрастните хора се сблъскват с двойна ситуация, защото са по-

податливи на болести и стават по-малко способни да се справят с тях с течение 

на времето, поради което хигиенните грижи заемат важно място в плана за 

грижа за възрастни хора. 
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Тест за оценка 

 

1. Почистващото оборудване и материали (кърпи, четки, мопове и др.) се 

поддържат, както следва: 

а) се измива 

б) дезинфекцира се 

в) сухо съхранение 

2. Правилата за обличане и събличане са: 

а) за да съблечете блузата на пижамата, се откопчават копчетата и се  съблечет 

ръкавите 

б) проверете опорните точки и обявете всички промени водеща до рана 

в) в случай на болезнен крайник или на хемиплегия, обличането започва с 

този крайник, а след това и здравия 

г) в случай на болезнен крайник или на хемиплегия, болният крайник се 

съблича първо, а след това здравият 

3. В случай на смяна на бельото с пациента в леглото, трябва да се спазват следните 

условия: 

а) прави се сутрин, преди да се почисти помещението 

б) материалите се приготвят близо до леглото, по реда на употреба 

в) мръсното бельо може да се депозира на пода и по-късно да се събира в 

специални торби 

г) преди и след като оправите леглото, измийте ръцете си 

4. Съпоставете данните от първа и втора колона по отношение на условията за 

събиране на отпадъци: 

1. черни пластмасови торбички   а) инфекциозни отпадъци 

2. жълти пластмасови торбички  б) остри отпадъци  

3. контейнери с твърди стени      в) битови отпадъци 

5.5. Целта на грижите за тялото на обездвижен пациент на леглото е: 

а) засилване на кръвоснабдяването на кожата 

б) създаване усещане на благополучие 
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в) поддържане на кожата в перфектно състояние на чистота 

г) всички 

6. Условия, които трябва да бъдат изпълнени по време на тоалета на пациента: 

а) прозорците и вратата на стаята се отварят 

б) стайна температура от около 20 ° С 

в) температура на вода около 40-45 ° С 

7. В случая на цялостно къпанена мобилното подпомагано лице: 

а) Ваната се пълни наполовина, като се въвежда студена вода при гореща 

вода 

б) Преди да започнете къпането, асистираното лице е поканено да 

уринира 

                         в) Обслужващият персонал използва три ръкавици за баня: първата за 

лицето; втората за гърба и крайниците и третата ръкавица за перинеалната област 

(генитална, анална) 

8. По време на частичен тоалет в леглото: 

а) измиват се някои участъци на тялото 

б) постепенно се открива само частта, която трябва да се измие 

в) набляга се на гънките, подмишниците, под гърдите, в пъпната област, 

ръцете и между пръстите . 
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Модул № 2  

Първа помощ, предоставена на асистираното лице 

 

  2. Въведение 
 

При хората остаряването е натрупване на промени, които се случват в 

човека с течение на времето, включително физически, психологически и 

социални промени. Времето за реакция например може да се забави с възрастта, 

докато знанията за световните събития и мъдростта могат да се разширят. 

Стареенето е сред най-големите известни рискови фактори за повечето човешки 

заболявания.С възрастта настъпват неизбежни биологични промени, които 

увеличават риска от заболяване и увреждане.Въпреки че въздействието върху 

обществото е сложно, има опасения относно въздействието върху търсенето на 

здравни грижи. Редица здравословни проблеми стават все по-чести, когато 

хората остаряват. Има много ситуации, които може да изискват първа помощ и 

много държави имат законодателство, наредби или насоки, които определят 

минимално ниво на първа помощ при определени обстоятелства. Това може да 

включва специфично обучение или специфично оборудване, което ще бъде на 

разположение на работното място. Знанията и уменията за оказване на първа 

помощ са от решаващо значение за спасяването на живота на хората. 

 

2.1 Запознаване с артикулите в комплекта за първа помощ 

Аптечката е колекция от консумативи и оборудване, които се използват 

за осигуряване на медицинско лечение. Може да се сглоби в почти всеки тип 

несесер  и това ще зависи от това дали комплектите са купени готови или 

сглобени от човек. 
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Основен комплект за първа помощ може да съдържа: 

•  лепенки в различни размери и форми 

•  малки, средни и големи превръзки от стерилна марля 

•  поне 2 стерилни превръзки за очи 

•  триъгълни превръзки 

•  Превръзка 

•  безопасна игла 

•  стерилни ръкавици за еднократна употреба 

•  пинсети 

•  ножици 

•  кърпи за почистване без алкохол 

• лейкопласт 

•  термометър (за предпочитане цифров) 

•  крем против обриви, като хидрокортизон или лайка 

•  крем или спрей за ухапвания и ужилвания от насекоми 

•  антисептичен крем 

•  обезболяващи, като парацетамол (или парацетамол за деца), аспирин 

(не за деца под 16 години) или ибупрофен 

•  лекарства за кашлица 

• антихистаминов крем или таблетки 

•  дестилирана вода за почистване на рани 

•  субстанция за промиване на очите и изплакване2 

Източник: https://en.wikipedia.org/wiki/First_aid_kit 

 

2.2 Основна жизнена поддръжка (SVB). Веригата за оцеляване 

Основна поддръжка на живота (SVB) е ниво на медицинска помощ, което 

се използва за жертви на заболявания или наранявания, които могат да 

застрашат живота, докато не се предостави пълна медицинска помощ в 

болница. Тя може да бъде осигурена от обучен медицински персонал, 

включително техници за спешна медицинска помощ, фелдшери и 

квалифицирани лица. 

SVB може да включва: 

• кардио-белодробна реанимация (RCP), 

• контрол на кървенето, 

• лечение на шок и отравяне, 

• стабилизиране на рани и / или наранявания, 

• и основна първа помощ. 

Когато сърцето на човек престане да бие (сърдечен арест), хората с основно 

обучение за поддържане на живота могат да подобрят шансовете си за 

оцеляване.Веригата за оцеляване включва поредица от стъпки, които предлагат 

най-добрите шансове за оцеляване след сърдечен арест. Стъпките са: 

                                                           
2Източник : https://www.nhs.uk/common-health-questions/accidents-first-aid-and-treatments/what-should-i-
keep-in-my-first-aid-kit/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/First_aid_kit
https://www.nhs.uk/common-health-questions/accidents-first-aid-and-treatments/what-should-i-keep-in-my-first-aid-kit/
https://www.nhs.uk/common-health-questions/accidents-first-aid-and-treatments/what-should-i-keep-in-my-first-aid-kit/
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А) Ранно разпознаване и повикване на помощ 

Б) Ранен RCP 

В) Ранна дефибрилация 

Г) Разширена ранна грижа (от професионалисти) 

Д) Добри грижи след реанимация. 

   

2.2.1. Сърдечно-белодробна реанимация (RCP) 

Симптомите на инсолация(топлинен удар)  включват: 

• телесна температура над 40 ° C 

• повишена честота на дишане 

• гадене 

• повръщане 

• главоболие. 

Ако подозирате, че някой има топлинен удар, свържете се с местните 

служби за спешна помощ. След това преместете човека и го охладете. 

Например, помогнете му да влезе под студен душ, избършете тялото му с гъба 

със студена вода, накарайте го да пие ледена вода или покрийте тялото му с 

мокри чаршафи или кърпи. Ако не диша, започнете RCP 3 . Сърдечно-

белодробната реанимация (RCP) е полезна животоспасяваща техника в много 

спешни случаи. RCP може да задържи потока на кислород с кръв към мозъка и 

други жизненоважни органи, докато стабилното медицинско лечение може да 

възстанови нормалния сърдечен ритъм. Когато сърцето спре, липсата на 

кислородна кръв може да причини мозъчно увреждане само за няколко 

минути.Човек може да умре от осем до 10 минути. 

 

Съвети: 

• За необучени. Ако не сте обучени в RCP, тогава предоставяте RCP само с 

помощта на ръцете си. Това означава непрекъснато компресиране на гръдния 

кош от 100 до 120 пъти в минута, докато пристигнат фелдшерите (описани по-

подробно по-долу). Не е нужно да се опитвате да дишате уста в уста. 

• За обучени и готови за действие. Ако сте добре тренирани и сте уверени 

в способностите си, проверете за пулс и дишане. Ако пациентът няма дишане 

или пулс в рамките на 10 секунди, започнете компресия на гърдите. Започнете 

RCP с 30 компресии на гръдния кош, преди да правите вдишвания уста в уста 

два пъти. 

                                                           
3Източник: https://www.healthline.com/health/first-aid/first-aid-for-seniors#heat-and-coldrelated-illness 

https://www.healthline.com/health/first-aid/first-aid-for-seniors#heat-and-coldrelated-illness
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•  За тези, които са обучени, но много отдавна. Ако преди това сте били 

обучени за CPR, но не сте сигурни в способностите си, тогава правете само 

компресии на гърдите със скорост от 100 до 120 в минута.4. 

 

Преди да започнете RCP, проверете: 

• Безопасна ли е средата за човека? 

• Лицето е в съзнание или в безсъзнание? 

• Ако човекът изглежда в безсъзнание, докоснете или разклатете рамото му 

и го попитайте: „Добре ли сте?“ 

• Ако лицето не отговори и двама души са на разположение, помолете един 

човек да се обади на местния номер за спешни случаи и да донесе DAE, 

ако има такъв, и помолете другият да започне RCP. 

• Ако сте сами и имате незабавен достъп до телефон, обадете се на местния 

номер за спешни случаи, преди да започнете RCP. 

За да направите RCP, помнете буквите C - C - R (компресия, дихателни 

пътища, дишане), така че да знаете реда на стъпките. 

 

Компресия на гърдите: Възстановяване на кръвообращението 

1. Поставете човека, да легне по гръб, върху твърда повърхност. 

2.  Коленичете близо до врата и раменете на човека. 

3. Поставете дланта в центъра на гърдите на човека между гърдите. Поставете 

другата си ръка върху първата . Дръжте лактите си изправени и поставете 

раменете директно над ръцете си. 

4. Използвайте горната си телесна маса (не само ръцете), докато 

натискате гърдите   право надолу (компресирайте) гърдите поне с 5 

сантиметра, но не повече от 6 сантиметра. Натиснете силно със 100 до 

120 компресии в минута. 

5. Ако не сте били обучени на CPR, продължете компресирането на 

гърдите, докато не се появят признаци на движение или до като дойде 

медицински персонал за спешна помощ.Ако сте били обучени на CPR, 

продължете да отваряте дихателните пътища и устата в уста.5 
 

                                                           
4Източник: https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-cpr/basics/art-20056600 
5Източник : https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-cpr/basics/art-20056600 

https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-cpr/basics/art-20056600
https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-cpr/basics/art-20056600
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Дихателни пътища:  Отваряне на дихателните пътища 

Придвижете се до главата на пациента. Наклонете главата  и вдигнете 

брадичката, за да отворите дихателните пътища отново. Оставете устата му да се 

отвори леко.6 

 

Дишане: Дишане за съответния човек 

 

Спасителното дишане може да бъде дишане от уста в уста или от уста в нос, 

ако устата е силно наранена или не може да бъде отворена. 

1. С отворени дихателни пътища (с помощта на наклон на главата, повдигане на 

брадичката), дръжте ноздрите затворени за дишане уста в уста и покрийте устата 

на човека с вашата, така че да не се губи въздух. 

2. Пригответе се да направите две вдишвания. Поемете първия спасителен дъх – 

койтопродължава една секунда - и гледайте дали гърдите  се повдигат. Ако стане, 

се прави второ вдишване. Ако гърдите не се повдигнат, повторете наклона на 

главата, повдигането на брадичката и след това направете втори дъх. Тридесет 

компресии на гърдите, последвани от две спасителни вдишвания, се считат за 

цикъл. Внимавайте да не дишате прекалено много или да дишате твърде силно. 

3. Възобновете гръдните компресии, за да възстановите циркулацията. 

4. Продължете RCP, докато не се появят признаци на движение или поеме 

спешен медицински персонал..7 

                                                           
6Източник: https://www.thehealthy.com/first-aid/how-to-do-cpr/ 
7Източник: https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-cpr/basics/art-20056600 

https://www.thehealthy.com/first-aid/how-to-do-cpr/
https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-cpr/basics/art-20056600
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Източник: https://www.thehealthy.com/first-aid/how-to-do-cpr/ 

 

 

2.2.2. Външен автоматичен дефибрилатор (DAE) 

Външен автоматизиран дефибрилатор (DAE) е преносимо електронно 

устройство, което автоматично диагностицира сърдечна аритмия, която може 

да застраши живота на жертвата чрез камерна фибрилация (FV) и камерна 

тахикардия без импулс [1] и е способна да ги лекува чрез дефибрилация, 

прилагане на електричество което спира аритмията, което позволява на сърцето 

да възстанови ефективния си ритъм. 

С помощта на прости аудио и визуални команди, DAE е проектиран така, 

че да бъде лесен за използване от хора, които не са запознати, а използването на 

DAE се преподава в много курсове за първа помощ и в курсове за реагиране и 

сърдечно-белодробна реанимация (RCP) на основно ниво на поддържане на 

живота. (SVB).8 

 

Източник на снимката: 

https://www.indiamart.com/proddetail/automated-external-defibrillator-aed-

7263020488.html 

Преди да го използвате, трябва да се обадите на вашия местен номер за 

спешни случаи. DAE има аудио инструкция, която се активира автоматично 

при отваряне. И така, това, което трябва да направите, е: 

1. Стартирайте DAE и следвайте визуалните и / или аудио инструкциите. 

                                                           
8Източник: https://en.wikipedia.org/wiki/Automated_external_defibrillator 

https://www.thehealthy.com/first-aid/how-to-do-cpr/
https://www.indiamart.com/proddetail/automated-external-defibrillator-aed-7263020488.html
https://www.indiamart.com/proddetail/automated-external-defibrillator-aed-7263020488.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Automated_external_defibrillator


 
 

78 
 

2. Отворете ризата на лицето и избършете гърдите на голо, така че да са сухи. 

Ако лицето носи лепенки за лекарства, трябва да използвате ръка в ръкавица 

(ако е възможно), за да премахнете пластира, преди да избършете гърдите на 

човека. 

3. Подредете електродите DAE и прикрепете конектора (ако е необходимо). 

4. Уверете се, че никой, включително и вие, не докосва този човек. Кажете на 

всички да не "стоят в непосредствена близост". 

5. Натиснете бутона „анализирайте“ (ако е необходимо) и позволете на DAE да 

анализира сърдечната честота на човека. 

6. Ако DAE ви посъветва да шокирате човека, уверете се, че никой, включително 

и вие, не го докосва - и кажете на всички да не "стоят в непосредствена близост". 

След като всички се отдръпнат, натиснете бутона "шок". 

7. Стартирайте RCP след шоково приложение. Или, ако не се препоръчва шок, 

започнете RCP.Извършете 2 минути (приблизително 5 цикъла) от RCP и 

продължете да следвате инструкциите на DAE.Ако забележите някакви 

очевидни признаци на живот, спрете RCP и следете дишането му за всяка 

промяна в състоянието9. 

 

2.2.3. Позиция за безопасност 

Когато човек е в безсъзнание, повечето мускули се отпускат и стават 

инертни. Езикът е огромен мускул, прикрепен към долната челюст. Ако някой е 

в безсъзнание и лежи по гръб, задната част на езика ще се обърне назад и ще 

запуши дихателните пътища, правейки пострадалият неспособен да диша. В 

допълнение, хранопроводът и сфинктера на хранопровода се отпускат и остават 

отворени. Това означава, че съдържанието на стомаха може да се разлее и да 

изтече в белите дробове. Това явление се нарича пасивно повръщане. Ако някой 

е в безсъзнание, но диша, най-добрият начин да поддържат дихателните му 

пътища отворени е да върнат човека в безопасното положение. Това ще накара 

езика им да падне напред и ще позволи на съдържанието на стомаха да се 

оттича. 10 .Следният метод ви показва как да поставите някого в сигурно 

положение, ако сте сами - дори и да мислите, че може да имате нараняване на 

гръбначния мозък. 

 

1. Преместете ръката най-близо до вас на една 

страна. 

 

                                                           
9Източник : https://www.redcross.org/take-a-class/aed/using-an-aed/aed-steps 
10Източник: https://firstaidforlife.org.uk/the-recovery-position-8-simple-steps/ 

https://www.redcross.org/take-a-class/aed/using-an-aed/aed-steps
https://firstaidforlife.org.uk/the-recovery-position-8-simple-steps/
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2. Използвайте ръката, която е най-близо до главата 

на човека, за да държите другата ръка и я поставете 

отстрани на бузата, за да поддържате главата и шията 

на човека, докато го завъртите. 

 

 
3. Използвайте другата си ръка, за да повдигнете 

външната страна на коляното. 

 

 
4. Използвайте това движение като лост, за да 

завъртите човека. 

 
5. Натиснете коляното към пода, като държите 

главата и шията с другата ръка. 

 
6. Издърпайте огънатото коляно нагоре в бягащо 

положение, за да стабилизира тялото на човека. 

Уверете се, че е достатъчно обърнат, за да може езикът 

да падне напред и да позволи на съдържанието на 

стомаха да се оттича.В идеалния случай жертвата не 

трябва да бъде обърната с лице надолу, тъй като това 

поставя теглото на тялото върху белите дробове и не 

е толкова лесно да диша. За да избегнете това, свийте 

коляното си на 90 °, за да се облегнете на една страна. 

 

 

7. Проверете дали диша, като държите обърната 

длани към уста на човека. 

 

 
 

Източник : https://firstaidforlife.org.uk/the-recovery-position-8-simple-steps/ 

 

2.4. Разпознаване на медицински спешни симптоми и признаци и основни 

техники за оказване на първа помощ при общи медицински спешни 

случаи и заболявания 

https://firstaidforlife.org.uk/the-recovery-position-8-simple-steps/
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2.4.1.Удар / инсулт11 

 

Инсулт възниква при прекъсване на кръвоснабдяването в дадена област 

на мозъка. Симптомите зависят от района на мозъка, който е засегнат от загубата 

на кръвоснабдяване и може да включва промени в усещанията или двигателния 

контрол. Бързото действие е от съществено значение, ако подозирате, че някой 

може да е получил инсулт.Незабавното лечение на инсулт може да сведе до 

минимум дългосрочните ефекти от инсулт и дори да намали риска от смърт на 

човек в резултат на инсулт. 

 

FAST е съкращение, което може да ви помогне бързо да разпознаете 

предупредителните знаци и симптоми на инсулт: 

• F: Паднало лице. Помолете човека да се усмихне и вижте дали може 

да повдигне ъглите на уста или единия остава паднал. Част от лицето 

може да е изтръпнала, а усмивката може да изглежда неравномерна. 

• A: Изтръпване / слабост на ръката. Помолете лицето да вдигне и 

двете си ръце. Има ли слабост или изтръпване от една страна? Ако една 

ръка продължава да се спуска, това е знак за слабост на ръката. 

• S: Трудно говорене. Хората с инсулт могат да говорят неясно или да 

имат проблеми с говора. Речта може да бъде неразбираема. Помолете 

човека да повтори обикновено изречение за да се разберат всички 

аномалии в речта. 

• T: Време е да се обадите на местния номер за спешни случаи! Ако 

човек има някой от горните симптоми, дори и симптомите да изчезнат, 

позвънете на местния номер за спешна помощ и го закарайте веднага в 

болницата. 

 

2.4.2. Конвулсии12 

Конвулсии  или припадъците са внезапно, неконтролирано 

електрическо смущение в мозъка. 

Те могат да причинят промени в поведението, движенията или чувствата и 

нивата на съзнанието. Ако имате два или повече припадъци или склонност да 

имате повтарящи се пристъпи, имате епилепсия. В случай на припадък, 

признаците и симптомите могат да варират от леки до тежки и могат да зависят 

от вида на припадъка. Признаците и симптомите на гърчове могат да включват: 

 

1. Временно объркване 

2. Празни очи 

3. Безконтролни движения на ръцете и краката 

4. Загуба на съзнание или осъзнатост 

                                                           
11Източник: https://www.medicinenet.com/11_signs_and_symptoms_of_stroke/article.htm 
12Източник: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/seizure/symptoms-causes/syc-20365711 

https://www.medicinenet.com/11_signs_and_symptoms_of_stroke/article.htm
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/seizure/symptoms-causes/syc-20365711
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5. Когнитивни или емоционални симптоми, като страх, тревожност 

или усещане за déjàvu 

Ако човек има гърчове, той трябва: 

• Поставете внимателно лицето, което има гърчове, в наклонено 

положение на пода или върху равна повърхност. 

• Поставете нещо меко и плоско под главата. 

 

• Завъртете го леко на една страна, за да предотвратите задушаване и да 

поддържате дихателните пътища чисти. 

• Ако човекът с гърчове е седнал, внимателно го обърнете настрани, така 

че всякакви течности да изтичат от устата. 

• Не се опитвайте да насилвате с нещо устата му. Припадъците не карат 

хората да гълтат езика си. 

• Не се опитвайте да давате течности или лекарства, докато кризата не е 

преминала и човекът отново не е напълно съзнателен. 

• Не се опитвайте да ограничавате движенията на жертвата. Мускулите се 

свиват плътно по време на пристъпите. Прилагането на ограничението 

може да причини разкъсване на мускули или дори счупване на кост, 

особено при възрастни хора, чиито кости могат да бъдат чупливи.13. 

 

2.4.3. Травма на главата 

Ударът по главата може да има причини различни симптоми в 

зависимост от тежест неговата сила. Те могат да бъдат: 

• известно кървене 

• синини 

• леко главоболие 

• гадене или поаръщане 

• лека замаяност 

Хората често могат да лекуват леки наранявания на главата у дома. 

Прилагането на студен компрес в ударената област може да помогне за 

намаляване на отока. През първите 24 часа след леко нараняване на главата 

човекът трябва да поиска от някого да го проверява редовно. 

Ако засегнатото лице загуби съзнание или покаже признаци на объркване 

или загуба на памет, жизненоважно е да се свържете с лекар. 

След нараняване на главата жертвата трябва да избягва употребата на 

наркотици или алкохол, шофиране или да играе контактни спортове. Може да 

се наложи да си почива от работа или училище. 

Тежките наранявания на главата изискват незабавна медицинска помощ. 

Всеки, който види някой със симптоми на сериозно нараняване на главата, 

трябва да се обади на местния номер за спешни случаи. 

                                                           
13Източник: https://www.epilepsy.com/learn/special-populations/seniors-and-epilepsy/recognizing-seizures-
and-first-aid 

https://www.epilepsy.com/learn/special-populations/seniors-and-epilepsy/recognizing-seizures-and-first-aid
https://www.epilepsy.com/learn/special-populations/seniors-and-epilepsy/recognizing-seizures-and-first-aid
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Най-добре е да не местите човек с тежко нараняване на главата, за да 

избегнете утежняване на раните. Освен това хората не трябва да се опитват да 

свалят каската на човека, ако той носи такава. 

Тежките наранявания на главата често изискват хоспитализация, 

операция или дългосрочно лечение.14 

 

2.4.4. Депресия и самоубийство15 

Депресията варира от човек до човек, но има някои общи признаци и 

симптоми. Важно е да запомните, че тези симптоми могат да бъдат част от 

нормалните неприятни моменти от живота.Но колкото повече симптоми имате, 

толкова по-силни са те и колкото по-дълго траят - толкова по-голяма е 

вероятността да изпитате депресия. 

 

2.4.5. Хипертонична спешна помощ 

Хипертоничните спешни случаи се диагностицират, ако има систолно 

кръвно налягане по-голямо от 180 mmHg или диастолично кръвно налягане, по-

голямо от 120 mmHg, с наличие на остра лезия на целевия орган. 

Хипертоничните спешни случаи се диагностицират, ако има систолно кръвно 

налягане по-голямо от 180 mmHg или диастолично кръвно налягане над 120 

mmHg при иначе стабилен човек без клинични или лабораторни доказателства 

за остро увреждане на целевия орган. Тези лица трябва да засилят 

антихипертензивната лекарствена терапия. Тези пациенти се нуждаят от 

ефективни и бързодействащи лекарства, които се прилагат интравенозно за 

безопасно понижаване на повишеното кръвно налягане, за защита на функцията 

на целевите органи, за подобряване на симптомите, намаляване на 

усложненията и подобряване на клиничните резултати.16. 

2.4.6. Ангина17 

Ангина пекторис е вид болка в гърдите, причинена от намален приток 

на кръв към сърцето. Ангината е симптом на коронарна болест на сърцето. 

Ангина, която също може да се нарече ангина пекторис /гръдна жаба, често се 

описва като усещане за стягане, натиск, тежест, натиск или болка в гърдите. 

Някои хора със симптоми на стенокардия описват стенокардията като 

усещането за закопчалка, която стяга гърдите им, или сякаш тежест е поставена 

върху гърдите им. Ангината може да е нова болка, която се нуждае от оценка от 

лекар или повтаряща се болка, която изчезва с лечението. Симптомите на 

стенокардията включват: болка в гърдите или дискомфорт, евентуално описани 

като налягане, натиск, парене или тежест; болка в ръцете, шията, челюстта, 

                                                           
14Източник: https://www.medicalnewstoday.com/articles/322225.php 
15Източник: https://www.helpguide.org/articles/depression/depression-symptoms-and-warning-signs.htm 
16Източник: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5440310/ 
17Източник: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/angina/diagnosis-treatment/drc-20369378 

https://www.medicalnewstoday.com/articles/322225.php
https://www.helpguide.org/articles/depression/depression-symptoms-and-warning-signs.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5440310/
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/angina/diagnosis-treatment/drc-20369378
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рамото или гърба, придружаваща болка в гърдите; гадене; умора; проблеми с 

дишането; изпотяване; виене на свят. 

За да диагностицира ангина, вашият лекар ще започне с физически 

преглед и ще попита за вашите симптоми.Ще бъдете попитани и за рискови 

фактори, включително ако имате анамнеза за сърдечни заболявания в 

семейството. Ако стенокардията ви е лека, промени в начина ви на живот може 

да е всичко, от което се нуждаете. Дори ако стенокардията ви е тежка, промените 

в начинави  на живот може да са полезни. Ако само промените в начина на 

живот не ви помогнат при ангина, може да се наложи да приемате лекарства. 

 

2.4.7. Синкоп /припадък18 

Вазовагалениясинкопсе появява, когато припаднете, тъй като тялото ви 

реагира на определени въздействания, като гледката на кръв или екстремен 

емоционален стрес.Той причинява внезапно забавяне на пулса и спадане 

кръвното налягане.Това води до намален приток на кръв към мозъка, което ви 

кара да загубите съзнание в краткосрочен план. Вазовагалниятсинкоп 

обикновено е безвреден и не изисква лечение. Но може да се раните по време на 

епизод на вазовагалскисинкоп. Вашият лекар може да препоръча тестове, за да 

изключи по-сериозни причини за припадане, като сърдечни заболявания. 

Вашият лекар може да ви помогне да идентифицирате причините за припадъка 

и ще обсъдите как можете да ги избегнете. 

Ако обаче имате вазовагаленсинкоп достатъчно често, за да попречи на 

качеството ви на живот, вашият лекар може да ви предложи да опитате 

лекарства, терапии или операция. 

 

2.4.8. Шок19 

Шокът е състояние, което може да застраши нечий живот и това се 

случва, когато тялото не получава достатъчно приток на кръв. Това означава, че 

клетките не получават достатъчно кислород, за да им позволят да функционират 

правилно, което може да доведе до увреждане на жизненоважни органи като 

мозъка и сърцето. Шокът може да бъде причинен от всичко, което намалява 

притока на кръв, включително сърдечни проблеми, като сърдечен удар или 

сърдечна недостатъчност; силно вътрешно или външно кървене; загуба на 

телесни течности в резултат на дехидратация, диария, повръщане или изгаряне; 

тежки алергични реакции и тежки инфекции. 

Ако някой има някое от горните състояния, което може да намали 

притока или поток на кръв, може да изпадне в шок, така че може да се наложи 

да лекувате лицето и за това състояние. 

Ако смятате, че някой може да е в шок, трябва да потърсите седем 

ключови неща: 1. Бледност на лицето (бледност) 2. Студена и запушена кожа; 3. 
                                                           
18Източник: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/vasovagal-syncope/diagnosis-treatment/drc-
20350531 
19Източник: http://www.sja.org.uk/sja/first-aid-advice/heart/shock.aspx 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/vasovagal-syncope/diagnosis-treatment/drc-20350531
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/vasovagal-syncope/diagnosis-treatment/drc-20350531
http://www.sja.org.uk/sja/first-aid-advice/heart/shock.aspx


 
 

84 
 

Бързо и плитко дишане 4. Пулс бърз, слаб; 5. Кихане или въздишка; 6. Объркване 

7. Загуба на капацитет за реакция (в крайни случаи). 

Ако показва признаци на шок: 

• Поставете човека с главата надолу и с повдигнати и подпряни крака, за да 

увеличите притока на кръв към главата. Не повдигайте крака, ако е ранен. 

• Обадете се за медицинска помощ и кажете, че смятате, че човекът е в шок 

и обяснете какво мислите, че го е причинило (като кървене или сърдечен удар). 

• Разхлабете тесните дрехи около шията, гърдите и кръста, за да сте 

сигурни, че не ограничава притока на кръв. 

• Страхът и болката могат да влошат шока, като увеличат нуждата от 

кислород в тялото, така че докато чакате помощ, е важно да поддържате 

комфортна, топла и спокойна атмосфера. Направете това, като го покриете с 

палто или одеяло и го потупате и успокоите. 

• Продължете да проверявате дишането, пулса и нивото на реакцията му. 

• Ако по някое време изпаднете в безсъзнание, отворете дихателните му 

пътища, проверете дишането му и бъдете готови да лекувате някой, който е 

загубил съзнание. 

 

2.4.9. Остър пристъп на астма20 

По време на астматичен пристъп, наричан още астма обостряне, 

дихателните пътища набъбват и се възпаляват. Мускулите около дихателните 

пътища се свиват и дихателните пътища произвеждат допълнителна слуз, 

причинявайки стесняване на (бронхиалните) дихателни пътища. Признаците и 

симптомите на астматичен пристъп включват: 

• Тежък задух, болка в гърдите или болка и кашлица или хрипове 

• Ниски пикови нива на експираторен поток (PEF), ако използвате 

peakflowmeter (пиков уред). 

• Симптоми, които не реагират на използването на бързодействащ 

(спасителен) инхалатор 

Ако имате симптоми на тежка астматична атака, като например 

затруднения с говора, тъй като сте останали без дъх, използвайте 

бързодействащи (спасителни) лекарства и незабавно стигнете до лекарския 

кабинет или спешните служби. 

 

 

2.4.10. Задушаване21 

Задушаването се случва, когато дихателните пътища на някой са 

внезапно или напълно блокирани, така че не могат да дишат. Ако дихателните 

                                                           
20Източник: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/asthma-attack/diagnosis-treatment/drc-
20354274 
21Източник: https://www.nhs.uk/common-health-questions/accidents-first-aid-and-treatments/what-should-
i-do-if-someone-is-choking/ 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/asthma-attack/diagnosis-treatment/drc-20354274
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/asthma-attack/diagnosis-treatment/drc-20354274
https://www.nhs.uk/common-health-questions/accidents-first-aid-and-treatments/what-should-i-do-if-someone-is-choking/
https://www.nhs.uk/common-health-questions/accidents-first-aid-and-treatments/what-should-i-do-if-someone-is-choking/
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пътища са само частично блокирани, човекът обикновено ще може да говори, да 

вика, да кашля или да диша. 

Обикновено жертвата ще може да премахне блокирането сама. 

За да помогнете при леко задушаване при възрастен: 

• насърчете го да кашля, за да се опита да изчисти запушването 

•  помолете го да се опита да изплюе предмета, ако е в устата му 

• Не поставяйте пръсти в устата му, за да помогнете, защото може 

случайно да ви ухапе 

• • Ако не може да се откашля, потупайте  го по гърба. 

 

2.4.11. Повръщане 

 Гаденето и повръщането не са заболявания, а са симптоми на няколко 

състояния, като например: индуцирано от наркотици повръщане, интензивна 

болка, емоционален стрес (като страх), заболяване на жлъчния мехур, 

хранително отравяне, инфекции (като "стомашен грип"), преяждане22.. 

Лечението за повръщане (независимо от възрастта или причината) 

включва: 

• Пийте постепенно по-големи количества бистри течности 

• Избягвайте твърдите храни, докато епизодът на повръщане 

премине 

• Почивка 

• Временно прекратяване на всички перорални лекарства, които 

могат да раздразнят стомаха и да влошат повръщането 

Ако повръщането продължава по-дълго от 24 часа, трябва да се използва 

перорален разтвор за рехидратация за предотвратяване и лечение на 

дехидратация.23 

 

2.4.12. Запек24 

Запекът означава, че изхожданията са твърди или се случват по-рядко от 

нормалното. Почти всеки преминава през това в някакъв момент. 

Въпреки че обикновено не е сериозно, ще се почувствате много по-добре, когато 

тялото ви се възстанови. 

Нормалната продължителност на времето между движенията на червата 

различно при хората.  

Някои хора имат изхождане три пъти на ден. Други имат изхождане няколко 

пъти седмично. 

Можете да имате: 

• Рядко изхождане 

• Проблеми с елиминирането на изпражненията (големи усилия 

при изхождане) 
                                                           
22Източник: https://www.webmd.com/digestive-disorders/digestive-diseases-nausea-vomiting#1 
23Източник: https://my.clevelandclinic.org/health/symptoms/8106-nausea--vomiting/care-and-treatment 
24Източник: https://www.webmd.com/digestive-disorders/digestive-diseases-constipation#1 

https://www.webmd.com/digestive-disorders/digestive-diseases-nausea-vomiting#1
https://my.clevelandclinic.org/health/symptoms/8106-nausea--vomiting/care-and-treatment
https://www.webmd.com/digestive-disorders/digestive-diseases-constipation#1
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• Твърди изпражнения в малки количества 

 Вие можете да: 

• Пийте две или четири допълнителни чаши вода на ден, ако 

вашият лекар не ви е казал да ограничавате течностите по друга 

причина. 

• Опитайте горещи течности, особено сутрин. 

• Добавете плодове и зеленчуци към вашата диета. 

• Яжте сини сливи и трици от зърнени култури. 

• Правете физически упражнения през повечето дни от седмицата. 

Когато движите тялото си, мускулите в червата ви са още по-

активни. 

 

2.4.13. Дехидрация25 

 

Дехидратацията е състояние, което възниква, когато даден човек е 

загубил толкова много течност, че тялото вече не може да функционира 

нормално и развива признаци и симптоми поради загуба на течности. 

Признаците и симптомите на дехидратация при възрастните варират от леки до 

тежки. 

Лека до умерена дехидратация може да включва следното: 

• Силна жажда 

• Сухота в устата 

• Умора или сънливост 

• Намалено отделяне на урина 

• Урината е с малък обем и е по-жълта от нормалното 

• Главоболие 

• Суха кожа 

Опциите за лечение на дехидратация за възрастни включват домашни 

средства като питейна вода, консумация на спортни напитки, които заместват 

загубените хранителни вещества, охлаждане на тялото и премахване на 

излишното облекло от човека. Медицинското лечение за дехидратация при 

възрастни включва хоспитализация и заместване на загубени течности. 

 

2.4.14. Остро задържане на урина 26 

Задържането на урина е неспособността на тялото да изпразни напълно 

пикочния мехур. Задържането на урина може да се дължи на две причини - или 

запушване, или непроходимост. 

                                                           
25Източник: 
https://www.emedicinehealth.com/dehydration_in_adults/article_em.htm#what_is_the_medical_treatment_
for_dehydration_in_adults 
26Източник: https://www.depend.com.au/urinary-incontinence/causes/urinary-retention/ 

https://www.emedicinehealth.com/dehydration_in_adults/article_em.htm#what_is_the_medical_treatment_for_dehydration_in_adults
https://www.emedicinehealth.com/dehydration_in_adults/article_em.htm#what_is_the_medical_treatment_for_dehydration_in_adults
https://www.depend.com.au/urinary-incontinence/causes/urinary-retention/
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Ако има някакво препятствие (например камъни в пикочния мехур или 

камъни в бъбреците), възниква запушване и урината не може да се движи без 

запушване в пикочните пътища. 

Необструктивните причини включват отслабени мускули и проблеми с 

нервите, които пречат на сигналите между мозъка и пикочния мехур. Ако 

нервите не функционират правилно, мозъкът ви не може да получи 

съобщението, че пикочният мехур е пълен. 

Симптомите са: невъзможност за уриниране; болка, спешна нужда от 

уриниране; силна болка или дискомфорт в долната част на корема; балониране 

на долната част на корема; Вашият лекар / специалист може да лекува 

задържането на урина чрез източване на пикочния мехур; дилатация на 

уретрата; уретралнистентове; лекарства за простата; хирургия. 

2.4.15. Висока температура27 

Треската е временно повишаване на телесната температура, често 

поради болест.Наличието на треска е знак, че в тялото ви се случва нещо 

необикновено.  

Имате температура, когато температурата ви се повиши над нормата. 

Треска или висока телесна температура могат да бъдат причинени от: 

• Вирус 

• Бактериална инфекция 

• Изтощение, причинено от топлина 

• Определени възпалителни състояния, като ревматоиден артрит 

В случай на висока температура или ниска температура, която причинява 

дискомфорт, Вашият лекар може да препоръча лекарство без рецепта, като 

ацетаминофен или ибупрофен. 

2.4.16. Топлинно изтощение /прегряване28 

Топлинното изтощение е състояние, чиито симптоми могат да включват 

силно изпотяване и бърз пулс в резултат на прегряване на тялото. 

 Това е един от трите синдрома, свързани с топлината, като топлинните 

спазми са най-леки, а слънчевият удар е най-силен. 

Причините за прегряване включват излагане на високи температури, по-

специално, когато се комбинират с висока влажност и интензивна физическа 

активност. Без бързо лечение, топлинното изтощение може да доведе до слънчев 

удар, животозастрашаващо състояние. За щастие, топлинното изтощение може 

да бъде предотвратено. 

Признаците и симптомите са: 

• Обилно изпотяване 

• Отпадналост 

• Замайване 

• Умора 
                                                           
27Източник: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/fever/symptoms-causes/syc-20352759 
28Източник: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/heat-exhaustion/symptoms-causes/syc-
20373250 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/fever/symptoms-causes/syc-20352759
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/heat-exhaustion/symptoms-causes/syc-20373250
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/heat-exhaustion/symptoms-causes/syc-20373250
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• Слаб, бърз пулс 

• Ниско кръвно налягане в покой 
В повечето случаи можете да лекувате топлинното изтощение, като направите 

следното: 

• Почивайте на хладно място. Влизането в сграда с климатик е най-добре, но 

поне можете да намерите сенчесто място или да застанете пред вентилатор. 

Починете, като легнете по гръб с крака, повдигнати над нивото на сърцето. 

• Пийте студени течности. Ограничете се с вода или спортни напитки. Не 

пийте алкохолни напитки, които могат да допринесат за дехидратация. 

• Опитайте мерки за охлаждане. Ако е възможно, вземете студен душ, влезте 

в хладна вана или сложете кърпи, напоени със студена вода върху кожата. 

Ако сте на открито и не сте близо до подслон, къпането в езерце или поток 

от студена вода може да помогне за намаляване на температурата. 

• Разхлабете дрехите. Свалете ненужното облекло и се уверете, че дрехите са 

леки и не стегнати. 

 

2.4.17. Назално кървене, епистаксис29 

2.4.17.  

Има много причини за епистаксис. Най-честата причина е сух въздух. 

Други често срещани причини за кръвотечение от носа включват: чужд предмет, 

блокиран в носа, химически дразнители, алергична реакция, нараняване на носа, 

многократно кихане, почистване на носа с пръсти, студен въздух. Лечението на 

назалното кървене ще варира в зависимост от вида и причината за епистаксиса. 

Ако имате предишен епистаксис, кървете от предната част на носа, обикновено 

от ноздра. Може да опитате да лекувате предишен назален епистаксис у дома. 

Докато стоите прави натиснете меката страна на носа си. Може да имате задно 

кървене. Също така, кръвта се стреми да тече зад носа в гърлото. Задното 

кръвотечение от носа е по-рядко и често по-тежко от предното носно кървене. 

 

2.4.18. Травма на меките тъкани30 

 

Травма на меките тъкани е увреждане на мускулите, връзките и 

сухожилията в цялото тяло. Обичайните лезии на меките тъкани обикновено 

възникват от навяхване, разтягане, удар, който води до сътресение или 

прекомерна употреба на определена част от тялото. Увреждането на меките 

тъкани може да доведе до болка, подуване, синини и загуба на функция. Когато 

меката тъкан е повредена, обикновено има незабавна болка, заедно с незабавно 

или забавено подуване (прекомерното подуване може да забави лечебния 

процес - вижте лечението по-долу). Ригидността/втвърдяване/ също е много 

често поради травма и подуване.Синината може да се развие след 24-48 часа. 

                                                           
29Източник: https://www.healthline.com/health/nosebleed#treatment 
30Източник: https://thephysiotherapyclinics.com/soft-tissue-injuries/ 

https://www.healthline.com/health/nosebleed#treatment
https://thephysiotherapyclinics.com/soft-tissue-injuries/
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Има главно три етапа на лечение и възстановяване при наранявания на меките 

тъкани, като изкълчване на глезена. 

• Етап 1: През първите 24-72 часа е важно да се защити увредената зона, 

да се постави точна диагноза и да се спазва режима на PRICE  (вижте по-долу). 

Ако е възможно, трябва да бъдат насърчавани леко движение без болка. 

• Стъпка втора: Намалете отока и сковаността и започнете да 

възвръщате нормалното движение. 

• Трети етап: възстановяване на нормалната функция и връщане към 

нормални дейности. 

 

 

 

2.4.19. Рана31 

Рана на кожата, която не се лекува, лекува или излекува бавно, но има 

тенденция да се повтори е известно като хронична рана. Някои от многото 

причини за хронични (продължаващи) кожни наранявания могат да включват 

травма, изгаряния, рак на кожата, инфекция или основните медицински 

състояния, като диабет. Раните, които отнемат много време, се нуждаят от 

специални грижи. Някои от многото причини за хронична рана на кожата могат 

да включват: 

 

• Неподвижно залежаване (декубитални рани или рани в леглото), 

когато постоянното локализирано налягане ограничава притока 

на кръв 

• Значителна травма на кожата 

• Хирургия - разрези (разрези, направени по време на операция) 

могат да бъдат заразени и се лекуват бавно 

• Дълбоки изгаряния 

 

2.4.20. Фрактури32 

Счупена кост или костна фрактура се случва, когато силата, упражнена 

върху костта е по-силна, отколкото може да издържи. Това нарушава 

структурата и здравината на костта и води до болка, загуба на функция и 

понякога кървене и нараняване около счупването. Причините за фрактури на 

костите могат да включват: 

• Травматични инциденти, като спортни наранявания, 

автомобилни катастрофи и падания 

• Заболявания като остеопороза и някои видове рак, лесно 

причиняват фрактура на костите, което означава, че дори леките 

травми и падания могат да станат сериозни. 
                                                           
31Източник: https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/wounds-how-to-care-for-
them 
32Източник: https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/bone-fractures 

https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/wounds-how-to-care-for-them
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/wounds-how-to-care-for-them
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/bone-fractures
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Симптомите на фрактура зависят от спецификата на костта и тежестта 

на нараняването, но могат да включват: 

• Болка 

• Подуване 

• Синини 

• Деформация 

• Невъзможност да се използва крайника. 

Ако подозирате фрактура на костта, трябва: 

• Да държите човека неподвижен – да не се движете, освен ако няма 

непосредствена опасност, особено ако подозирате фрактура на 

черепа, гръбнака, ребрата, таза или горната част на крака 

• Обърнете внимание, дали някоя от фрактурите кърви. Спрете 

кървенето, като натиснете здраво на това място с чиста превръзка. 

Ако кост стърчи навън, оказвайте натиск около краищата на 

раната 

• Ако кървенето е овладяно, дръжте раната покрита с чиста 

превръзка 

• Никога не се опитвайте да изправите счупени кости 

 

2.4.21. Луксация33 

Луксация(изкълчване)  е нараняване на ставата - място, където се срещат 

две или повече кости - при което краищата на костите са изместени от 

нормалното си положение. Това болезнено нараняване временно деформира 

ставата и я обездвижва. 

 

Дислокацията се среща най-често в раменете и пръстите. Други области 

включват лактите, коленете и бедрата. Ако подозирате дислокация, потърсете 

незабавно медицинска помощ, за да възстановите костите в правилното им 

положение. 

 

При правилно лечение повечето дислокации се връщат към нормалната 

си функция след няколко седмици почивка и рехабилитация. Дислоцирана 

става може да бъде: 

• Видимо деформирани или изпъкнали 

• Подути или обезцветени 

• Интензивна болка 

• Обездвижване 

Лечението на дислокацията зависи от местоположението и тежестта на 

нараняването. Може да включва: 

• Намаляване. Вашият лекар може да опита леки маневри, за да помогне 

на костите ви да се върнат на място. В зависимост от нивото на болка и 

                                                           
33Източник: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dislocation/diagnosis-treatment/drc-20354119 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dislocation/diagnosis-treatment/drc-20354119
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подуване, може да се наложи местна упойка или дори обща упойка, 

преди боравене с костите. 

• Обездвижване. След като костите ви са отново на място, вашият лекар 

може да обездвижи ставата ви с шина или лента за няколко седмици. 

Колко дълго ще носите шина или лента зависи от засегнатата става и 

степента на увреждане на нервите, кръвоносните съдове и 

поддържащите тъкани. 

• Хирургическа интервенция. Може да се наложи операция, ако вашият 

лекар не може да премести дислоцираните кости в правилните позиции 

или ако  кръвоносни съдове, нерви или връзки са повредени. Може да се 

наложи и хирургична намеса, ако сте имали повтарящи се дислокации, 

особено на рамото. 

• Рехабилитация. След като шината или лентата е отстранена, ще започне 

постепенна програма за рехабилитация, предназначена да възстанови 

обхвата на движение и силата на ставата. 

2.5. Общи методи за облекчаване на болката34 

Понякога болката има цел - може да ни предупреди, че имаме счупен 

глезен например. Но за много хора болката може да продължи седмици или 

дори месеци, причинявайки ненужни страдания и да повлияе на качеството на 

живот. 

Ако болката ви притесни, трябва да знаете, че днес имате повече 

възможности за лечение от всякога. Тук изброихме осем техники за контрол на 

болката и намаляване на болката, които не изискват инвазивна процедура - или 

дори приемане на хапче. 

1. Студ и топлина. Тези два изпитани метода все още са крайъгълен камък 

за облекчаване на болката при определени видове рани. Ако горещите или 

студени компреси, направени в у дома, не работят, опитайте да попитате 

физиотерапевт или хиропрактик за техните версии на тези лечения, които могат 

да проникнат по-дълбоко в мускулите и тъканите. 

2. Упражнения. Физическата активност играе решаваща роля за 

прекъсването на "порочния цикъл" на болката и намалената подвижност, 

срещани при някои хронични състояния, като артрит и фибромиалгия. 

Опитайте нежни аеробни занимания като ходене, плуване или колоездене. 

3. Кинетотерапия и трудова терапия. Тези две специалности може да са 

сред най-силните ви съюзници в борбата с болката. Физиотерапевтите ви водят 

през серия от упражнения, предназначени да поддържат или подобряват 

физическото ви състояние и подвижност. Трудовите терапевти ви помагат да 

                                                           
34Източник: https://www.health.harvard.edu/pain/8-non-invasive-pain-relief-techniques-that-really-work 

https://www.health.harvard.edu/pain/8-non-invasive-pain-relief-techniques-that-really-work
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научите как да извършвате редица ежедневни дейности по начин, който не 

влошава болката ви. 

4. Техники дух-тяло. Тези техники, които включват упражнения като 

медитация, интроспекция и дишане (между много други), ви помагат да 

възстановите усещането за контрол над тялото си и да спрете цикъла „бий се или 

бягай“, което може да засили хроничното мускулно напрежение и болката. 

6. Биофикбек. Тази техника включва упражнения за релакс и дишане с 

помощта на машина за биофидбек, която трансформира данните за 

физиологичните функции (като сърдечна честота и кръвно налягане) във 

визуални сигнали като графика, мигаща светлина или дори анимация. 

Преглеждането и модифицирането на визуалните изображения ви дава степен 

на контрол върху реакцията на тялото ви при болка. 

7. Музикална терапия. Проучванията показват, че музиката може да 

помогне за облекчаване на болката по време и след операция и раждане. 

Класическата музика доказано работи още по-добре, но не е лошо да опитате 

любимия си жанр - слушането на всякакъв тип музика може да ви разсее от 

болка или дискомфорт. 

8. Терапевтичен масаж. Това не е само лечение, масажът може да облекчи 

болката, като елиминира напрежението в мускулите и ставите, облекчава стреса 

и тревожността и евентуално помага да ви отвлече вниманието от болка, като 

въведете „конкуриращо се“ чувство, което замества сигналите за болка. 

2.6. Превенция 

Много от трудовите злополуки и наранявания могат да бъдат предотвратени, 

ако околната среда е подготвена в съответствие с определени правила за 

безопасност. 

A) Падане 35- падането е една от най-честите причини за нараняване при 

възрастни хора. 

1. Продължавайте да се движите 

Физическата активност може да направи много за предотвратяване на 

падания. Помислете за дейности като ходене, плуване. Подобни дейности 

намаляват риска от падане чрез подобряване на съпротивата, баланса, 

координацията и гъвкавостта. 

2. Носете подходящи обувки 

Помислете за смяна на обувките си, като част от плана за предотвратяване 

на паданията.Високите токчета, широките чехли и обувките с гладка подметка 

                                                           
35Източник: https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/healthy-aging/in-depth/fall-prevention/art-
20047358 

https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/healthy-aging/in-depth/fall-prevention/art-20047358
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/healthy-aging/in-depth/fall-prevention/art-20047358


 
 

93 
 

могат да ви накарат да се подхлъзнете, да се спънете и да паднете. Както и 

ходенето по чорапи. Вместо това носете подходящи, устойчиви обувки с 

нехлъзгаща се подметка. Подходящите обувки също могат да намалят болките в 

ставите. 

3. Премахнете опасностите от дома 

Огледайте къщата си. Дневната, кухнята, спалнята, банята, коридорите и 

стълбите могат да бъдат опасни. За да направите дома си по-безопасен: 

• Премахват се кутии, вестници, електрически кабели и телефонни кабели от 

пътеките. 

• Предлага се веднага ремонтиране на подове и дървени на праговете /ако е 

нужно/. 

• Съхранявайте удобно облекло, съдове, храни и други стоки. 

• Незабавно почистете разлетите течности, мазнини или храни. 

•  Използвайте неплъзгащи се черги във ваната или душа. Използвайте стол за 

баня, който ви позволява да седите, докато се къпете. 

 

5. Осветете жизненото си пространство 

Дръжте дома си ярко осветен, за да избегнете спъване на трудно видими 

предмети. Също така: 

• Поставете нощни светлини в спалнята, банята и коридора. 

• Сложете нощна лампа близо до леглото, ако имате нужда. 

• Изчистете пътеките към превключвателите на светлината, които не са близо 

до входовете на стаята. Помислете за преминаване от традиционните 

превключватели. 

• Включете светлините преди да преминете нагоре или надолу по стълбите. 

• Дръжте фенерите на лесни за намиране места в случай на прекъсване на тока. 

 

6. Използвайте помощни устройства 

Вашият лекар може да препоръча да използвате пръчка или рамка, за да 

поддържате баланса си. Други помощни устройства могат да помогнат. 

Например: 

• Парапети от двете страни на стълбите 

• Неплъзгащи се черги за дървени стъпала без покритие 

• Повдигната тоалетна седалка или такава с подлакътници 

• Дръжки за душ или вана 

• Здрава пластмасова седалка за душ или вана- плюс ръчен мобилен душ за 

баня, докато седите. 
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Б) Задушаване36 

Тези съвети също ще помогнат за намаляване на случаите на задушаване: 

• Не пийте течности по време на хранене. Хората правят това, така че храната 

да премине на долу и може да доведе до задушаване. 

• Не говорете, докато ядете. Епиглотисът - клапанът в основата на езика ви, 

който не позволява на храната да навлезе в трахеята - не знае дали да се отвори 

или затвори, защото не знае дали идва храна или въздух. 

• Не яжте в легнало положение. 

• Не пийте алкохол по време на хранене. 

•  Научете се да се храните по-бавно. 

• Поставете по-малко в чинията, за да не можете да ядете прекалено бързо. 

Вместо това изяжте втора порция. 

• Нарежете храната на малки парченца (храната, нарязана на тънки филийки). 

• Почистете ябълковата кора преди сервиране или, по-добре, консумирайте 

ябълков сос. 

 

Въпроси за самооценка: 

1. Какво трябва да има в аптечка? 

2. Какво е кардио-белодробна реанимация? Какви са маневрите? 

3. Какво е външен автоматичен дефибрилатор? 

4. Как и кога да използвате външния дефибрилатор? 

5. Когато трябва да поставите човек в безопасно  положение? 

6. Как да разпознаем инсулт? 

7. Какви са често срещаните методи за облекчаване на болката? 
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Модул № 3 

Комфорт в напреднала възраст 
 

Комфортът на възрастния човек отразява ценности, нагласи и ориентации, 

които определят неговата социална идентичност. Удобството, наблюдавано 

от третата възрастова скала се променя, правим отчитането в годините на 

младостта, имаме умишлени промени на комфорта поради възприемането 

на рискове, страхове или уязвимости.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старостта включва (в зависимост от генетичното наследство и как е запазено 

това генетично наследство) сензорно, когнитивен и физически упадък. 

Удобството на възрастния човек зависи от степента на сензорни, когнитивни и 

физически спад.  „Никой не е твърде стар, за да не иска ден  живота“, така че 

тенденцията на възрастния човек е да генерира адаптация на текущите нужди, 

адаптация, свързана с промяната на комфорта, за да има чувство за идентичност, 

контрол, дори и ефективност на собствения живот. Повечето от смъртните 

случаи са причинени от нездравословен начин на живот, начин на живот, който 

не е подходящо адаптиран към проблема на старостта 37. 

                                                           
37  Coordonator Denizia Gal, Грижи за възрастни хора, проучвания и модели на най-добри практики -Erika 
Eugenia Dragan Keller, Глава 1, Видове и форми на услуги за грижа за възрастни хора, изд. Casa Cartii de 
Stiinta, Cluj-Napoca, 2012, pg 9 
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Роу и Хан 38 , тези, които са създали концепцията за "успешна старост", са 

наблюдавали от социологическия анализ и изследвания, че начинът на живот и 

личността са определящи фактори за увеличаване на шанса за красива старост.  

Подглава от концепцията за начина на живот е "комфортът на възрастните хора" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Удобството на възрастния човек зависи от няколко фактора като биологични, 

психологически фактори, социологически фактори (в които сме включили 

финансовия / икономическия фактор) 

Биологичните фактори, свързани с възрастта, нейната програма, физическите 

активности,  знаем, че „Биологичното стареене, за разлика от патологичното 

стареене, се осъществява без твърде очевидни сътресения, като се има предвид, че 

тялото тренира компенсаторните резерви и преминава през собствените си форми 

на балансиране изключително сложно. Най-характерният аспект на заболяванията 

при възрастни хора е полипатологията. Докато в други възрасти обикновено има само 

едно заболяване, в напреднала възраст в резултат на намаляването на 

съпротивлението на защитната сила, износването на органите и устройствата на 

тялото, като правило се инсталират няколко заболявания, които се развиват 

едновременно ”.”39.  

 Удобството на възрастния човек е пряко пропорционално на неговото 

здравословно състояние. 

Психологическите фактори, свързани с емоциите (притеснение или радост), 

които влияят на консумацията на храна и хранителната   тревожност, могат да 

                                                           
1. 38 Revised Rowe and Kahn Model of Successful Aging  

 
39  Erika Eugenia  Keller, Списание за социални изследвания и интервенция, Университет Ал. И. Куза, Яш, 
Том 14/2006-Гл.10- Алтернативни услуги за институционализация за възрастни хора, Яш, изд.  Lumen, 
2006, стр. 167  
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бъдат свързани с удовлетворяването на потребността от сигурност, любов, 

благополучие.  Ние знаем, че „психологическото стареене е резултат от 

предизвикани от възрастта промени в равнината на биоструктурите, които 

представляват материална подкрепа на психическия живот и на действителното 

разгръщане на психичните функции. Еволюцията на психическата активност е 

доминирана от отпечатъка на опита на живота, който е живял, от нивото на 

сложните процеси, съставени и от балансиращите и компенсиращи 

способности, които човекът има. При възрастните хора често се среща т. нар. 

инфантилна амнезия с афективен произход. Вътрешните смущения се 

акцентират в ситуацията, когато човекът осъзнава пристигането си по 

амнистичната линия. Нарушенията на паметта често се свързват с тези на 

мисълта и говора. За разлика от тях креативността и дори натрупването на нови 

знания могат да се поддържат на високи нива. Възрастните уравновесени хора 

стават съзерцателни с наблюдателно поведение към хората около тях, 

преминават през медитации за миналото и настоящето на ежедневието. За 

определени форми на интелигентност, като вербална интелигентност, на възраст 

50-60 години могат да се подчертаят максимални изпълнения, които се 

поддържат до голяма степен и след този период. определят тази форма като 

кристализирана интелигентност, основана на взаимодействието на способности, 

резултат от социализацията и образованието. Според същите автори флуидната 

интелигентност дава единство на интелектуалната система, като се възползва от 

перцептивно-интегративните аспекти на знанието. "40  

Комфортът на възрастния човек е пряко пропорционален на психологическия 

комфорт на възрастния човек, зависи от неговия начин на живот, съответно 

физическа активност, хранене, извършване на приятни занимания и участие в 

социални дейности, почивка и качество на съня, сложност на медицинските 

проблеми (хронични състояния) на зависимия възрастен човек, средата, в която 

живее, участието на членовете на семейството в грижите за зависимия възрастен 

човек, добрата способност да управлява емоциите и др. 

Необходимостта от сън е много по-очевидна от другите основни нужди. 

Независимо от възрастта, тялото се нуждае от сън, за да балансира физическата 

активност, но също така и за отпочинал ум. По-възрастните хора, които имат 

качествен сън, обикновено се радват на по-добро здраве и умствена ефективност 

от възрастните хора, които не спят или имат некачествен сън. Качеството на съня 

на възрастния човек е свързано с времето за сън и продължителността на 

периодите на сън. 

Сънят на възрастния човек също варира според сезоните. За добрия умствен 

комфорт е необходим добър сън. В случай, че възрастният човек не може да спи, 

най-добрите две помощни вещества са валериана и мелатонин. 

                                                           
40 Ibidem, pg 172 
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Тези растения и добавки се предлагат в синтетична форма едва наскоро, като 

хранителна добавка.41 

Душевният комфорт на възрастния човек също зависи от цялостната 

картина на умствената дейност преди пенсиониране, съответно носи 

отпечатъка на изживения опит. 

 Психичният комфорт зависи от сложния процес на балансиране, който 

включва компенсаторните сили на опита и функционалните сили на тялото. 

Както бе споменато по-горе, добрият умствен комфорт определя и 

дълголетието. 

 

Снимка – архив на проект STRACOV (социални отношения, чувство за полезност, обич е ключът към 

„ремонта на душата“) 

 

Социологически фактори, свързани с климата / домашната среда, социално-

икономическия статус, религията, културата и др. Социалните отношения 

участват в много аспекти на психическия комфорт на възрастния човек, за красиво 

стареене, включително на ниво физическо функциониране, като този аспект се 

разкрива от многобройни проучвания, в които е установено, че хората, които имат 

дефицит по отношение на социалните отношения и контакти имат по-висок риск 

от влошаване на физическото здраве (Holtzman, Rebok, Saczynski, Kouzis, Doyle & Eaton, 

2004), пренебрегване на профилактичното поведение (Carstensen, Edelstein & 

Dornbrand, 1996), но и по-висок риск от смърт (Eng, Rimm, Fitzmaurice & Kawaki , 

                                                           
41  Andrew Weil, Да остареем красиво” издателство Curtea Veche, Букурещ, 2010, стр. 232 
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2002) 42 . 

  

Снимка – архив на проект STRACOV 

 „Периодът на старост се характеризира с натрупване на умора и вътрешно 

износване, което променя функционалността и намалява производителността 

на човека. Пенсионната възраст е в определени граници в зависимост от 

законодателството на всяка държава. Имаме три фази, през които пенсионерът 

преминава последователно: стресовият период (непосредственият период след 

пенсиониране), периодът на тревожност и търсенето на социална и 

психологическа роля, стабилизационният период между 6-12 месеца, 

индивидът приема ролята на пенсионер. 

 Подготовката за пенсиониране е трудна. Възрастния трябва да се 

противопостави на чувството за безполезност, усещането за друга социална 

полезност, използването на натрупания опит, на мъдростта, отложена в полза 

на другите поколения, така че да ги убеди, че опитът се повтаря и че това, което 

са преживели, също ще живее на свой ред.“43 Удобството на възрастните хора е 

пряко пропорционално на социалния фактор, съответно на продуктивната дейност, 

участието в доходоносни дейности или подпомагането на другите, ангажираността в 

социалните отношения. 

                                                           
42 Gabriela-Maria Man, Психология на третата и четвъртата възраст, Издатество Trei, 2017, стр. 163. 
43 Erika Eugenia  Keller, Списание за социални изследвания и интервенция, Университет Ал. И. Куза, Яш, 
Том 14/2006-гл. 10- Алтернативни услуги за институционализация за възрастни хора, Яш, изд.  Lumen, 
2006, стр. 174  
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Снимка- архива на проект STRACOV - Възрастните хора активно участват в 

ръчната работа 

 В определени ситуации, в случай на частично или напълно зависими възрастни 

лица, минималните условия за комфорт в стая са свързани с наличието на 

легло, нощно шкафче, стол и маса.. За да се осигури подходяща атмосфера, 

трябва да се вземат предвид следните фактори: вентилацията на стаята ще се 

извършва няколко пъти на ден, като се внимава, че зависимият възрастен човек 

е покрит правилно, да не му е течение, помещението трябва да е възможно най-

дълго осветено, като се внимава светлината да не попада директно в очите на 

зависимия възрастен човек. Ако има възможност да правите полумрак или 

тъмнина в стаята; температурата трябва да се поддържа постоянна (за 

предпочитане 20 ° C, въпреки че по-голямата част от възрастните хора 

предпочитат топлината около 22 градуса по Целзий) в стаята, като се спазват 

хигиенните условия. 

 Освен спазването на общите правила, приложими в жилищата, тъй като се 

отнася до помещението на възрастни зависими, ще се вземе предвид следното: 

прахът ще се почиства с помощта на прахосмукачка или мокра кърпа; 

създаването на въздушни течения по време на почистване ще се избягва; трябва 

да се внимава да се поддържа постоянна температура по време на почистване, 

съществуващите мебели в стаята трябва да отговарят на определени изисквания, 

доколкото е възможно. 

По-възрастните зависими лица (в домашни или центърни грижи) трябва да 

чувстват, че са защитени от всяка вътрешна или външна агресия, за да 
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поддържат физическата и психическата си цялост, което е едно от основните 

условия на комфорт. 

Комфортът означава и форма на социологическа сигурност, съответно 

сигурността на асистирания човек, сигурност, състояща се в съществуването и 

поддържането на здравословна среда. Здравословната околна среда е 

представена от: чистотата на средата - къщата е суха, без мухъл, с възможност за 

проветряване, осветлението по  възможност да е естествена светлина; качество и 

влажност на въздуха 30% - 60%; температура на околната среда между 18,3 - 25 

градуса С; без шумно замърсяване, химически и микробни замърсявания; 

безопасна среда. Възрастните хора се нуждаят от грижи не само от осигуряване 

на психологически, физически или социологически комфорт, но и от 

намаляване на симптомите или излекуване на определени заболявания.44 За да 

се постигне това, трябва да се осигурят условия, необходими за повишаване на 

защитната и регенерационна сила на организма, както и отстраняването на 

възможните вредни влияния на околната среда. 

Персоналът, който полага грижи, независимо дали е от дома или обслужващ 

персонал от жилищен център, има задължението да уважава и осигурява 

физическата и психическата почивка на асистираните възрастни хора и с цел 

подобряване на тяхното здраве или оздравяване, при определени условия е 

необходимо грижовната дейност да се извършва въз основа на фиксирани 

норми. 

Здравето на лицето, което извършва грижите, ще се поддържа в нормалните 

параметри чрез извършване на периодични проверки, а всяка промяна в 

здравословното състояние ще бъде съобщена незабавно на семейния / 

медицинския екип, за да се прекъсне дейността и да се намери заместител.. Като 

фактор на физическия комфорт 45  взимаме под внимание и мебелите. 

Легло: 

• позицията му в стаята трябва да позволява достъп най малко от  две страни ; 

• да бъде поставено така, че да се вижда входа на стаята, така че възрастният 

човек да вижда влизащите, без да се налага да се обръща; 

• Височината на леглото трябва да бъде 60-70 см, което ще позволи грижата и 

управлението на зависимия възрастен човек, без да причинява болка в 

гръбначния стълб на болногледача. Необходимата височина на леглото може 

да бъде получена чрез добавяне на матраци. Ако медицинската сестра / 

                                                           
44  Наръчник за домашни грижи за възрастни хора, Червен кръст, филиал на окръг Ковасна, изд. 2007, 
стр. 15 
 
45 Ibidem стр. 17 
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болногледачът у дома забележи, че поставянето на мебелите не съответства и 

промените са възможни, тогава преди да се направят, на зависимия възрастен 

човек и / или семейството ще бъде обяснено подробно защо промените са 

необходими.46 

За да се постигне това, трябва да се осигурят условия, необходими за повишаване 

на защитната и регенерационна сила на организма, както и отстраняването на 

възможните вредни влияния на околната среда. От гледна точка на физическия 

комфорт считаме и мебелите.  

 

 

  

 

 

Снимка – архива на проект STRACOV - комфорт на стаята за възрастни хора - Дом за 

възрастни хора Ръмнику Вълчеа - Румъния 

 

 

 

 

                                                           
46 Ursula Schiopu, Emil Verza, Психология на възрастите, изд. Didactica si Pedagocica, Букурещ, 1997, стр. 
360 
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Специфичните условия за физически комфорт на зависимите възрастни хора се 

отнасят и до условията на помещението, в което живее зависимият възрастен 

човек. По този начин има добра връзка между чистата среда, в която живее 

възрастният човек, хигиената на помещението и удовлетворяването на нуждите 

на възрастния човек.  Добрият физически и психически комфорт може да 

помогне за задоволяване на нужди като: дишане, хранене, елиминиране, 

способност за движение и поддържане на добра стойка, спокоен сън, 

поддържане на телесната температура в нормални граници, да бъдат чисти, да 

защитават кожата си, да избягват опасности, да общуват ефективно и т.н. Стаята 

на възрастния човек и леглото на възрастния човек са компоненти на неговия 

комфорт.47  

 

                                                           
47 Radu Vrasti, Помогнете си да остареете красиво, изд. ALL, 2017 , стр.  60 

Условия на физически 

комфорт на  зависим 

възрастен човек 

Стаята трябва да е 

светла 

Светлината не попада 

директно в очите на 

зависимия възрастен човек 

Да има  възможност да 

се направи  тъмна или 

полутъмна 

Постоянна температура 18 - 

20 C 

Стриктно спазване на 

хигиенните условия 
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 Известно е, че възрастните хора намаляват физическата сила, намаляват 

подвижността, но могат да останат активни при умерени упражнения. Според 

Манифестаци

и на 

независимос

т 

 

Пулс 

Подходящи 

движения 

Правилна 
стойка 

Кръвно 

налягане 

 

Леглото на зависимият 

възрастен човек 

Положението на леглото трябва да позволява достъп от две 

страни 

Да бъде разположено срещу входа  на стаята, така че пациентът 

да вижда влизащите, без да се налага да се обръща 

Височината на леглото трябва да бъде 60 - 70 см., Като се позволява 

грижите за възрастните хора, без да причиняват болка в 

гръбначния стълб на болногледача. Необходимата височина на 

леглото може да бъде получена чрез добавяне на матраци. 
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основните потребности на концептуалната рамка на Virginiei Henderson 48 , 

необходимостта от движение и добра стойка са необходимостта живите 

същества да бъдат в движение, да мобилизират частите на тялото си чрез 

координирани движения и да поддържат различни части на тялото в движение, 

позицията, която повишава комфорта и функциите на тялото. 

 Движението влияе на добрата кръвообращение, влияе на добрата подвижност. 

Наследствените фактори, свързани с гена, средата, социалния контекст, се 

определят при осъзнаването на необходимостта от движение, което 

представлява показател за комфорта на възрастния човек. Комфортът на 

възрастните хора също зависи от формите на проявления на неговата 

независимост и е свързан с правилната му стойка, пулс, кръвно налягане.49.  

Комфортът е пряко пропорционален на безопасността, така че зависи и от 

предотвратяването на инфекции. То се постига чрез мерки за почистване и 

дезинфекция. Почистването е задължителният предварителен етап, 

периодичният за премахване на замърсяванията. Можем да кажем, че 

„комфортът на възрастните хора е пряко пропорционален на 

дълголетието“ 

Комфортът на възрастния човек се дава и от семейството и неговия кръг от 

приятели. Приемането на вашата възраст и новата програма, осъзнаването на 

промените на третата възраст от всички гледни точки (социални, медицински, 

психологически) е знак за мъдрост и показател за качеството на живот на 

възрастните хора. Старостта не означава прекратяване на духовната дейност. 

Комфортът на възрастните хора зависи от отношението им към тях самите и от 

специфичните за възрастта промени. 

     

снимка- Преминаването на 

живота - Испания 

 

 

 

 

 

                                                           
48  Virginia Avenel Henderson (1897 – 1996) най-важната фигура на учението на медицинските на 20 век, налагайки се от 

своите писания, които установяват концепциите за дейността на медицинската сестра в специфичните грижи, 
предоставяни на пациента и семейството., 
49 Lucretia Titirca: Ръководство за медицински сестри с техники за оценка и грижи, подходящи за основните нужди - том I, изд. 
Viata Medicala Romanesca, Букурещ, 2008, стр. 111 
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 „Остаряващия  човек трябва да знае, че животът му не се увеличава и не се 

удължава повече, но като безмилостен вътрешен процес, той е принуден да се 

разпадне. Остаряващият човек има задача и нужда да се посвети на най-

сериозното изследване на себе си. Разпръснало лъчите си по целия свят, сега 

слънцето се оттегля, за да се просветли “. C.G. Jung 

Примери от практиката, казуси: 

Случай № 1. 

Г-жа Е.М. 63-годишната вдовица, бивша учителка, е възрастен човек с физическо 

увреждане (Паркинсон), която живее със семейството си и се ползва от домашни 

грижи. Попитаха я какво би могла да ни каже за комфорта си на живот. Тя 

отговори, че не знае какво означава „комфорт на живота“, но се чувства като на 

80 години.  Всеки ден тя се опитва да благодари на членовете на семейството си, 

да се раздели между тях, болногледачът идва само два часа на ден и тя се чувства 

изтощена.  E.M. се нуждае от духовен импулс, а не само да и се помага няколко 

часа на ден, за да улесни членовете на семейството си, които също помагат. 

(Частен център от Рамнику Вълчеа) 

2. Случай № 2- Лекарят на центъра SALARICH-CALDERER ни разказа за 

последния хоспитализиран случай 

 

 Етап номер 1-Искане: г-жа D.E. живее в Барселона и поиска помощ за сестра 

си г-жа D.A. (г-жа D.A .е близо до района на САЛАРИЧ-КАЛДЕРЕР и има голяма 

привързаност към тази област), на възраст 75 години. Тя живее сама в Каталуния-

Барселона, а преди два месеца е получила инсулт с хемипареза от лявата страна. 

В резултат на удара тя се обездвижва на леглото, без да може да се грижи за себе 

си, живее в стая с комфорт IV, преходна, с площ от 6 квадратни метра, стаята е 

разположена на етаж. Лицето, което е направило искането, г-жа D.E. е на 80 
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години, тя не може да се грижи за сестра си, тъй като здравословното и 

състояние не и позволява да го прави, затова се е обърнала към службите на 

центъра САЛАРИЧ-КАЛДЕРЕР (сестрата на г-жа D.A. донесе на екипа в центъра 

целия файл с нейният социално-медицински и психологически профил).   

Центърът Центъра САЛАРИЧ-КАЛДЕРЕР има за задача да осигурява грижите 

за възрастни зависими лица (както възрастни хора с удостоверение за 

увреждане, така и тези, които не са класифицирани като инвалиди, но зависими 

от извършване на основни или инструментални дейности), възрастни хора, 

които са във функционална нетрудоспособност, неработоспособност и 

невъзможност да се грижат за себе си, услугите на центъра се предоставят както 

на зависимите възрастни хора в собствения им дом, така и на 

институционализираните зависими възрастни хора. Центърът САЛАРИЧ-

КАЛДЕРЕР предлага социално-психологически медицински услуги, съответно 

специализирани услуги за хостинг, лични грижи, медицинска помощ, 

медицинско възстановяване и рехабилитация, социална интеграция и 

реинтеграция. 

 

 

Етап номер 2: Работна среща на екипа на САЛАРИЧ-КАЛДЕРЕР 

Положението на г-жа D.A. беше обсъдено   от работния екип. Въпросите по този 

случай, възникнали в дискусиите на екипа, съставен от няколко специалисти 

(центърът се възползва от мултидисциплинарен екип) са: 

1. Представената ситуация попада ли в критериите за допустимост в центъра? 

2. Какво може да се направи, за да се разреши молбата своевременно и да се 

помогне на г-н D.A. Може ли услугите за домашна грижа да се предоставят в 

рамките на центъра, може ли да бъде хоспитализирана или трябва да се обадят 

за услугите на друг център? Какво е нейното социално-икономическо състояние? 
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Етап номер 3. Анализ на файлове 

 

След анализа на досието, което включваше психо-социално-медицински 

доклади, беше установено, че г-жа D.A няма добри условия за живот, липсва 

комфортът, необходим, за да може да живее прилично, и да се лекува 

правилно. Живее под наем, гарсониера комфорт IV, преходна, с площ от 6 кв.м, 

разположена на 4-ти етаж в четириетажна сграда, без асансьор. Студиото 

представлява риск за жизнена среда поради неправилна санитария и поради 

много малкото пространство, това е сграда без комфорт. Г-жа D.A. има син в 

Мадрид, той е единственият работещ  в семейството и бащата на пет деца. 

Етап номер 4 Резултатът от анализа на досието 

В тази ситуация не могат да се осигурят домашни грижи, тъй като случаят 

изисква сложно детайлизиране и идентифициране на проблемите, с които се 

сблъсква бенефициентът, и класифицирането му в степен на зависимост, 

възможна и степен на увреждане (в зависимост от тежестта на заболяването),  и 

като взе предвид желанието й да бъде в земите на нейното детство,  беше 

наредено да бъде приета в центъра и да се премести от дома си с кола  на 

центъра. 

Етап номер 5 Придвижване до центъра  САЛАРИЧ-КАЛДЕРЕР 

 След довеждането на жената до центъра, комплексната оценка е извършена от 

специалистите на центъра САЛАРИЧ-КАЛДЕРЕР и е установено, че се води в 

медицинския регистър със следните състояния: Паркинсон, стадий 1, HTA 

(високо кръвно налягане) стадий 2 с висок съдов риск; захарен диабет тип II, не е 

зависима от инсулин; Инсулт; Лява хемипареза, депресия и други тревожни 

разстройства; 

 

Етап 6 Услуги, предлагани в центъра 
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След анализ на всички данни, които са събрани в резултат на процеса на оценка, 

екипът успява да създаде план, който да отговаря на нуждите на г-жа D.A. в 

момента. 

Подробно, услугите, са установени за предоставяне, са следните: 

а. Основни услуги: телесна хигиена, помощ при събличане и обличане, помощ 

при хранене, активна и пасивна мобилизация, помощ при пътуване и 

комуникация; 

б. Инструментални услуги: смяна на спално бельо, помощ за използване на 

тоалетната (почистване) и почистване след употреба, подреждане на къщата, 

пране на дрехи, гладене, здравен надзор. 

в. Медицински услуги 

г) Медицински услуги за възстановяване 

д. Консултации, относно адаптацията в центъра и добрите отношения с 

членовете на семейството. 

 

Мотото в стаята на бенефициента: 

„Старостта не е болест. Старостта е етап от живота, който изисква добър 

комфорт. Здравето е най-доброто средство за стареене. " 
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Модул № 4 

Комуникация с по-възрастни хора (включително тези с 

намален слух или загуба на паметта) 

 

Комуникацията е един от ключовите елементи във функционалното 

поддържане на възрастните хора. В този раздел ще обсъдим различни аспекти 

от дейността на комуникацията и подобряването на когнитивните функции на 

възрастните хора. В тази глава ще работим върху три аспекта: основна 

комуникация (основни проблеми), комуникация с възрастни и 

предизвикателството, поставено от болестта на Алцхаймер и подобряване на 

познавателните умения на възрастните хора. 

 

 
Източник: информации от CAP , гр. Барселона. Wordpress-com 

 

1. Значението на правилната комуникация50 

 

- - Бъдете наясно със здравословните проблеми на човека. Възрастните 

хора може да имат здравословни проблеми, които създават допълнителни 

трудности за речта и разбирането.Уверете се, че сте наясно със здравето  им, 

преди да се включите в акта за комуникация. Например, те могат да имат 

загуба на слух, говор и памет.Тези фактори усложняват комуникацията. И 

                                                           
50Източник: https://www.wikihow.com/Communicate-With-Older-Adults 

https://www.wikihow.com/Communicate-With-Older-Adults
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не забравяйте, че хронологичната възраст не винаги е реален показател за 

здравето на човек. 

- Обърнете внимание на средата, в която общувате. Уверете се, че 

оценявате средата, в която общувате, което може да повлияе проблеми със 

слуха и говора. Има ли смущаващ фонов шум? Има ли много хора, които 

говорят в същата стая? Има ли натрапчива музика? Има ли разсейвания, 

които могат да повлияят на комуникацията ви? Попитайте по- възрастния 

дали обстановката е удобна за него. Ако изпитвате някакви смущения, 

опитайте да се преместите на по-тихо и по-спокойно място. 

 

-  Говорете ясно и артикулирайте и имайте контакт с очите. Възрастните 

хора може да имат проблеми със слуха. Важно е да изразявате добре думите 

и да говорите ясно. Говорете директно с човека, гледайки го в очите, а не 

настрани. Не поглъщайте думите си: движете устата си и произнасяйте 

всяка дума внимателно и точно. Когато езикът ви "танцува" в устата, докато 

говорите, вие ще изразявате думите по-ясно и точно. 

-  Регулирайте силата на звука на гласа си. Има разлика между това да 

говорите ясно и да говорите силно. Научете се да адаптирате гласа си към 

нуждите на индивида. Оценете средата и как тя е свързана с слуховите 

умения на човека. Не викайте само защото слушателят е по-

възрастен.Отнасяйте се с човека с уважение, като артикулирате думите и 

говорите с удобна сила, подходяща и за двете страни. 

-  Използвайте ясни и точни въпроси и изречения. Чувствайте се 

свободни да повтаряте или префразирате изреченията и въпросите си, ако 

смятате, че са разбрани погрешно. Сложните въпроси и изречения могат да 

объркат възрастните хора с къса памет или загуба на слуха. Ясните и 

прецизни изречения са по-лесни за разбиране. 

 

 
Източник: El Far 
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-  Използвайте визуални помагала, ако е възможно. Ако възрастният човек 

има проблеми със слуха или паметта, важно е да бъдете креативни. 

Визуалните помагала са много полезни. Покажете на човека за какво или за 

кого говорите. Например, може би е по-добре да кажете: „Имате ли болки 

в гърба (и посочвате гърба)? Усещате ли болка в стомаха (посочвате 

стомаха)? " вместо просто да питате "боли ли ви или чувствате дискомфорт?" 

 

- Фокусирайте се върху това, бъдете търпеливи и се усмихвайте. Искрената 

усмивка показва, че сте разбиращи, съпричастни. Освен това създава 

приятелска среда, в която да общувате. Не забравяйте да правите пауза 

между изреченията и въпросите. Дайте на човека възможност да разбере и 

усвои информацията и въпросите. Това е особено ценна техника, ако 

човекът има загуба на памет. Когато направите пауза, проявете уважение и 

търпение. 

 

 
Източник: WikiHow 

 

Някои препоръки 

• • Споделяйте истории за вашето семейство и вашите интереси и питайте 

пациентите за техните близки. Слушайте музика заедно, работете върху 

арт проект или се разходете из къщата, за да покажете състраданието си. 

• Говорете ясно и с уважение. Не използвайте жаргон и говорете 

артикуларно. 

• Трябва да имате търпение и ясно определено уважение към възрастния, с 

когото разговаряте. Разговаряйки с възрастния, това ще подобри 

отношенията ви. 
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Съвети: 

• Не забравяйте, че докосването, стискането на ръцете и физическата 

топлина често общуват повече от думите; 

• Не забравяйте, че няколко думи с любов и уважение също означават много 

за тях, защото  на тяхната възраст те се нуждаят само от любов, грижа и 

уважение; 

•  Ако по-възрастният одобри, може да се обадите на логопед и / или 

аудиолог за помощ. Това са професионалисти, които са специализирани 

в комуникационните проблеми и може да са в състояние да помогнат.  Те 

се фокусират върху ясната реч и върху това колко добре чува човекът, а не 

върху разбирането на това, което чува по-възрастният; 

•  Вземете предвид културния контекст и традиции. Например, в 

определени култури по-младите поколения се считат за неуважителни, 

ако имат контакт с очите с възрастните хора. По-млад човек в този 

контекст може да се справи добре, ако стои с по-възрастния човек и гледат 

заедно в една и съща посока. Преди всичко - оставете се   ръководени от 

по-възрастния човек. 

 
Източник: Gent Gran 

Предупреждения 

• Никога не се дръжте така, сякаш по-възрастният човек, е стар, забравен 

(дори и да е!) или „остарял“. По-възрастните също имат чувства и са хора, 

както всички останали. Отнасяйте се с уважение и доброта. 

• • Не всички по-възрастни имат всички тези проблеми! Има много 

възрастни хора, които имат перфектно психическо и физическо здраве. 

Използвайте тези стъпки само ако смятате, че възрастният човек има 

проблеми с комуникацията, в противен случай може да го обидите. 
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2. Общуване с възрастни хора, които имат различни нужди51 

Възрастните хора със специфични комуникационни потребности са 

изложени на повишен риск от функционален спад в болницата. 

Идентифицирането на всички функционални или психосоциални бариери в 

комуникацията в болницата и отговорът на тях ще позволи на възрастния човек 

да участва в процеса на грижите му, както в болницата, така и след изписването 

му. 

Загуба на зрение и слух 

Обичайно за по-възрастните пациенти да имат зрителни и слухови 

увреждания. Те могат да бъдат предизвикателни по време на стационарен 

период и могат да ограничат доверието на човек да участва в собствените си 

грижи и способността му да следват инструкциите и да доведат до социално 

оттегляне. За да намалите риска от тези проблеми: 

• Насърчете възрастния човек да носи предписаните очила в болницата. 

• Насърчете възрастния човек да носи предписание слухови апарати в 

болницата. Проверете дали слуховите апарати са включени и батериите 

работят, ако възрастният човек все още има проблеми със слуха. 

• Уверете се, че очила, слухови апарати и на вашите пациенти са в рамките 

на обхвата им, ако те решат да ги ползват. 

• Помислете да насърчите възрастния човек да провери зрението или слуха 

си, ако комуникацията е затруднена. 

 

Нарушения на речта 

Нарушенията на речта варират от леки (където има само един случаен 

проблем) до тежки (когато човек може да е загубил всякаква способност да 

използва и / или разбира реч). 

• Ако възрастният човек не е в състояние да използва речта като ефективна 

форма на общуване, работете с него и неговото семейство и полагащите 

грижи, за да използвате алтернативен метод за комуникация. 

• Изпращане към речева патология, според случая. 

• Използвайте подходящи инструменти за комуникация и писане. 

• Уверете се, че възрастният човек има достатъчно време за комуникация. 

Когнитивни нарушения 

Възрастните хора с когнитивни увреждания могат да съобщят своите 

желания и нужди. 

• Бъдете позитивни в подхода си към общуването. 

                                                           
51Източник: https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/older-people/comm-
topics/communication/communication-needs 

https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/older-people/comm-topics/communication/communication-needs
https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/older-people/comm-topics/communication/communication-needs
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• Поздравете възрастния човек, за когото се грижите по име, обръщайте се 

към  него и говорете с него; не го игнорирайте и не говорете докато не 

говори. 

• Включете по-възрастния човек в грижите си до степента, до която той е 

способен и иска да бъде замесен. 

• Дайте време на по-възрастния човек да изрази своите нужди. Тревожното 

поведение често е израз на незадоволени нужди. 

• Говорете със семейството му и полагащите грижи; те често имат ценна 

информация за грижата за възрастния човек с когнитивно увреждане. 

• Ако по-възрастното лице вече няма способността да даде съгласие за 

медицинско лечение, да идентифицира и регистрира името и данните за 

контакт на отговорното лице, настойник взима решението съгласно 

закона. Вземането на решения за съвместни грижи ще изисква ефективна 

комуникация с отговорното лице. 

Те трябва да слушат семейството в тази ситуация и е много трудно, ако не го 

направят, защото те познават човека най-добре, те не са срещнали човека само тогава. 

Културно и езиково разнообразни общности 

Значителен брой възрастни хора, използващи болнични услуги, идват от 

различни културни и езикови общности. Имайте предвид, че ако местният език 

не е първият език, той може да добави допълнително ниво на сложност за по-

възрастен човек и семейството му и може да увеличи чувството за самота или 

изолация, както в болницата, така и в дома и в чужбина.  

• Попитайте пациента и неговото семейство и болногледачът дали се 

нуждаят от преводач и ако е така, организирайте това чрез услугите за 

устен превод в болницата / дома. Вземете под внимание желанията на 

възрастният човек и семейството му, ако има предпочитание да не се 

използва преводач. 

• Когато избирате преводач, вземете предвид въпросите за 

конфиденциалност, родство и пол. 

• Фокусирайте се върху силните страни и желанията на по-възрастния 

човек. Бъдете позитивни в подхода си към общуването. 

• Докато писмените помагала, които са преведени професионално, могат 

да бъдат полезни, имайте предвид, че грамотността може да бъде бариера 

за тяхното използване. Разчитането на писмени материали не трябва да 

замества индивидуалните грижи. 
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Източник: atenciogentgran.org 

• Имайте предвид, че грамотността може да бъде пречка за попълване на 

формуляри. 

• Опитайте се да научите няколко основни думи на различните местни 

езици на вашите пациенти / живущи. 

• Опитайте се да свържете пациенти / живущив отделението, които говорят 

един и същ език; 

• Карти с придружаващи изображения могат да бъдат полезни, но не 

трябва да се използват вместо акредитирани преводачи. Картите могат да 

се използват от нашите пациенти, семействата им и полагащите грижи за 

комуникация за прости нужди като глад, жажда, телефон. Можем да 

използваме картите за предаване на прости инструкции или идеи. 

• Свържете възрастните хора със специфичните обществени услуги и 

клиницистите и / или такива които знаят два езика, според случая. 

•  Бъдете готови да изследвате културния контекст на симптомите и 

заболяванията. Например в някои култури съществува стигма около 

деменцията и депресията и пациентът може да използва различен 

термин, за да опише чувствата си, например, може да кажат, че е „болен 

от сърце“ (сърцето го боли). 

• Винаги проверявайте дали разбирате правилно какво е казал възрастният 

човек. 
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ТАБЛИЦА 1. Концептуален модел 

 

 

Източник :https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3934012/ 

 

3. Общуване с пациенти с Алцхаймер или деменция52 

 

Общуването с човек с болестта на Алцхаймер или деменция не винаги е 

лесно. Понякога нашите опити могат дори да предизвикат безпокойство или 

гняв. Когато нашите общи методи не работят, трябва да намерим нови начини 

да прехвърлим посланието си. 

 

Когато става въпрос за болестта на Алцхаймер, ясната комуникация става 

значително по-трудна.С малко разбиране, много търпение и няколко нови 

състрадателни стратегии можете да направите голяма разлика в качеството на 

живота си и на по-възрастния си близък. 

                                                           
52Източник: https://dailycaring.com/5-tips-for-communicating-with-someone-with-alzheimers/ 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3934012/
https://dailycaring.com/5-tips-for-communicating-with-someone-with-alzheimers/
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Алцхаймер (Alzheimer)най-често срещаният вид деменция 

(demență).Алцхаймере най-често срещаният вид деменция. Тя възниква, когато 

високите нива на определени протеини засягат клетките в мозъчната област, 

които влияят върху ученето. Проблемите с паметта обикновено са първият 

признак на болестта на Алцхаймер.Развитието на болестта води до все по-тежки 

симптоми, включително дезориентация, промяна в настроението и промени в 

поведението и повишено объркване. 

Знаем, че болестта на Алцхаймер засяга и семейните грижи. Близо 60% от 

хората, които се грижат за хора с Алцхаймер и деменция, оценяват 

емоционалния си стрес като висок или много висок и мнозина обсъждат 

реалността на новите семейни конфликти. 

 
Източник: Daily Caring 

 

За да помогнем за намаляване на стреса и подобряване на 

взаимоотношенията, обсъдихме с полагащите грижи в семейството и 

професионалисти в тази област, за да създадем списък с 5 важни съвета за 

комуникация с човек с Алцхаймер или деменция. 

 

1. Общуването е 93% невербално. Да се усмихваш често, да имаш добър 

контакт с очите подчертавайки думите с нежно и любящо докосване може да 

помогнеш на човека да те разбере и да се почувстваш по-спокоен в този 

процес. 

2. Разберете, че краткосрочната загуба на памет е един от първите симптоми 

на болестта на Алцхаймер и се примирете, че ще трябва да повтаряте 

многократно. Работата е да останете спокойни, за да можете да избегнете 

чувството на безсилие или гняв, което само ще влоши ситуацията. 

https://www.alz.org/alzheimers-dementia/what-is-alzheimers
https://dailycaring.com/alzheimers-and-dementia-know-the-difference/
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3. Говорете естествено и ясно, със спокоен и топъл глас. Дори при тежка 

деменция, възрастният иска и заслужава да говорим с него като с възрастен - 

с уважение. 

4. Ако се опитвате да съобщите нещо важно, изберете познато място и време, 

когато болният се справя по-добре. Минимизирайте всякакви разсейвания, 

които могат да затруднят фокусирането върху думите ви. 

5. Бъдете активен и търпелив слушател. Ако не разбирате какво се опитва да 

каже вашият болен, кажете му това и го помолете го да каже по друг начин. 

Не забравяйте, че комуникацията не свършва, когато някой е диагностициран с 

болестта на Алцхаймер или деменция.Възрастните, изправени пред хронични 

заболявания, които оказват влияние върху способността им да общуват, все още 

заслужават да имат думата в решенията, които засягат живота им. Важно е да 

запомните как можете да бъдете адвокат и съюзник на тези, които обичате, като 

същевременно се опитвате да се грижите за себе си. 

 

Дейности на когнитивната анимация53 

 

Ние разбираме, че анимацията е не само забавна, но и има много по-силен 

компонент. Затова считаме, че основната цел на когнитивната анимация е 

терапевтичната.Само чрез развлекателни действия можем да постигнем 

рехабилитация, поддържане и стандартизация на капацитета и автономността 

на живущите. За да изпълните това терапевтично забавление, трябва да вземете 

предвид следните точки: 

• Изучаване на контекста 

• Посочени цели 

• Планиране и изпълнение на дейностите 

• Мониторинг и оценка на техниките. 

а) Изучаване на контекста 

В този раздел ние възнамеряваме да идентифицираме и да се знаем с 

конкретната популация, която ще бъде обект на нашата практическа 

анимация.Ще анализираме и средата (жители, квартал и т.н.) около това 

население. 

Оценка: - Дейности от ежедневието - Мобилност - Когнитивни функции - 

Чувства - Усещания - Мотивации - Изследвания за стимулиране - Потребител-

Потребител- Потребител- Личенгледач -Потребител-Семейство-Потребител-

Общество - Социални отношения. 

                                                           
53Източник: New Transnational Curricula, STRACOV Erasmus project (Нови транснационални програми, 
проектът Erasmus STRACOV) 
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Източник:https://blog.cofb.cat/els-farmaceutics-de-barcelona-participen-en-

diferents-activitats-per-millorar-la-seva-qualitat-de-vida/ 

б) Специфични цели: 

Определяне на конкретни цели или в рамките на проведено био-психо-

социално проучване за постигане на терапевтичната цел. 

Таблица 2. Фактори, които влияят на комуникационните дейности 

БИОЛОГИЧНИ 

 

ПСИХОЛОГИЧНИ 

 

СОЦИАЛНИ 

 

- Ориентация в 

пространството и времето 

- Психомоторна активност 

- Физическа поддръжка 

- Стимулиране на сетивата 

- Рехабилитация и 

поддържане на паметта 

-Научаване на нови неща и 

поддържане на вече 

придобити 

- Вербална комуникация и 

невербална комуникация 

- Подобряване на 

самочувствието 

- Потенциална мотивация 

- Стимулиране на 

креативността и 

въображението 

- Поддържане на 

вниманието 

- Насърчаване на 

отношенията между 

потребителите 

- Включване на 

активността на персонала 

в задачите на анимацията, 

като по този начин 

благоприятства 

комуникацията между 

двете групи - 

интегрирането на 

семействата в дейности за 

свободното време. 

- благоприятства връзката 

с квартала (близък 

контекст) и с обществото 

като цяло (широк 

контекст) 

https://blog.cofb.cat/els-farmaceutics-de-barcelona-participen-en-diferents-activitats-per-millorar-la-seva-qualitat-de-vida/
https://blog.cofb.cat/els-farmaceutics-de-barcelona-participen-en-diferents-activitats-per-millorar-la-seva-qualitat-de-vida/
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Напомняме, че към всички тези цели трябва да се подхожда от глобалната / 

интегративна биопсихосоциална гледна точка, дори ако тук сме ги 

класифицирали отделно. 

в) Планиране и изпълнение на комуникационни дейности 

Създайте серия от дейности, които са приятни за хората и адаптирайте техните 

ресурси (материални и физически). Можем да споменем следните идеи: 

- Различни игри 

- Ръчна работа 

- Психомоторна активност 

- Залата за гимнастика  

- Отпътуване (пътувания) 

- Културни посещения 

- Конференции, дискусии / дебати 

- Разговорни групи (напомняне) 

- Читалня (безплатни книги, скъпи списания, вестници и т.н.) 

- Съвместни срещи 

- Действия на изразяване чрез тялото 

- Празници. 

г) Мониторинг и оценка на техниките 

Тази последна точка се опитва да оцени ефекта, който анимацията оказва 

върху живота на живущия, по отношение на способността му да се свързва, да се 

свързва с околната среда, да нормализира нейните дейности от ежедневието. 

Трябва да имате предвид обаче, че семейството и институцията са допринесли 

за постигането на поставените цели и следователно ние също трябва да 

оценяваме тяхното участие. 

Целта обаче е да се гарантира качеството на проектираната програма. 

Допълва принципите на адаптивност, съгласуваност и многообразие, като го 

коригира, ако е необходимо. 

ИНТЕРВЕНЦИЯ ПО КОГНИТИВНИ ФУНКЦИИ 

Осигурете когнитивна подкрепа, за да забавите процеса на влошаване 

чрез упражнения, които насърчават когнитивните функции, да приложат на 

практика функциите, които човек поддържа и които му позволиха да изпълнява 

действия в ежедневието по по-адаптиран начин. 
 
 
 

 



 
 

124 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНИ КОГНИТИВНИ 

ФУНКЦИИ: 

-Групово / индивидуално представяне 

(идеографска терапия) 

- Продължителност: между 30 и 40 

минути 

- Стабилна периодичност (групова / 

индивидуална) 

- възприемане на рима и стимули за 

хората - следете дейностите 

(еволюция) 

- Прилагане на устна или писмена 

дейност 

- Само прилагането на реално 

ориентирани техники 

- След провеждане на конкретната 

дейност. 

- Устен език 

- Последни и далечни спомени 

- Основно и курсово писане 

- Зрително и слухово възприятие 

- Внимание 

-Темпорално-пространствена  

ориентация 

- Преименуване (преформулиране). 

 

ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОРИЕНТАЦИЯТА: 

Упражнения за дейности, използвани за ориентиране: 

Времева ориентация 

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

- Календар: ден, месец, сезон, година (Чувства от вчера,  за добре, за утре) 

- Дъска: напишете пълните данни и подробностите за посочените дни. 

-Презареждане: часа. Бележки за преди, сега, тогава. 

Можете да извършвате дейности с последователни бележки, за да видите колко 

време отнема (напр.: свещ) 

- Игри: използване на карти, за да съответства на часа, деня и датата.  

Също така, с помощта на топка можете да изпълнявате упражнения за 

повторение (записване на данните чрез завъртане на топката) 

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

Вижте часа и станцията през прозореца 

Пространствена ориентация: референция за място, пространство, контекст. 

- Основи бележки: противоположно (горе-долу, вътре-отвън, отворено-

затворено, дясно-ляво, близо-далеч) 

- Пътуване 

- Във връзка с положението на обектите. 

- Визуална информация: мястото, където се провежда сесията, град, държава, 

стая 

- Игри: панели с памет 
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- Наблюдение на текстил (например материал на дивана): посочете къде е 

поставен определен детайл. 

- Упражнение на хартия. 

- Топография, посока, град, държава. 

Лична ориентация: 

Позоваване на идентификацията и личното разпознаване, както на себе си, така 

и на другите, например имена, физически характеристики, членове на 

семейството и т.н. 

- Номинации 

- Формиране на новинарски теми: четене на вестници, запомняне на важно 

събитие, спонтанни коментари на групата. 

 

 

ДЕЙСНОСТИ СВЪРЗАНИ С ИЗКАЗА: 

- Потърсете думи, които започват с някаква конкретна буква 

- Начертайте поредица от думи, свързани с тема, например животни. 

- Ламинира елементи и назовава плодове. 

- Напишете ритмични поговорки или фрази. 

- Използвайте дрехите си. Например, кажете ни дрехите, които бихме могли да 

носим на кръста 

- Пълни прости изречения / фрази: полетът на птиците може да се наблюдава от 

разстояние .. - Продължете фразата 

- Намерете полезност за нещата - равенство и различие  

 

ГНОЗИС (GNOSIS): 

 

ПРАКСИС (PRAXIAS): ПАМЕТ: 

Способността за 

възприемане и 

разпознаване на 

способността за 

визуализация, слух, 

докосване, вкус, 

обонятелно 

разпознаване. 

- Разпознаване на шум, 

изображения, усещания 

(мек, студен). 

- Разпознава обекти, ако 

са насложени 

- Чести шепоти: смях, 

влак, кола, мотоциклет 

Възможност за 

реактивиране на 

двигателните събития 

-Пъзел 

-Прочетете общи 

движения, как да се 

сбогувате, изпратете 

целувка 

- Физическа функция 

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, 

подредете изреченията 

-Таблици и направете 

история с тях. 
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- Разпознаване на лице 

- Памет. 

- Регистрирайте места 

- Регистрирайте имена 

на членове на 

семейството. 

 

ВЪЗПРИЯТИЕ-ВНИМАНИЕ: 

Работи в световен мащаб, тогава когато се прави, това е процес, който предхожда 

преди  повечето умствени операции. 

- Прилики и разлики между геометрични фигури, цвят, форма- Сравнение на 

подобни чертежи. 

- Описание на външния вид на другите членове на групата 

- Визуална локализация на обекти, назовани и присъстващи в стаята или на 

чертеж 

- Цветя, миризми 

- Чувство 

 

ДЕЙНОСТИ, КОИТО ПОДОБРЯВАТ РАЗЛИЧНИ ОБЛАСТИ 

1.Карти или 

структури за 

свързване на 

идентични 

изображения: 

2.Разказване 

 

3.Снимки с 

различни сцени 

4.Дейности за 

памет и 

въображение 

 

Тази дейност се 

състои в 

представяне на 

изображения на 

лицето или 

лицата и те 

трябва да 

намерят 

изображенията 

според 

установените 

критерии. 

работа: 

Възможност за 

разпознаване на 

пространствена 

ориентация 

Внимание / 

стимулиране на 

Това е да 

разкажете една 

история - 

истинска или не 

(история от 

въображението), 

така че по-късно 

да могат да я 

обяснят отново 

със същите герои 

Ще 

практикуваме: 

• абстрактно 

мислене 

• внимание 

• пространствена 

ориентация 

Дейността се 

състои в 

представяне на 

поредица от 

листовки, в които 

са представени 

няколко сцени. 

Участниците ще 

трябва да изразят 

това, което 

виждат на 

снимките, които 

представяме. 

Възпитателят се 

опитва да накара 

участника или 

участниците да 

изразят целия 

гняв / емоции, 

Тази дейност ще 

се извършва в 

областта на 

психомоторната 

активност. 

Участниците ще 

трябва да 

предават предмет  

един на друг 

(балон, топка) и 

когато стигне до 

него/ нея  , преди 

да го даде на друг 

човек, ще трябва 

да произнесе 

дума, първата, 

която идва на ум. 

С тази дейност 

има много опции 
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усещането за 

зрение. 

• способността за 

разпознаване на 

обекти 

• памет 

които виждат в 

представения им 

образ. 

Ще 

практикуваме: 

• абстрактно 

мислене 

• визуално 

разпознаване 

• времево-

пространствен 

капацитет 

• поставяне на 

обекти в 

пространството 

• стимулация на 

паметта 

и можете да 

работите върху 

покупки от 

различни и 

интересни 

видове, в 

зависимост от 

момента. 

Работа: 

• реакционен 

капацитет 

• въображение 

• памет 

• връзката между 

участниците. 

 

 

Източник : проект STRACOV. Gestimul. те в центъра на Санта Еулалия, април 2019 г. 

СТИМУЛАТИВНА АНИМАЦИЯ 

Стимулиращата анимация е анимационна техника, тъй като тя трябва да 

осигури на потребителя способността да се свързва и да се свързва с околната 

среда, както и да подобрява процесите на лично взаимодействие с други хора. 

Стимулиращата анимация трябва да се разбира като съвкупност от дейности, 

които се извършват по отношение на някои потребители, за да се подобрят 

процесите на нормализиране на дейностите в ежедневието, да улесни  
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развитието на съществуващия капацитет, както и да увеличим креативността и 

свободата на решения на възрастния човек, който възприема нашата намеса. 

Стимулиращата анимация не може да има реално въздействие, освен ако 

не бъде разбрана като глобализирана намеса на интердисциплинарния екип, 

който отговаря на проекта Life: индивидуален и персонализиран за всеки 

потребител. 

Стимулиращата анимация трябва да отчита най-важните аспекти на 

всеки потребител (референтни факти, спомени, житейски истории). Само чрез 

оценка на интересите на всички, на реалните възможности на личните сетива, 

ние ще бъдем в състояние да подобрим процесите на анимация, връзка между 

възрастния човек и неговата среда. Основният акт е уважението. Потребителят е 

ЛИЦЕ, който има своя собствена скала от ценности, който има лична история, 

своите нрави, начин на възприемане на реалността и личните му борби. 

Тези дейности трябва да бъдат индивидуализирани и персонализирани; 

те могат да бъдат постигнати чрез динамични индивидуални или групови 

дейности (могат да се групират хора, с които те имат интерес да работят с 

подобни цели). Познаването на техниките, използвани за стимулиране на 

анимацията, трябва да се предоставя на възпитателя (геронтологичен аниматор) 

и необходимите ресурси за подобряване на профилактиката. 

Те включват техники за сензорна стимулация и вербална и невербална 

комуникация в терапевтичните отношения. 

Техники за групови разговори за работа на капацитета на отдалечената 

памет на личния характер на потребителите спрямо този на групите; да 

възстановят онези важни преживявания, които улесняват общуването на хората, 

което има смисъл за тях. Тази техника се състои в използването на обекти за 

подкрепа и стимулиране (инструменти на различни сделки); или артефакти от 

ежедневието (текущи или други времена), които могат да предадат 

интерактивните възможности на участниците. 

Техники за подпомагане на отношенията, с които ще засилим борбата 

срещу структурирането на нагласите, което е „нормално“ при възрастните хора 

със значителна загуба. 

Техники за ориентация към реалността - работа със възрастни хора със 

сенилна деменция чрез стимулиране на процесите и адаптиране на начина, по 

който общуваме с тях. Основен ориентир за лице с психични проблеми е 

околната среда. Друга справка ще бъде времето: трябва да организираме 

времето на пациента последователно. 

Трябва да се даде приоритет на дейностите, които разглеждат околната 

среда като стимулиращ инструмент. Често използваме стимули, които нямат 
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най-непосредствения характер за възрастните хора и за водещите, базирани на 

ресурси, предложения и дейности, които може да изглеждат подходящи за 

потребителите, с които работим. Използването на средата като образователно и 

стимулиращо средство предполага наблюдение на околната среда, трябва да 

обърнем внимание на генерираната от самата нея информация и че в края на 

краищата тази информация ще бъде най-полезният стимул, от който се нуждае 

възрастният човек. За да не бъде изграден начинът ни на комуникация с всеки 

човек по фалшив начин, трябва да подобрим определен тип отношения не само 

индивидуални, но и персонализирани. 

Смятаме, че е от съществено значение да се даде пространство за 

решението на потребителите, да се предоставят възможности за творчество, да 

се разберат значенията, които все още са жизненоважни референции на опита 

на всеки човек. В този смисъл е различно да нарисуваш с боя на едно платно 

мъртва природа, която да не говори нищо на човека и съвсем друго да направиш 

снимка на родния град на лицето. 

Таблица 3. Примери за работни листове със стимулиращи дейности 

Цел Тема Материали 

•  Тактилно 

разпознаване и 

за слепи 

•  Придобиване 

на 

способността 

за 

разпознаване 

на формата, 

текстурата, 

други * 

• В тези 

дейности ще 

открием и 

целта да 

работим върху 

паметта. 

• Зеленчуци в лявата. 

• Отделни плодове и 

зеленчуци. С 

информацията, която 

човек може да възприеме. 

Разделете ги по цвят. 

• Отделете плодовете и 

зеленчуците по размер. 

• Големите в голямата 

кошница, малките в малки 

групи / партиди. 

•  Разделяне въз основа на 

формата 

•  Разделяне по текстура 

(гладка / грапава). 

•  Разделете ги по степента 

на твърдост (по-твърда и 

по-мека). 

•  Свържете плодовете, 

идентифицирани с  

годишния период 

(сезоните) 

•  Свържете ги по тегло 

Плодове и зеленчуци: 

ягоди, ябълки, круши, 

банани, картофи, 

артишок, краставици, 

тиква, лимон, 

портокал, домати, 

райска ябълка, череши, 

сливи, сладки картофи, 

кестени, гъби, салата, 

праскови и други. 
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•  Бъдете водещ на групов 

разговор, като говорите за 

гастрономическите 

възможности на всяка 

статия. 

Тактилна 

диференциация за 

разпознаване на 

стаите, в които живее 

човек: спалня, хол, 

коридор, баня. 

Домейнът на 

пространството или 

околната среда. 

Работете върху 

идеята за маршрута, 

за да разпознаете 

околната среда. 

•  Хол: преминете през хола. 

• Разпознайте 

местоположението на 

врати, колони, маси. 

Разпознаване на обект. Как 

да намерим масата? 

Положението на съдовете, 

приборите за хранене. 

• Разпознаване на мебелите 

на всяко място. Спалня: 

какво има от всяка страна 

на леглото. Обекти: нощни 

шкафчета; къде са 

прозорците, шкафовете и 

т.н.. 

• Баня: поставяне на сапун, 

четка и паста за зъби, 

други прибори. Намиране 

на кранове. Проверете 

функционалността на 

всяко устройство. 

•  Други места: пресичане 

на стени, колони, релси - 

намерете ориентири 

Маса, стол, съдове, 

прибори за хранене, 

хляб и т.н. 

Собствени обекти, 

референтни обекти и 

т.н. 

Предмети в стаята. 

Мимически 

символични действия 

без реален обект 

Как бихте направили жеста да 

ръкопляскате, да поздравявате, 

да биете пирон, да миете косата 

си? Как бихте направили жеста 

да миете зъбите, да сресвате и 

т.н.? 

Симулация на 

емоции чрез жестове 

и мимика 

Практически 

дейности 

Начертайте геометрични фигури 

(кофа, кръг, триъгълник, цвете). 

Листове хартия, 

моливи 
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Упражнявайте памет 

Групи за разговори по различни 

теми като: 

• Напредък през 20 век (от 

карбидната лампа до маслената 

лампа). 

• Ролята на жените в света 

• Появата на телевизора 

• Ферма. 

• Служба. 

• • Свободно време и т.н. 

Необходимо е да се 

намерят подходящи 

обекти за поддръжка 

за всеки предмет за 

неговия подход. 

 

ТЕРАПЕВТИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ  

- Открита и всеобхватна дейност към пациента / бенефициента 

- Да може да установи съпричастност към възрастните хора 

- Поддържайте нагласа на непрекъсната подкрепа и мотивация 

- Ние не даваме заповеди, но направляваме 

- Трябва да бъде отношение, способно да разпространява радостта от живота 

- Творчески дейности и свободен стил 

- Помислете за доброволно участие 

- Хвалете и оценявайте постиженията си обективно 

- Разрешаване на пасивно участие като наблюдател 

- Избягвайте страховете и недоверието 

- Не бързайте с нещата 

- Използвайте прост и лесен език, опростете информацията 

- Назовете ги, когато говорите с тях 

- Представете се, казвайки името си, когато се приближите до тях 

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

- Поправете без заповед или натякване. 

- Поддържайте контакт с обществото 

- Създаване на рутинни процедури. 

 

КАКВО Е МУЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ? 

Това е дисциплина в областта на здравето, която използва музика и 

музикални дейности, за да отговори на физическите, психологическите и 

социалните нужди на хората от всички възрасти. 
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Музикалната терапия има силата да повиши благосъстоянието и 

качеството на живот на всеки човек, независимо дали е здрав или има вид 

увреждане или страда от заболяване. 

Какво може да се постигне с помощта на музикална терапия? 

• Подобряване на нивото на емоционална афективност и поведение 

• Освободете потиснатата енергия 

• Разработване на комуникация и как да изразите себе си 

• Помогнете на мотивацията 

• Подобряване на самочувствието на личността 

• Социализирайте и възпитавайте 

 
Източник: Musicoteràpia Garraf 

 

За музикотерапията. Ползите от слушането на музика за ума и тялото: 

1. Насърчава ученето и паметта 

2. Регулира хормоните, свързани със стреса 

3. Позволява предизвикване на преживявания и спомени 

4. Повлиява положително сърдечната честота, кръвното налягане и пулса 

5. Модулира скоростта на мозъчната вълна 

6. Укрепва имунната система 

 

Въпроси за самооценка: 

 

1. Обяснете как комуникацията допринася за персонализирани грижи. 

2. Дайте примери за невербална комуникация, вербална комуникация и контекст на 

общуване. 
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3. Обяснете как нагласите и / или убежденията могат да повлияят на процеса на 

комуникация. 

4. Опишете как промените в слуха и зрението могат да повлияят на способността на по-

възрастния човек да общува. 

5. Определете 2 често срещани заболявания или увреждания, които могат да пречат на 

способността на възрастен човек да общува. 

6. Избройте 5 неща, които болногледачите могат да направят, за да подобрят 

комуникацията с възрастните хора. 

7. Опишете ползите от когнитивната стимулация. 
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Модул № 5 

Помощ при даване на храни 

 

5. Въведение 

 

. Здравословните хранителни норми за възрастните хора са същите като за 

всички: много пресни плодове и зеленчуци, пълнозърнести храни, растителни 

протеини (леща, ядки, киноа, боб и др.), ниско съдържание на мазнини и захар 

и много вода. 

С течение на времето тялото се променя и започва да предава сигнали, които са 

важни, за да разберем, че нещо се променя в организма.Храненето не е само 

физиологична необходимост. Важно е да поддържате жизненоважни функции 

и да сте здрави. Тялото на възрастните хора е подложено на много промени и не 

се нуждае от значителни източници на енергия, а само от баланс на храненето, 

за да се справи с промените в организма и начина на живот 

5.1 Помощ при хранене и хидратация 

На първо място трябва да се избира правилния вид храна за възрастни хора, не 

според хранителните навици, а според това какво е "добро" или "лошо" за 

тялото. Често в храненето на възрастните хора се сблъскваме с недостатъци, 

причинени от два фактора: 

1. Преяждане: консумиране на твърде много калории и храни, бедни на 

хранителни вещества. 

2. Храна с лошо качество: недостатъчни "добри" храни (плодове и 

зеленчуци) и много "лоши" храни (животински мазнини, захар, алкохол, 

кафе). 

Какви храни трябва да присъстват в правилната и балансирана диета? Възрастният 

човек трябва да има калориен прием от 2100-2500 килокалории на ден, 

разпределен между трите основни хранения (закуска, обяд, вечеря) и 

допълнителните закуски. Диетата трябва да съдържа пропорционално: 

въглехидрати, качествени протеини, мазнини (особено растителни мазнини) и 

витамини. 

Хранителните вещества трябва да бъдат разпределени, както следва: 

• Въглехидрати около 50-60% (тестени изделия, хляб, картофи); 

• Протеини приблизително 12-15% (месо, мляко, бобови растения, яйца, 

риба); 

• Мазнини (липиди) около 30-35% (масло, олио, сирене). 
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Това ежедневно изискване трябва да бъде получено, като следвате диаграмата 

по-долу: 

o Сутрин лека закуска с кафе с мляко, бисквити или препечена филия с 

чаена лъжичка сладко (за предпочитане без добавена захар) или мед; 

o Сутрешна закуска, плод или сок; 

o Обяд на базата на тестени изделия, зърнени храни, хляб, месо или риба 

(яйца), плодове и зеленчуци, с ниско съдържание на мазнини (зехтин или 

масло); 

o Следобедна закуска, нещо толкова леко, колкото сутрин; 

o За вечеря, супа, риба, сирене и плодове. Важно е да знаете, че вечерята 

трябва да е по-лека от обяда, така че храната да не претоварва 

храносмилателната система и да не причинява чувство за тежес в стомаха. 

 

 

Източник на фигурата: 

TheJournalofNutrition (Jurnaldenutriție), Vol. 129, Nr. 3, 01 martie 1999, pp. 751–753, 

https://doi.org/10.1093/jn/129.3.751 

 

Други важни елементи в храненето на възрастните хора са витамините и 

минералите, които намираме в плодовете, зеленчуците и зърнените храни. 

Освен това, тъй като възрастните хора имат проблеми с недостига на желязо, 

трябва да се консумират бобови растения, спанак, риба тон, червено месо; За 

борба с недостига на калций се препоръчва да се консумира поне една чаша 

Зеленчуци 

3-5 

ПОРЦИИ 

Хляб, 

зърненихрани, 

ориз и 

тестениизделия 

6-11 ПОРЦИИ 

Мазнини, масла и сладкиши 

ДА ИЗПОЛЗВАТЕ В ПО 

МАЛКО 
 

Мляко, 

киселомляко и 

сирене 

2-3 ПОРЦИИ 

Месо, птици, риба, бобови 

растения, яйца и ядки 
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Захари(добавени) 

Фибри(трябвадаприсъства) 

Мляко, 

киселомляко и 

сирене 

3 ПОРТЦИИ 

Мазнини, масла и 

сладкиши 

ДА ИЗПОЛЗВАТЕ В 

ПО МАЛКО 

Месо, птици, риба, бобови 

растения, яйца и ядки 

2ПОРТЦИИ 

Плодове 

2ПОРТЦИ

И 

Хляб, 

обогатенизърненихра

ни, ориз и 
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6 ПОРТЦИИ 

Вода 

  

8ПОРТЦИИ 
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B-12 
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https://doi.org/10.1093/jn/129.3.751
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прясно мляко или кисело мляко на ден. Тези хранителни правила са полезни за 

здрави възрастни хора, тъй като в случай на заболяване (диабет, хранителна 

непоносимост, хипертония и др.), трябва да се консултирате със специалист, 

който да установи правилна диета, в зависимост от психофизичното състояние 

на възрастните хора. 

 

 

Водата действа като охлаждащо, смазващо и транспортиращо средство. 

Необходима е за транспортиране на хранителни вещества, за регулиране на 

телесната температура и за елиминиране на отпадъците. Дехидратацията 

възниква, когато обемът на консумираните течности е по-малък от загубения 

обем. Сред живеещите в приюти и домове дехидратацията е често срещан и 

опасен проблем.54 

Защо бенефициентите на домове са изложени на дехидратация? 

Основните причини: 

• Отказ от консумация на течности 

• Медикаменти, напр. диуретици 

• Някои бенефициенти ограничават приема на течности, за да намалят 

инконтиненцията или броя на ходенето до банята. (Това може да увеличи 

необходимостта от уриниране, тъй като, когато урината стане концентрирана, 

дразни пикочния мехур и води до често уриниране с малък обем. 

Ограничаването на течности не намалява инконтиненцията на урината) 

• Ограничено разнообразие от предлагани течности 

• Лош контрол на диабета 

 

                                                           
54По: https://www.cclhd.health.nsw.gov.au/wp-
content/uploads/BestPracticeFoodandNutritionManualforAgedCareEdition2.1.pdf 

https://www.cclhd.health.nsw.gov.au/wp-content/uploads/BestPracticeFoodandNutritionManualforAgedCareEdition2.1.pdf
https://www.cclhd.health.nsw.gov.au/wp-content/uploads/BestPracticeFoodandNutritionManualforAgedCareEdition2.1.pdf
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Източник на фигурата:  

https://www.elderoptionsoftexas.com/article-signs-of-dehydration-in-elderly.htm 

ПРИЗНАЦИ НА ДЕХИДРАТАЦИЯ 

• Суха лигавица на устата, сух език, напукани устни 

• Урината е тъмна на цвят  

• Намалено аксиларно изпотяване 

• Последни промени в състоянието на съзнанието 

 

ДОБРАТА ХИДРАЦИЯ допринася за управлението на следните аспекти: 

• Жажда  

• Сухота в устата, устните, езика и лигавиците (което може да доведе до лошо 

здраве на устната кухина)  

• Запек 

• Инфекции на пикочните пътища, инконтиненция и камъни в бъбреците 

• рани от залежаване 

• Хипертония и виене на свят (които могат да доведат до падания) 

• Предотвратяване на кръвни съсиреци чрез намаляване на вискозитета на 

кръвта 

• Объркване и раздразнителност 

• Слабост и умора  

•  Медикаменти (много лекарства действат по-добре, когато човекът е добре 

хидратиран)55 

Обикновено минималният прием на течности е 1600-2000 мл (6-8 чаши) на ден. 

Ще има нужда от повече в случай на допълнителни загуби, температура или 

много горещо време. 

 

                                                           
55По: https://www.cclhd.health.nsw.gov.au/wp-
content/uploads/BestPracticeFoodandNutritionManualforAgedCareEdition2.1.pdf 
 

https://www.cclhd.health.nsw.gov.au/wp-content/uploads/BestPracticeFoodandNutritionManualforAgedCareEdition2.1.pdf
https://www.cclhd.health.nsw.gov.au/wp-content/uploads/BestPracticeFoodandNutritionManualforAgedCareEdition2.1.pdf
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5.2 Почистване на повърхности, инструменти и предмети за приготвяне и 

приложение на храни 

Почистването и дезинфекцията - това са най-важните аспекти на санитарна 

програма. Трябва да се отдели достатъчно време за извършване на подходящите 

процедури и свързанитес тях параметри. Трябва да се разработят подробни 

процедури за всички повърхности, които влизат в контакт с храни (оборудване, 

прибори за хранене и др.), но също така и за области, които не влизат в контакт 

с  

 
Източник: 

http://www.endofleasecleans.com/house-not-1-room-pro-vacation-house-rental/ 

 

продукти, като например: онези области на оборудването, които не влизат в 

контакт с продукта, абсорбатор, стени, тавани, осветителни тела, хладилници. 

 

 

Целта на почистването и дезинфекцията на повърхности, които влизат в контакт 

с храната, е да премахне и убие бактериите, присъстващи в храната, както и да 

предотврати развитието на бактерии. Необходимото оборудване (четки и др.) 

трябва да бъде чисто и да се поддържа чисто, санитарно. 

Адекватността на процедурите за почистване / дезинфекцията трябва да бъде 

оценена чрез процедури за оценка и инспекция. Спазването на писмените 

процедури (инспекция, тестване на буфера, директно наблюдение на персонала) 

трябва да бъде постоянно наблюдавано и да се съхраняват подходящи 

документи за дългосрочна оценка на съответствието. 

Правилният ред на операциите по почистване / дезинфекция на повърхностите, 

които влизат в контакт с храната, е: 

 

 

http://www.endofleasecleans.com/house-not-1-room-pro-vacation-house-rental/
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1. Изплакване 

2. Почистване 

3. Изплакване 

4. Дезинфекция. 

Всички предмети, които влизат в контакт с храна, трябва да бъдат добре 

почистени и дезинфекцирани. 

 Това е процес в 4 стъпки, който елиминира хранителните отпадъци, 

мръсотията, мазнините и унищожава патогените в храната. Стъпките са: 

Стъпка 1 - Подготовка 

• Отстраняване на замърсяванията и хранителните частици. 

• Изплакване с топла вода. 

 

Стъпка 2 - Почистване 

• Измиване с гореща вода (60 ° C) и перилен препарат. 

• Изплакване с чиста вода. 

 

Стъпка 3 - Дезинфекция (фаза на убиване на бактерии) 

• Третиране с много гореща, чиста вода (75 ° C) за най-малко 2 минути. 

• Нанасяне дезинфектант според етикета 

 

Стъпка 4 – Сух въздух 

• Оставят се работните плотове и оборудването да изсъхнат на въздух. Най-

хигиеничният начин за сушене на оборудване е на сушилня.56 

 

5. 5.3 Техники на хранене 

Всички жители / бенефициенти разполагат с пространство, където може да им 

сервират всички ястия, напитки и закуски, така че да могат да консумират и да 

се насладят на по-голямата част от предлаганите храни и течности. 

                                                           
56 Основни елементи за почистване и дезинфекция на оборудването при операции по обработка и 
боравене с храни. Този документ е FS14 и принадлежи към поредица от катедрата по наука за храните и 
храненето на човека на службата за сътрудничество във Флорида, Института за селскостопански и 
хранителни науки, Университета на Флорида. Дата на първата публикация: юли 1997 г. Преработена март 
2009 г. 
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Източник :https://www.nia.nih.gov/health/aging-place-growing-older-home 

Процесът на сервиране на ястия включва: 

 

• Осигуряване на спокойна среда за хранене 

• Осигуряване на организирано сервиране на храна 

• Предлагане на варианти / алтернативи по отношение на храни и напитки 

• Сервиране на храни и напитки с безопасни температури 

• Предлагане на програми за сервиране на хранене за конкретни цели 

• Надзор на сервирането на храната 

 

Най-добри практики за осигуряване на спокойна среда за хранене: 

1. Сервиране на храната в комфортна среда. 

2. Трапезарията трябва да е чиста, добре осветена, тиха, с подходящи маси 

и столове. 

3. Жителите трябва да имат достатъчно време за хранене. 

 

Добри практики за осигуряване на организирано хранене 

1. Храната трябва да се сервира между равни интервали през целия ден 

(Закуската трябва да се сервира между 7.30 и 8.30 - Обядът трябва да се 

сервира между 12.30 и 13.30 - Вечерята трябва да се сервира след 17.00 

според нуждите на бенефициента), според нуждите на повечето 

бенефициенти. 

2. Минимизиране на прекъсванията поради незначителни проблеми, за да 

се осигури приятна среда за обслужване на масата. 

3. Осигуряване на надзор. 

https://www.nia.nih.gov/health/aging-place-growing-older-home
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4. Предоставяне на помощ, според нуждите: 

а) Помощ на бенефициентите да отидат в трапезарията (например, ако 

отиват самостоятелно, ако са в инвалидна количка и т.н.) 

б) Проверка дали си носят цялото оборудване, от което се нуждаят (напр. 

протези, слухови апарати и др.) 

в) Осигуряване на столове с подходящи облегалки, така че на 

бенефициентите да им е удобно. 

 

5. Осигуряване на защита на дрехите на хората, които имат трудности с 

храненето. 

 

Добри практики за осигуряване на възможности по отношение на храни 

и напитки: 

1. Предлагане на всички варианти на менюто - включително напитки, мезета, 

зеленчуци, десерти и алтернативи, за всички обикновени, терапевтични и 

модифицирани текстурирани диети. Показвайте алтернативи на опциите на 

менюто, ако е необходимо. 

2. Осигуряване на подготовката на всички видове меню и обслужването 

едновременно на всички видове диети. 

3. Предлагане на варианти на менюто от различни членове на екипа, таблица 

по таблица, така че всички бенефициенти да имат всички налични опции. 

4. Променете поръчката за услуга „таблица по таблица“, така че всеки 

бенефициент да има шанса да бъде обслужен първи. 

 

Добри практики за сервиране на храни и напитки с безопасни 

температури: 

1. Поддържане на правилна температура на храната. Горещите храни се 

съхраняват при минимална температура от 60 ° C по време на хранене, а 

студените храни при максимална температура от 4 ° C по време на 

сервирането на храненията. 

2. Осигуряване на подходящо оборудване за транспортиране и съхраняване на 

топли и студени храни при безопасни температури за сервиране на храна и 

закуски. 

3. Проверете и запишете температурите на топли и студени храни и напитки 

в сервиращата точка. 

4. Включване на информация за температурите, които гарантират 

безопасността, комфорта и удовлетвореността на бенефициентите. 

 

Най-добри практики за предоставяне на програми за обслужване на храна 

за конкретни цели: 
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1. Предлагане на храна и течности на бенефициентите, по време на обяд и 

закуска, в среда, която ги подкрепя и гарантира тяхната безопасност, комфорт, 

независимо от храна и напитки. 

2. Гарантиране, че персоналът използва подходящи столове при подпомагане 

на бенефициентите, за да се осигурят безопасни техники за хранене, за да се 

поддържа контакт с очите. 

3. Предоставяне и обучение на всички жители за използването на помощни 

устройства, които поддържат или възстановяват независимостта им в 

храненето. 

 

Добри практики за осигуряване на надзор по време на хранене: 

1. Осигуряване на мониторинг / надзор на бенефициентите от член на екипа. 

2. Осигурете редовно присъствие на управленски / административен персонал в 

трапезарията по време на сервирането на храната, така че те да могат да 

помогнат на екипа, да взаимодействат с живущите и да покажат подкрепата си. 

3. Гарантиране, че член на екипа, който е обучен да управлява рискове като риск 

от задушаване, болести и други протоколи за реакция, присъства постоянно, 

докато резидентите  са в трапезарията. 

5.4 Контрол на инфекциите57 

Ето няколко стъпки, които можете да предприемете, за да избегнете 

хранително отравяне: 

1. Чистота 

Важно е да се почиства (измиване на мръсотията) и дезинфекциране 

(убиване на микробите), докато се приготвя храната. Ръцете, 

повърхностите, приборите и оборудването се почистват с гореща вода и 

сапун. Може да се направи дезинфекционен разтвор, като добавите 5 ml 

хлор към 750 ml вода.  

Предотвратяване на разпространението на микроорганизми в работната 

зона и другите храни: 

»Миене на ръцете преди, по време и след приготвяне на храна 

»Почистване и дезинфекция на повърхности за готвене, съдове за готвене, 

дъската за рязане, кърпи и уреди, използвани при приготвяне на храна 

»Защита на зоната за приготвяне на храна от насекоми, гризачи и 

домашни любимци 

                                                           
57източник: https://infectioncontrol.tips/2015/11/24/1012/ 

https://infectioncontrol.tips/2015/11/24/1012/
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»Измиване на всички плодове и зеленчуци (преди да ги почистите), 

независимо дали ги готвите или ядете сурови 

2. Отделете суровите храни от сготвените  храни 

Суровото месо и морските дарове могат да съдържат опасни бактерии, които 

причиняват хранително отравяне, така че е важно да се уверите, че другите храни 

не влизат в контакт с тях, както по време на приготвяне, така и при съхранение. 

Дръжте суровите храни отделно от варените храни: 

»Съхраняване на сурово месо и морски дарове отделно в пазарската 

количка, в пазарските торбички и в хладилника 

»Съхраняване сурово месо на долния рафт на хладилника, в найлонов 

плик или стъклен съд, за да не изтече 

»Използване на инструменти и отделни прибори за приготвяне на сурови 

храни 

»Незабавно измиване на всяко оборудване, прибори или дъски за рязане, 

които са били използвани за приготвяне на сурово месо или морски 

дарове; почистване и дезинфекция на подготвителните повърхности 

3. Гответе при високи температури 

Правилното готвене на храна може да убие почти всички вредни 

микроорганизми. Всички меса трябва да се готвят до безопасна вътрешна 

температура, в идеалния случай най-малко 70˚C (160˚F). По-долу е дадена 

таблица с безопасни вътрешни температури за често срещани източници на 

хранително отравяне (използвайте термометър, за да сте сигурни, че достигате 

желаната вътрешна температура): 

 

Храна Температура  

Говеждо месо, телешко и агнешко месо (парчета с 

различни размери) – средно приготвено, алангле 
63°C (145°F) 

Говеждо месо, телешко и агнешко месо (парчета с 

различни размери) – средно приготвено 
71°C (160°F) 

Говеждо месо, телешко и агнешко месо (парчета с 

различни размери) – добре приготвено 
77°C (170°F) 

Свинско месо (парчета с различни размери) 71°C (160°F) 

Птиче месо (парчета) – пиле, пуйка, патица 74°C (165°F) 
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Храна Температура  

Птиче месо  (цяла птица) – пиле, пуйка, патица 85°C (185°F) 

Смляно месо и месни смеси (бургери, колбаси, кюфтета, 

руло от кайма, мусака) - говеждо, телешко, агнешко и 

свинско месо 

71°C (160°F) 

Кайма и месна смес - птиче месо 74°C (165°F) 

Яйчни препарати 74°C (165°F) 

Други (хот-дог, пълнежи и остатъци) 74°C (165°F) 

  

4. Съхранявайте  храната  на безопасна температура  

Бактериите могат да се размножават много бързо, ако държите храната на 

стайна температура. Температурите между 5 ° C и 60 ° C - наричани още опасна 

зона - благоприятстват развитието и размножаването на вредни бактерии върху 

горещи и влажни храни. За да избегнете това, уверете се: 

»Замразената храна се размразява в хладилника (не на кухненския плот) 

»Готвените храни не се оставят на стайна температура повече от два часа 

»Студените храни се държат на студено (<5 ° C), а горещите храни се поддържат 

топли (> 60 ° C) преди сервиране 

»Останалите бързоразвалящи се храни охладете или замразете в рамките на 2 

часа след готвене. Останалата храна, съхранявана в хладилника, трябва да се 

консумира не повече от 4 дни след готвене и трябва да се подгрява напълно 

преди сервиране. 

5. Използване на вода и сурови съставки от безопасни източници 

Важно е приготвената храна да е свежа, безопасна и да не е изложена на 

потенциални замърсители. В райони с вода от опасни източници, водата трябва 

да се обработва преди да се използва в миенето на плодове и зеленчуци, 

прибори за хранене и съдове или при миене на ръцете. Използването на 

суровини от безопасни източници означава също и подбор на продукти, които 

са били обработени за безопасност, като пастьоризирани млечни продукти. 

Повечето хранителни отравяния са неприятни, но се лекуват по някога без 

лекарства. Дехидратацията е проблем и може да бъде лекувана чрез често 

прилагане на течности, включително електролитни течности. 
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5.5 Комуникационни и междуличностни умения 

Когато общувате с възрастните хора, обърнете внимание на физическите, 

психологическите и факторите на околната среда и съответно приложете 

съответните комуникационни умения. 

Както при постоянните оценки на болногледача, така и в резидентната грижа, 

трябва да знаете, че комуникацията е най-важната част от ефективната 

грижа.Ако общувате добре с възрастния пациент, на когото помагате, има голям 

шанс грижите ви да са с добро качество, пациентът винаги да е доволен и да има 

най-добро здраве и дух. Ефективната комуникация може да помогне на 

възрастния човек да живее по-дълго и по-добре. Повечето хора трябва да 

работят, за да станат добри комуникатори. Комуникацията не е единствената 

компетентност, която трябва да притежава болногледачът. Има и 

други.Ефективната комуникация обаче може да се счита за основна на 

действията за обгрижване.  Най-важните умения на полагащите грижи, които 

възрастните наистина оценяват, не са тези, свързани с техническите аспекти, а 

тези, които се отнасят до социални компетенции. По-долу са представени 

уменията на болногледачите, които помагат на възрастните хора да имат 

оптимално здравословно състояние и да бъдат удовлетворени.58 

 

Източник на фигурата: 

https://www.aginginplace.org/the-5-most-important-elements-of-home-care-for-seniors/ 

  

Комуникационни умения59: 

                                                           
58Източник: https://www.aginginplace.org/important-caregiver-skills-to-keep-seniors-happy-in-their-home/ 
59Източник: https://www.elderly.gov.hk/english/carers_corner/comm_skilful.html 

https://www.aginginplace.org/the-5-most-important-elements-of-home-care-for-seniors/
https://www.aginginplace.org/important-caregiver-skills-to-keep-seniors-happy-in-their-home/
https://www.elderly.gov.hk/english/carers_corner/comm_skilful.html


 
 

146 
 

1. Умения за слушане 

∙ Слушайте търпеливо 

∙ Разберете скрития смисъл 

2. Техники на разговор и използване на езика 

i) Техники за разговор 

• Подходяща скорост и тон на речта: 

o Настройва се скоростта и тона на речта според нуждите на 

възрастния човек 

o Например, с пациентите с деменция се говори по-бавно; с 

пациентите с проблеми със слуха се говори по-силно, но се внимава 

да се настроите, за да не се чувстват събеседниците ви порицани по 

никакъв начин 

• Подходящи въпроси: 

o Например, използват се подходящи въпроси, за да се подтикнат 

възрастните да отговорят „да“ или „не“ 

• Дайте възможност на другите да говорят 

o например избягвайте доминирането на разговора, насърчавайте 

възрастните да поемат активна роля 

• Променете внимателно темата: 

o Използвайте предметите наоколо, за да промените темата, ако по-

възрастният човек прецени разговора за неинтересен 

o или напр. "Кой ви купи тази специална рокля?" 

(ii) Използване на езика 

• Използвайте прости и конкретни думи 

o например, кажете „яжте един плод след всяко хранене“, а не 

„консумирайте повече фибри“ 

• Използвайте кратки и прости изречения 

o или напр. едно съобщение с едно изречение 

 

3. Невербални техники за комуникация 

• Отношение: приятелско, мило, искрено и уважително, не бъдете 

нетърпеливи, безразлични или презрителни 

• Контакт с очите: поддържайте контакт с очите 

• Изражения на лицето: отразяват различни настроения 

• Поза и жестове: например кимане на главата, правилни движения, 

правилно позициониране на седалките 

• Докосване: например, държане за ръце, приятелско потупване по ръката, 

прегръдки (Внимание: използвайте само подходящи докосвания, като 

вземете предвид пола на възрастния човек и връзката ви с него/нея) 
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• Използване на диаграми и реални обекти: например, за да помолите 

възрастен човек с езиково увреждане да се къпе, използвайте образа на 

душ 

5.6 Подходящи отговори на поведението на асистираното лице60 

Понякога асистираното лице може да има проблемно поведение. 

 

Източник на 

фигурата:https://www.morrisbart.com/articles/what-are-the-warning-signs-of-

physical-abuse-at-a-nursing-home/ 

 

Поведението може да се възприема като: 

• грубо или социално неадекватно 

• несъдействащо или оттеглено 

• словесно насилие 

• агресивно, насилствено или разрушително. 

Проблемното поведение може да бъде често срещан симптом на много 

състояния, като интелектуални увреждания, проблеми с психичното здраве или 

деменция. Също така проблемното поведение може да се развие с течение на 

времето, в зависимост от промяната в здравето. 

Можете да опитате да предотвратите или намалите проблемното поведение по 

различни начини. 

Как се предотвратява проблемното поведение 

                                                           
60Източник: https://www.carergateway.gov.au/help-advice/managing-health-behaviour 

https://www.morrisbart.com/articles/what-are-the-warning-signs-of-physical-abuse-at-a-nursing-home/
https://www.morrisbart.com/articles/what-are-the-warning-signs-of-physical-abuse-at-a-nursing-home/
https://www.carergateway.gov.au/help-advice/managing-health-behaviour
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За да предотвратите проблемното поведение: 

• опитайте се да намалите възможните им причини. Те могат да бъдат 

задействани от: 

o болка или дискомфорт, например шумна среда 

o рутина или прибързано прекъсване 

o умора 

o смяна на лекарства 

o промяна на жизнената среда 

o значими житейски събития 

o комуникационни проблеми, които водят до неудовлетвореност 

• опитайте се да се уверите, че програмата е постоянна, без бързане 

• опитайте се да поддържате постоянна среда 

• обяснете какво се случва, стъпка по стъпка, с прости изречения. Дори 

думите ви да не се разбират, спокойният ви глас може да бъде успокояващ 

• уверете се, че лицето прави достатъчно движение и има достатъчно 

дейности 

• уверете се, че човекът се чувства комфортно 

Можете също да опитате подходи за демонстриране и насърчаване на 

положително поведение. 

Как се справяме с проблемното поведение 

Когато регистрирате проблемно поведение: 

• Отстъпвайте, когато е възможно. Може да се наложи да оставите човека 

на мира, докато се успокои 

• останете спокойни и говорете със спокоен и успокояващ тон 

• поправете причината, ако е възможно. 

• опитайте се да разсеете човека. Може да бъде полезно да сервирате едно 

питие или лека закуска, да се разходите или да погледнете списание 

Как получаваме помощ при проблемно поведение 

Можете да говорите с вашия лекар, ако имате притеснения относно 

проблемното поведение. Той може да провери дали поведението е причинено 

от заболяване или е страничен ефект от лекарство. 

  Фактори на влияние Комуникационни умения 

1. Физически 

аспект 

i) Слух 

-нарушения на слух 

 

ii). –Слепота 

•  Говорете по-силно 

•  Говорете по-бавно 
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Катаракта и хиперопия 

са често срещани 

проблеми 

•  Насърчете възрастния 

човек да носи слуховия 

апарат 

•   Използвайте жестове и 

изражения на лицето 

•  Използвайте диаграми 

или напишете 

съобщението, така че да 

може да се чете. 

•  Представете средата и 

хората около вас 

2. 

Психологическият 

аспект 

i) Мислене 

- Разлики в мисленето 

- Предразсъдъци 

 

ii) Настроението 

- Това може да повлияе 

на качеството на 

комуникацията 

•  Оценявайте позицията 

и чувствата на другите 

от тяхна гледна точка 

• Предоставете незабавна 

обратна връзка и 

потвърждение, за да 

намалите 

недоразуменията 

• Обмен на мнения за 

постигане на 

споразумение 

• Трябва да видите дали 

вашето мнение е 

логично и основано на 

разума 

• Не трябва да оставяте 

нелогичните 

убеждения да повлияят 

на вашата преценка и 

анализ 

• Обърнете внимание на 

настроението на 

другите 

• Бъдете уважителни и 

успокояващи 
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3. Аспекти на 

средата 

i) Смущения 

- Оказва влияние върху 

концентрацията 

 

ii) Конфиденциалност 

- Особено когато става 

въпрос за лични или 

поверителни проблеми 

 

iii) Адекватно време 

- Може да улесни 

яснотата в общуването 

• Намаляване на шума и 

нарушаване на 

околната среда 

• Осигурете комфортна 

среда 

• Поддържайте 

конфиденциалност, за 

да осигурите усещане за 

сигурност 

• Правилно планиране на 

времето 

Източник на таблицата:  

https://www.elderly.gov.hk/english/carers_corner/comm_skilful.html 

2.5.7 Аварийни и безопасни процедури, включително маневра на Хаймлих 

Съвети за безопасността храните за възрастните хора61 

Помогнете на възрастния човек да носи протеза, ако е необходимо. 

Уверете се, че възрастният човек е седнал удобно, изправен, за да преглъща 

правилно. Седалката трябва да се регулира на подходяща височина 

• Уверете се, че възрастният човек е в пълно съзнание по време на хранене. 

• Осигурете правилното позициониране на възрастния човек. Лекото 

огъване на главата и брадичката към гърдите намалява риска от 

задушаване. 

• Храната трябва да се сервира при подходяща температура, т.е. не при 

твърде висока температура. 

• Не бързайте, дайте му достатъчно време за хранене. Ако възрастният 

човек откаже да яде, опитайте се да разберете причината и да окажете 

подходяща помощ. 

• Обърнете внимание на наличието на признаци на затруднено 

преглъщане, като кашлица, аспирация на храна върху носа и др. В случай 

на задушаване или аспирация на храната, запазете спокойствие и се 

обадете в болницата. 

• Признаци и симптоми на аспирация на храна: 

o Затруднено дишане 

o Почервеняване на лицето и вените на шията 

o Лицето посинява, загуба на съзнание в сериозни случаи. 

                                                           
61 Sursa: https://www.elderly.gov.hk/english/carers_corner/diet/feeding.html 
 

https://www.elderly.gov.hk/english/carers_corner/comm_skilful.html
https://www.elderly.gov.hk/english/carers_corner/diet/feeding.html
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• Осигурете достатъчен прием на течности на възрастните хора, които не 

могат да се хранят, за да се предотврати дехидратацията. 

Грижи след хранене 

• След хранене проверете дали няма остатъци от храна в устата, осигурете 

хигиена на устната кухина, избършете устата с влажна кърпа и осигурете 

правилна лична хигиена. Почистете протезата. 

• Вземете приборите за хранене, престилка и кърпи. Оставете възрастния 

човек да си почива удобно. 

• Избягвайте лягането непосредствено след хранене. Стойте изправен поне 

20-30 минути, за да не аспирирате храната. 

• В случай на особено слаби възрастни хора, трябва да се наблюдава 

психическото състояние след хранене и да се наблюдават признаците на 

аспирация и задушаване. 

По време на хранене възрастния може да се задуши с чужд предмет, който се 

забива в гърлото или трахеята, блокирайки потока въздух. При възрастните това 

обикновено се случва с парче храна. Универсалният знак за задушаване е този на 

ръцете, стиснати на врата. Ако лицето не направи този знак, следвайте знаците 

по-долу62: 

• Невъзможност да  говори 

• Тежко или шумно дишане 

• Човекът издава странни шумове, когато се опитва да диша 

• Кашлица, която може да е слаба или силна 

• Кожата, ноктите и устните са лилави или с тъмен цвят 

• Кожата става червена, след това става бледа или синкава 

• Загуба на съзнание 

Ако човекът може да кашля силно, той все още трябва продължи да кашля. 

Ако човекът се задави и не е в състояние да говори, да плаче или да се смее на 

глас, се препоръчва маневра на Хаймлих (натискане на корема). За целта 

трябва:  

• Седнете зад човека. Поставете единия крак малко по-далеч от 

другия, за да останете в равновесие. Оградете кръста си с ръце. 

Внимателно наклонете лицето отпред. 

• • Стегнете юмрука. Поставете го непосредствено над пъпа на човека. 

• • Дръжте юмрука с другата ръка. Натиснете силно върху корема с бързо 

движение нагоре, сякаш се опитвате да повдигнете човека. 

• • Извършете 6 до 10 натискане на корема, докато блокирането се 

отстрани. 

                                                           
62Източник : https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-choking/basics/art-20056637 

https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-choking/basics/art-20056637
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3. Тест за оценка 

1. Защо правилното хранене е толкова важно за възрастните 

хора? 

2. Какви са рисковете от лоша хидратация? 

3. Защо смятате, че инструментите и предметите за 

приготвяне на храна трябва да бъдат старателно почистени? 

4. Какви са правилните техники на хранене? 

5. Важна ли е комуникацията по време на хранене? Защо? 

6. Опишете процедурите за безопасност и процедурите при 

спешни случаи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Седнетенакракаили
коленезадзадушава

щиясечовек. 

Оградететалиятаму 
с еднаръка и 

поставетеюмрукме

ждупъпа и гърдите. 
Палецъттрябвада е 

насоченнавътрекъм
корема. 

Използвайтегорнат

асиръка, 

задаувеличитесилат
а, 

катобутатенавътре 

и нагоре, 
изтласквайкивъзду

хаотбелитедробове

нажертвата. 
Аконеможетедапре

махнетезадавянето, 

повторетеоперация
та 4 пъти. 

Поставетедруга

тасиръкавърху

първата. 
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Модул № 6  

 Мобилизация и транспорт на възрастни хора, 

 включително зависимите 

 
 

Задоволяване на необходимостта от движение на възрастния 

зависим човек 
 

 

Придвижването и добрата стойка са необходимост на живото същество да 

бъде в движение, да мобилизира всички части на тялото чрез координирани 

движения, да поддържа различните части на тялото в положение, което 

позволява ефективността на функциите на тялото (Нужди от гледна точка на 

Вирджиния Хендерсън).  

За да може възрастният зависим човек да има добра стойка, добро 

движение на тялото, трябва да има връзка между целостта на опорно-

двигателния апарат, нервната система и вестибуларния апарат. 

Тъй като изследването подкрепя критичната необходимост от 

мобилизиране на възрастните хора, поговорката "Ако не я използвате, ще я 

загубите" обобщава слабостта и загубата на функционален статус, наблюдавани 

в случай на продължителна почивка в леглото. 

 Възрастният зависим човек трябва да бъде подкрепян от всички гледни 

точки, за да задоволи нуждата от движение, така че ходенето на открито е едно 

от най-лесните и добре дошли упражнения, препоръчани от специалисти. 

Препоръчително е възрастните хора да имат умерена програма за упражнения, 

адаптирана към неговите физически способности, да знаят и да използват 

техники за релаксация и отдих, да избягват тютюнопушенето, обилното хранене, 

както и да наддават на тегло. 

Зависимостта от задоволяване на необходимостта от движение 63 се 

определя  от: неподвижност на възрастния зависим човек, хиперактивност, 

некоординираност на движенията, неправилна стойка, неадекватна циркулация, 

отказ от извършване на дейности, оток на крайниците. 

Мобилизацията на възрастни зависими лица е средство за превенция на 

възможните усложнения, които могат да възникнат поради обездвижването и 

със сигурност възвръщането на независимостта.Например, дългосрочното 

обездвижване на зависими възрастни хора (възрастни хора, страдащи от 

различни заболявания, заболявания, които водят до усложнения, които пречат 

на развитието на лечебния процес) може да доведе до образуване на 

декубитални рани. За това е много важно хората, подпомагани в тези състояния, 

да бъдат мобилизирани рано, веднага щом състоянието им позволява. 
                                                           
63 Lucretia Titirca, Ръководство за сестра с техники за оценка и грижа за основните нужди, изд. 
Viata Medicala Romaneasca,, том 1, 2008, стр. 185; 
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Източниците на трудност, които определят обездвижването на възрастен 

човек64са: 

1. Източници на физически промени (промяна на нервните центрове, 

например: исхемичен инсулт), промяна на целостта на опорно-двигателния апарат 

(примери: фрактури, навяхвания, дислокации), препятствия за движение (примери: 

превръзки, гипс, непрекъснато разширение, биологични дисбаланси от причината за 

болката); 

2. Психологически източници (примери: разстройства на мисълта, 

тревожност, загуба на любим човек, раздяла с любим човек, чувство за безполезност) 

3. Социологически източници (примери: промяна на местоживеене, 

социална изолация, пенсиониране, липса на активност, липса на познания както 

за околната среда, така и липса на самопознание). 

Поведението на мобилизацията зависи толкова много от общото 

състояние на зависимия възрастен човек 65 ,от характера и сложността на 

медицинските проблеми, които той има, от мотивацията, вида реактивност, 

отношението на възрастния зависим човек.По този начин интензивността на 

мобилизационната терапия ще се увеличава с пасивни упражнения и 

постепенно, в зависимост от развитието на състоянието, автопасивни и активни 

упражнения.  Упражненията винаги се правят преди хранене и моментът, в 

който започва мобилизацията и ритъмът винаги ще бъдат тези, препоръчани от 

лекаря. Препоръчва се да се избягва физическата и психическата умора на 

възрастните зависими, между упражненията да се правят почивки на 

релаксация, продължителността на мобилизационната сесия да продължи 

между 10 и 30 минути, а в ситуацията, в която мобилизираният сегмент е 

болезнен, се препоръчва извършването на лек масаж. 

Извършването на мобилизация при добро състояние на зависимите 

възрастни хора е в компетенцията на специалист по кинетотерапия. 

Кинетотерапевтът може да препоръча на персонала, който се грижи за 

възрастните хора, както и на членовете на семейството, участващи в процеса на 

грижи за зависимия възрастен човек, видовете упражнения, които могат да се 

изпълняват и начина на изпълнение на упражненията. 

 

2. Определение на концепцията за транспорт на зависимия 

възрастен човек 

 

Транспортът е неразделна част от грижите за възрастния зависим човек 

(P.V.D.), но не е задължително условие, а зависи от състоянието и сложността на 

медицинските проблеми, които той има, и естеството на тези медицински 

проблеми. 

                                                           
64 Lucretia Titirca, Ръководство за сестра с техники за оценка и грижа за основните нужди, 
editura “ Viata Medicala Romaneasca,том 1, 2008, стр. 188; 
65Gabriela-Maria Man, Психология на третата и четвъртата възраст, Editura Trei, 2017, pg 334 
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В зависимост от вида, естеството и тежестта на състоянието, но и от 

предназначението му, транспортирането на зависими възрастни хора може да 

се извърши съгласно фигура 1: 
 

 
 

Фигура № 1- Транспортни средства P.V.D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Независимо от целта или средствата, за които се извършва превозът, 

трябва да се вземат предвид няколко условия: 

- на зависими възрастни хора в състояние на съзнание, ще им се обясни 

необходимостта от транспорта, целта, за която е необходимо да се придвижват, 

настоявайки за важността на процедурата, за да им се помогне и следователно 

за тяхното възстановяване; 

- изправянето на зависимия възрастен човек на ръба на леглото, повдигането и 

поставянето му на количката или повдигането и поставянето на носилка, ще се 

извършва с голямо внимание, предпазвайки го от болка, травма или умора. За 

тази цел трябва да се осигури необходимия брой лица, които могат да участват 

в безопасното транспортиране на възрастното лице. 

Така по време на транспортирането на зависимия възрастен човек се 

предвижда неговото положение да е най-удобно, с обгрижване на болезнените 

Транспортнисре

дства 

Brancarda (носилка) 

Фотьойл и легло 

на колела 

Количка 

С импровизирани 

средства (в случай на 

спешност) 

Със специални превозни 

средства: линейки, 

медицински самолет 

(хеликоптери) 
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части 66 , и там, където са се появили рани, те ще бъдат превързани и добре 

фиксирани. 

Ако възрастният човек има травма, в зависимост от мястото и нейното 

естество, ще бъде избрана подходящата позиция67 , като транспортните техники 

са подробно описани в курса. 

По време на транспорта, независимо от целта или транспортното средство, 

възрастните зависими лица ще бъдат постоянно придружавани, докато не се 

върнат в леглото, а шофирането, носенето на носилката, леглото на колела или 

инвалидната количка трябва да бъде внимателно, за да не предизвика внезапно, 

люлеене и несигурност на транспорта. 68 .Транспортирането на възрастни 

зависими лица за различни изследвания, 69трябва да се извършва в оптимално 

време, тъй като транспортирането, извършено късно или при неподходящи 

условия, може да доведе до влошаване на заболяването или дори до смърт на 

възрастните хора. 

 

3. Начини за мобилизиране на възрастните хора в зависимост от 

техните заболявания и степента на зависимост 

 

Цели на мобилизиране 

- Предотвратяване на усложнения 

- Стимулиране на физическия и умствения тонус 

 

В зависимост от това колко може да се движи възрастен човек, 

мобилизацията се разделя на два вида: 

  

а) мобилизиране на възрастните хора, които могат да се движат, 

но не достатъчно, за да могат да извършват ежедневните си дейности 

сами 

  

В резултат на обездвижването при възрастните хора могат да възникнат 

различни усложнения, са най-често срещани са рани от залежаване, заедно с 

атрофия на мускулите. Ето защо е необходимо персоналът, които се грижи да 

                                                           
66Lucretia Titirca, Ръководство за сестра с техники за оценка и грижа за основните нужди, editura 

“ Viata Medicala Romaneasca,, том 1, 2008, стр. 222; 
67 Nicolae Gheorghe, Timofte Mircea, Iordache Liliana, Gherghina Viorel, Ghid de Nursing, Орден на 

медицински сестри и акушерки от Румъния, 2006, Bucuresti, OAMGMAMR – Филиала Букурещ, 

pg 33 

68 Nicolae Gheorghe, Timofte Mircea, Iordache Liliana, Gherghina Viorel, Ръководство за 

медицински сестри, Орден на медицински сестри и акушерки от Румъния, 2006, Bucuresti, 

OAMGMAMR – филиал Букурещ, стр. 35 

69   Lucretia Titirca, Ръководство за сестра с техники за оценка и грижа за основните нужди, изд. 
“ Viata Medicala Romaneasca,, том 1, 2008, стр. 221; 
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гарантира, че асистираното лице не прекарва много време в една и съща 

позиция, като движението му е от съществено значение за нормализиране на 

мускулния тонус, поддържане на подвижността на ставите, стимулиране на 

метаболизма, стимулиране на кръвообращението чрез осигуряване на 

упражнения и независимост. 

Мобилизацията се извършва в зависимост от характера на заболяването на 

обгрижвания човек, общото състояние на здравето му и вида на 

реактивността.Преди да започне, обслужващият персонал трябва: 

• да подготви необходимите материали: подвижна рамка, инвалидна 

количка, бастун или патерици, според случая; 

• Уведомете по-възрастния човек за това, което трябва да следва, опишете 

движенията, които трябва да правите, обяснете защо е важно да го 

направите и му помогнете да се облича правилно. 

б. Мобилизиране на обездвиженото лице в леглото 

  Ако обгрижваният не може да се движи изобщо, тогава смяната на 

положението му в леглото се извършваот персонала. 

 Той трябва да прави движения като: 

• ; 

• да се обърна на една страна; 

• да се обърне от една страна по гръб; 

• да застане в седнало и полуседнало положение; 

• препозициониране, ако асистираното лице се е смъкнало от възглавницата. 

В случай на обездвижени, парализирани пациенти се правят пасивни 

промени в позицията, за които е необходима правилна позиция на 

болногледача, за да се вдигне възрастният човек по-лесно и с минимални 

физически усилия по следния начин: 

• Лицето ще бъде хванато добре  с цялата ръка, като поставя дланта върху 

повърхността на тялото, така че контактът да е възможно най-висок; 

• Болногледачът ще застане възможно най-близо до леглото на асистираното лице, 

с разтворени крака, за да осигури по-добра подкрепа; 

• Краката в коленете ще бъдат леко сгънати, а гръбначният стълб леко огънат, така 

че да не се оказва натиск върху междупрешленните дискове. 

А възрастните хора, които не могат да се движат, за да са наясно, се нуждаят 

от обяснения какво трябва да се случи. Персоналът трябва да обясни какво ще 

прави, защо и как, като същевременно гарантира, че действията им не 

причиняват никакъв дискомфорт. 
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ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

1. Пасивна мобилизация: 

• да изпълни движения на навеждане и завъртане на главата; 

• • Упражненията на горните и долните крайници продължават чрез сгъване, 

рапъване, абдукция, аддукция, супинация и пронация, мобилизиране нежно на 

всички стави; 

• Наблюдава се изражението на асистираното лице, за да се установи дали има 

болка; 

• Масажирайте крайниците в обратна посока на кръвообращение. 

 

 

2. Повдигане в седнало положение: 

а) В леглото 

• На асистираният човек му се помага пасивно да се изправи, като го подкрепят 

с възглавници или използват обезопасителни системи; 

• Ако е възможно, над леглото се монтира подвижна скоба, която стимулира 

възрастния човек да се изправи с възглавници, ако е необходимо. 

б) В края на леглото: 

• Изпълнение от едно лице: 

o Едната ръка е поставена под областта на раменните лопатки, а другата под 

областта  под коленете. Ако е необходимо, асистираното лице е помолено да се 

вкопчи в шията на обслужващия персонал; 

o Завъртете краката на възрастния човек под ъгъл от 90 °, което им позволява да 

увиснат леко от ръбът на леглото; 

o Наблюдават се израженията на възрастните хора. 

 
https://www.magazinulortopedic.ro/blog/ce-trebuie-sa-stie-un-ingrijitor-varstnici-in-

legatura-cu-mobilizarea-bolnavilor 

https://www.magazinulortopedic.ro/blog/ce-trebuie-sa-stie-un-ingrijitor-varstnici-in-legatura-cu-mobilizarea-bolnavilor
https://www.magazinulortopedic.ro/blog/ce-trebuie-sa-stie-un-ingrijitor-varstnici-in-legatura-cu-mobilizarea-bolnavilor
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• Изпълнение от 2 лица: 

o Човек седи към главата на асистираното лице, като поставя ръцете си под 

раменете; 

o Изисква се помощ, за да се сложат ръце в областта на под коленете; 

o Движенията се синхронизират чрез повдигане на гърба на пациента и 

завъртане на краката на 90 ° довеждането им до ръба на леглото; 

o Асистираното лице се задържа в това положение - първо няколко минути, след 

което постепенно времето се увеличава; 

o Възрастният си почива на леглото, изпълнявайки движенията в обратна посока. 

в) Поставяне на пациента във фотьойла / инвалидната количка 

• Асистираното лице е поставено на ръба на леглото; 

• Чехлите се предлагат на възрастния човек; 

• Поставете фотьойла / инвалидната количка със страничната релса, прикрепена 

към ръба на леглото; 

• Обслужващият персонал седи пред асистирания, поставя ръце под 

мишниците му и го помолва да държи главата си обърната на една страна; 

• Ако има нужда от помощ,  двама застават от двете страни на асистираното 

лице; 

• Възрастният човек е хванат под мишниците и е изправен; 

•Обръща се лицето с гръб и се поставя леко във стол; 

• Възрастният се покрива с одеяло, ако ситуацията изисква това (ако 

температурата в стаята е по-ниска); 

• Асистираното лице си почива в леглото, като се извършват движенията в 

обратна посока. 

3) Повдигане в ортостатично положение 

• Повтаряйте движенията на привеждане на възрастния в седнало положение, 

колкото се може по-близо до ръбът на леглото; 

• Седнете от едната страна на пациента и го хванете под мишниците; 

• Възрастния се изправя; 

• Наблюдавайте лицето на възрастния човек, като го държите в ортостатизъм за 

няколко минути; 

• Пита се възрастния да се чувства дoбре; 

• Възрастният човек е поставен на леглото, ако е почувствал замаяност; 

• Асистираното лице се опира на леглото и извършват движенията в обратен 

ред. 

4) Предприемане на  първите стъпки 

• Попитайте медицинския екип (лекар, медицинска сестра) дали асистираното 

лице може да се движи; 

• Възрастният първо се повдига в седнало положение най-близо до ръба на 

леглото, и след това в ортостатизъм; 

• Възрастният човек е подкрепен за ръката и му се помага да направи първите 

стъпки през стаята; 

• Разстоянието  се увеличава в съответствие с медицинската препоръка; 
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• На възрастният човек се предлага подвижна рамка, ако общото му състояние 

му позволява да се движат самостоятелно; 

• По време на движението възрастният човек се контролира; 

• Асистираното лице се насърчава да стане и да се движи, както общото 

състояние позволява. 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Примери за добри практики: 

По-долу показваме автоматизиран метод за мобилизиране в жилищен 

център в Бага (Residència Salarich-Calderer de Bagà, Испания). Мобилизацията на 

възрастен човек (да участва в различни дейности или да бъде измит) се извършва 

главно с автоматизирани устройства, но които са кръстени от служителите на 

центъра с познати имена (La princessa), за да не се плашат или да се избегнат 

създаване на дискомфорт на мобилизирания. По-долу показваме симулацията 

на мобилизиране на човек, без физически усилия (упражнения, извършени по 

време на посещението в този жилищен център, от екипа на международните 

обучители, от събитието C2, 1-5 април 2019 г., Барселона). 
 

Автоматизирана мобилизация в жилищния център за възрастни хора в Бага

 

ВАЖНО 

Приизвършваненаманевризамобилизация и грижазатялото, 

тялотонавъзрастнитехоратрябвадабъдевнимателнопрегледано и 

акосепоявятнякаквипризнацинараниилиако съществуващите 

представляват раздразненост, тези, наблюдавани на болногледача и / или 

личния лекар, трябва да бъдат незабавно съобщени. 
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Източник: архива на проект  STRACOV, Erasmus + 

4. Транспортиране на зависимия възрастен човек 

В зависимост от тежестта на състоянието, целта на транспорта, 

разстоянието, транспортът се извършва с: 

- носилка ; 

- количка (инвалидна количка); 

- фотьойл и подвижно легло; 

- импровизирани средства в случай на спешност; 

- специални превозни средства: линейка, хеликоптери, санитарен 

самолет. 

Въпросът, който възниква, е: В какви ситуации е необходимо превозване 

на възрастни зависими лица? 

По този начин ситуациите, които изискват превоз на възрастни хора, са: 

1. при евакуация на хора, които са жертви на аварии; 

2. Когато зависимият възрастен човек не може да се движи и трябва да бъде 

отведен от една болница в друга, от болницата / центъра в дома, от дома в 

болницата, от един отдел в друг, когато е напълно зависим от инвалидната 

количка за придвижване, вътре в дома, където е обгрижван. 

 

Ще бъдат транспортирани следните категории възрастни: 

- възрастните в безсъзнание, безсилни или сънливи; 

- възрастни хора с тежка сърдечно-белодробна недостатъчност, при които 

движението е противопоказано; 

- възрастните хора с висока температура, изтощени; 

- възрастните хора с нарушения на двигателната система и равновесието; 

- възрастните хора, които имат кървене и / или повръщане; 

- някои категории възрастни хора с психични разстройства и др.70 

 

Принципи: 

-  Асистираното лице ще бъде удобно седнало според възможностите 

си 

- Мобилизацията на асистирания се извършва с деликатност, 

предпазливост, като се избягва травма, болка или умора, за да не се 

влоши състоянието му; 

- Ще се завие, за да не изстине; 

- Ще бъде внимателно наблюдаван. 

 

4.1. Транспортиране на възрастно зависимо лице с носилка  

- Подготовка на носилката: 

                                                           
70Lucretia Titirca, Ръководство за сестра с техники за оценка и грижа за основните нужди,, editura  

Viata Medicala Romaneasca, vol 1, 2008, pg 221; 
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o носилката  е покрита с одеяло и чаршаф, ако е необходимо, се покрива с 

мушама и подложка, тънка възглавница. 

- Поставете пациента върху носилката : 

o възрастният зависим човек се постаавя с лице към посоката на движение 

o  при стълбите носилката ще се издигне до хоризонтално ниво. Ако наклонът е 

твърде стръмен, пациентът може да бъде издигнат, с главата напред. 

o също така, ако асистираното лице трябва да бъде контролирано по всяко 

време, е по-добре да се носи с главата напред, така че, като бъде изправен, той 

може да бъде контролиран. 

o носилката се държи от двата края с два участъка, само  

 за всяка една дръжка, така че носилката да виси по ръба на леглото; 

 

o настаняването на асистираното лице в носилката изисква три  лица: те ще се 

разположат покрай леглото отстраната на носилката. 

o 3-те души поставят ръцете, дланите и пръстите си изпънати под пациента, 

така: 

- - първият: подпира главата и гърдите, поддържайки шията на 

пациента на предмишницата; 

- - вторият: подкрепя пациента в лумбалната област и под дупето; 

- - третият: поддържа долните крайници; 

o първият човек командва движенията, за да повдигне пациента наведнъж. 

o След като се повдигне, се прави крачка назад. 

o един носач повдига другия край  на носилката, като го привежда 

хоризонтално под пациента. 

o поставения пациент върху носилката, се  покрива. 

− Разтоварването става по същия метод, но с обратните движения. 
 

 
 

           a – при изкачване на стълби;                  b – надолу по стълбите 

https://sjub.ro/wp-content/uploads/2019/03/EFECTUAREA-TRANSPORTULUI-

BOLNAVULUI-%c3%8eN-SPITAL.pdf 

 

Положението на пациента в носилката зависи от вида на състоянието му: 

https://sjub.ro/wp-content/uploads/2019/03/EFECTUAREA-TRANSPORTULUI-BOLNAVULUI-%c3%8eN-SPITAL.pdf
https://sjub.ro/wp-content/uploads/2019/03/EFECTUAREA-TRANSPORTULUI-BOLNAVULUI-%c3%8eN-SPITAL.pdf


 
 

164 
 

✓ В легнало положение 

- пациенти с коремна травма: коленете сгънати; 

-в съзнание със  злополуки, съмнения за счупване на гръбначния стълб или 

таза: 

осигурете твърдата повърхност; 

- лезии на долните крайници: под ранения крайник се поставя възглавница; 

- лезии на горния крайник: раненият горен крайник се поставя над гърдите 

към пациента, по възможност прикрепен с шал; 

− Пациенти  в шок с кървене след инцидент : с повдигнати долни крайници. 

✓ В седнало положение (долните крайници правят ъгъл под 90 ͦ): 

- пациенти с наранявания на главата, в съзнание и без признаци на шок: 

поддържани с помощна възглавница; 

- наранявания на шията: главата ще бъде  наведена така, че брадичката да 

достигне областта на гръдния кош; 

✓ В полуседнало положение (на две възглавници или на леглото с 

проксималния край, повдигнат до 30-40 ͦ): 

- торако-белодробни инциденти; 

- пациенти с кардиореспираторна недостатъчност; 

- наранявания с коремни наранявания - (положение на Фаулър), коленете са 

огънати. 

✓ Легнал на една страна (лежи от едната страна, долният крайник опънат 

отдолу, горният е огънат): 

- пациенти в кома. 

✓ При вентрално положение (лежи на корема без възглавница, с главата 

обърната на една страна): 

− пациенти с лицеви (краниофациални) лезии: под челото им се поставя 

импровизирана ролка от чаршафи или наранената ръката на  травмираната; 

- с наранявания на гърба или в областта на гръбначния стълб. 

✓ В полуправо положение: 

- пациенти в безсъзнание и в случай на смущения в преглъщането или 

слюнчена хиперсекреция, в Трендленбургска позиция, за да се предотврати 

натрупването и аспирирането на секрети. 

✓ В Трендленбургска позиция, (наклон - със спусната глава), с максимален 

наклон 10-15 °: 

- инциденти в шок; 

- при периферен колапс, за да се осигури по-голямо кръвоснабдяване на 

жизненоважните органи. 

✓ В обратна Трендленбургска позиция (с вдигната глава), с максимален 

наклон 10-15° 

- злополуки с фрактури на основата на черепа. 
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4.2. Транспортиране на възрастно зависимо лице с инвалиден стол или 

количка 

Транспортирането  инвалиден стол/ количка е подходящо за следните 

категории възрастни зависими хора: хора в шок, сънливост, астенични, 

аденамични, фебрилни, с тежка сърдечно-белодробна недостатъчност, 

подозирани или потвърдени с инфаркт на миокарда, нервни разстройства и 

баланс , с афекти на долните крайници. 

Подготовка на зависимия възрастен човек: 

• Уведомяване на възрастния. 

• Облича се пижама с роба и се обуват чорапи. 

Техника на изпълнение 

▪ На асистирания човек се помага да седи в инвалидната количка / стол, в 

случай че не може да седи сам. Ако възрастният човек не може да стане 

от леглото, преместването му ще бъде извършено от двама души. 

▪ Персоналът, който се грижи, поддържа долните крайници на възрастния 

човек, облича чехлите и поставя краката му върху опората на количката. 

Долните крайници се покриват с чаршаф и одеяло. 

▪ Инвалидната количка / стол се изтласква отзад. По време на 

транспортирането  пациента седи с лице към посоката на движение и се 

контролира от обслужващия персонал. 

Инвалидната количка / стол се управлява внимателно, за да не се разклати 

асистираното лице. 

Да се запомни: 

- при нараняване на гръбначния стълб пациентите ще бъдат 

транспортирани на твърда повърхност; препоръчва се пациентите да 

бъдат транспортирани в позиция, където са намерени 

- в напълно изключителни случаи, когато е невъзможно да се 

осигури твърда, дори импровизирана носилка (врата, широка дъска), 

превозът е разрешен в одеяло, легнал с лице надолу, с изключение на 

тези, за които се подозира счупване на шийни прешлени. 
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https://amgtratate.blogspot.com/2016/04/tehnici-de-nursing-si-investigatii-5.html 
 

4.3. Транспорт на възрастно зависимо лице с леглото, снабдено с колела: 

Ако възрастният човек е в тежко състояние или не може да бъде 

мобилизиран, той / тя се транспортира с легло снабдено с колела за: 

функционални проучвания, рентгенологични изследвания, преместване от 

един салон в друг, пречистване на въздуха на терасите. Тази транспортна 

система намалява наполовина броя на прехвърлянията, като по този начин 

пациентът се облекчава. 

 

https://www.quirumed.com/en/transport-bed-with-handrails-for-patients.html 

 

 

https://amgtratate.blogspot.com/2016/04/tehnici-de-nursing-si-investigatii-5.html
https://www.quirumed.com/en/transport-bed-with-handrails-for-patients.html
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5. Заключения 

Залежаването допринася за ятрогенни усложнения, включително 

делириум, декубитални рани, пневмония и мускулна атрофия. Всеки ден на 

обездвижване е свързан със загуба на мускулна сила от 1% до 5% при по-

възрастен човек. При уязвимите възрастни хора това бързо може да доведе до 

загуба на капацитета на трансфер и независима мобилизационна способност. 

Хората в риск трябва да бъдат мобилизирани / преместени на 1-2 часа, 

което предотвратява заболяване на кръвообращението в зоните под натиск. 

Трябва да се внимава да се поставят чаршафите на леглото, така че да не 

образуват гънки, особено в зоните, предразположени към образуването на 

рани от залежаване (сакрална зона, задните части, раменете, лопатка, лактите, 

коленете, петите и др.).За намаляване или премахване на налягането в 

предразположените зони се използват и различни противошокови устройства: 

матраци, възглавници. 

Помощта, оказана на пациента при мобилизация, му позволява да си 

възвърне някои основни умения за оцеляване като: хигиена, обличане, промяна 

на положението в леглото, хранене или извършване на социални дейности като 

ходене, четене и др. 

Оценката на мобилизационната ефективност включва два аспекта: 

Очаквани / желани резултати: 

 пациентът се мобилизира според програмата 

 не представя благоприятни усложнения за обездвижването 

Нежелани резултати / Какво да направите, ако: 

  Възрастният човек отказва да се мобилизира 

• какви са причините: 

- изпитва болка 

- се страхува от болка 

- не се чувства добре 

- има замаяност 

• асистираното лице се насърчава 

- дава му се повече време 

- гарантира се, че обслужващият персонал е там, за да помогне 

• действа се внимателно 

• намалява времето за мобилизация (ако пациентът се чувства слаб или има 

световъртеж) 

Транспортирането се извършва с голямо внимание и търпение към 

пациента, като се взема предвид състоянието му, за да се избягва влошаването 

на болката и появата на други усложнения като: влошаване на състоянието, 

получаване на травматичен шок, трансформация на затворени фрактури в 

отворени, причинявайки кървене и т.н. 
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Тест за оценка 

1. За извършване на мобилизация от едно лице в позиция, седнало 

на ръба на леглото , се извършват следните маневри: 

a) Под областта на раменете се вкарва ръка 

b) Другата ръка се поставя под дупето 

c) Ако е необходимо, асистираното лице е помолено да се 

хване за врата на обслужващия персонал 

d) Краката на възрастния човек се завъртат под ъгъл 45 °, което им 

позволява да висят леко в края на леглото; 

 

2. Маневри за прехвърляне на пациента от леглото към инвалидната 

количка / стол: 

a) повдигане на пациента в седнало положение на ръба 

на леглото 

http://uti.eu.com/posdru-centru-multiregional/wp-%20content/uploads/2014/07/SUPORT-CURS-INGRIJITOR-BATRANI-LA-DOMICILIU.pdf
http://uti.eu.com/posdru-centru-multiregional/wp-%20content/uploads/2014/07/SUPORT-CURS-INGRIJITOR-BATRANI-LA-DOMICILIU.pdf
http://uti.eu.com/posdru-centru-multiregional/wp-%20content/uploads/2014/07/SUPORT-CURS-INGRIJITOR-BATRANI-LA-DOMICILIU.pdf
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=The%20dangers%20of%20going%20to%20bed&author=RA%20Asher&publication_year=1947&journal=Br%20Med%20J&volume=2&pages=967
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.2.4536.967
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18897489
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Hazards%20of%20hospitalization%20of%20the%20elderly&author=MC%20Creditor&publication_year=1993&journal=Ann%20Intern%20Med&volume=118&pages=219-23
http://dx.doi.org/10.7326/0003-4819-118-3-199302010-00011
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8417639
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b) поставяне на  инвалидната количка/стол със 

страничната релса, прикрепена към ръба на леглото 

c) връщането на пациента в креслото 

d) поставяне в креслото 

3. Закръглете верните твърдения за позициите на пациентите по 

време на транспортиране с носилка: 

a) При периферния колапс пациентите се транспортират в седнало 

положение. 

b) Пациентите с диспнея със сърдечно-респираторна недостатъчност 

ще се задържат в легнало положение, с тънка възглавница. 

c) Пациентите се транспортират в легнал по гръб при наранявания 

на гърба или на областта на задните части 

4. Положението на пациента в безсъзнание, в кома, по време на транспорт 

трябва да бъде: 

a) Легнал на една страна 

b) Легнал по гръб 

c) Полувертикално положение 

d) Долният крак да бъде свит  

 

5. В случай на транспортиране на пациента с носилка от две лица, се взема  

предвид следното: 

a) превозвачът в края на носилката постоянно наблюдава 

пациента 

b) при изкачване на стълби пациентът ще бъде транспортиран с 

главата си напред 

c) при слизане по стълбите пациентът ще бъде транспортиран с 

крака напред 

d) при изкачване по стълбите задният носач ще повдигне 

носилката  хоризонтално 
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Модул № 7 

Спазване и прилагане на медицински предписания 
 

Въведение 

В нашето общество днес наблюдаваме застаряване на населението. Много хора 

достигат старост само с незначителни функционални ограничения.Във всеки 

случай има и възрастни хора, които страдат от нормални или патологични 

процеси на стареене, които ограничават функционалното им състояние.  

Едновременно с намаляването на функционирането и дейностите 

възрастният човек натрупва няколко заболявания и симптоми, които изискват 

лекарствено лечение. Като се има предвид, че най-разпространеното 

медицинско лечение днес е фармакологично, възрастните хора използват 

значително повече лекарства, 20-30% от тях приемат между 4 и 6 лекарства / 

човек на ден. Възрастните хора, които са институционализирани, използват 

дори повече, около десет лекарства на човек и на ден. Известно е, че 

полифармацията е свързана с повишен риск от нежелани реакции, лекарствени 

взаимодействия и лошо спазване на предписанията. 

По-възрастните хора обикновено използват няколко лекарства, поради 

честата асоциация на хронични заболявания, както и припокриването на остри 

заболявания, като по този начин рискът от ятрогенна патология се утроява за 65 

години. Симптомите и признаците на токсични лекарствени реакции са 

неспецифични, пациентът се представя със спешност за хипотония, аритмия, 

гадене, объркване, умора или задържане на урина. 

 

www.dreamstime.com 

 

 

 

http://www.dreamstime.com/
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7.1 Определение за съответствие 

 

Думата " complianta "(съответствие) идва от латинската дума " complire 

"(изпълнение), което означава да завършите и следователно да завършите 

действие, транзакция или процес и да изпълните обещание. 

Съответствието може да се определи като степен, в която поведението на 

лицето съвпада с медицинските показания. Както показва определението, 

съответствието с лекарствата показва колко добре пациентът спазва 

предписанията за лекарства, издадени от медицинския персонал. 

      Съответствието с лекарствата (синоним: придържане) се отнася до 

степента или степента на спазване на препоръките относно ежедневното 

лечение от лекаря по отношение на времето, дозата и честотата. 

      Неспазването се случва, когато пациентът забрави или пренебрегне да 

приеме предписаните дози в препоръчителните моменти или реши да 

прекрати приема на лекарството без да се консултира с лекаря. Неспазването на 

пациента може да бъде умишлено или непреднамерено. Неволните причини за 

неспазване на инструкциите на лекаря се дължат главно на невъзможността да 

се управляват практическите аспекти на лекарството.От друга страна, 

умишленото неспазване е, когато човекът реши да не приема лекарството по 

определени причини. 

 

 

 

 

 

 

7.2. Причини за неспазване 

Доказано е, че неспазването на препоръките за прима на лекарствата е 

епидемично сред възрастните хора и е една от основните причини за повторно 

примане в болница.Многобройни проучвания показват, че неспазването и 

неадекватното спазване на предписанията водят до заболеваемост и смъртност 

и до увеличаване на разходите за здравеопазване. 

 

Съответствието означава, че пациентът изразява съгласието си да 

приема лекарствата съгласно инструкциите и след това да следва това 

споразумение, като приема отговорността да приема лекарствата според 

предписанията. 
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Несъответствието е многофакторно. 

 

 

 

 

 

 

 

Причините, поради които възрастните хора не спазват предписанията за 

лекарствата, са разделени на четири основни категории: 

 

Физически и психологически фактори: 

➢ Загубата на зрение или слух може да увреди способността на възрастен 

човек да чете и разбира етикетите с инструкции и други предписания, 

издадени от лекаря или фармацевта, или да чува инструкции за режима 

му и как да приема лекарствата (като орално, два пъти на ден, с храна и 

т.н.). 

➢ Ограничения за мобилност: Намаляването на мобилността и сръчността 

може да ограничи способността на човек да приема лекарствата, както е 

предписано и да отваря и затваря флакони, снабдени с капачки със 

системи за безопасност. 

➢ Вид на заболяването: Изследванията при пациенти с хронични 

заболявания показват, че спазването е по-сериозно, когато лекарството се 

приема превантивно, болестта няма симптоми и няма незабавни 

негативни последици от неспазването. 

Лесно разпознаваемо заболяване с неприятни симптоми, които се 

облекчават с употребата на лекарства, е по-вероятно да насърчи спазването на 

лекарствените схеми.Някои пациенти използват симптомите като барометър, за 

да определят кога да спрат приема на лекарството. 

➢ Загубата на памет, депресията и когнитивните разстройства са 

психологически фактори, които могат да повлияят неблагоприятно на 

спазването. 

 

 

Колко голям е проблемът с неспазването на лекарствата? 

До 60% от всички лекарства, отпускани по лекарско предписание, 

се приемат неправилно или изобщо не се приемат. 
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Поведенчески фактори: Те включват социална изолация, социални и 

здравни убеждения и икономическо състояние. 

➢ Много възрастни хора живеят сами. Проучванията показват, че хората, 

които живеят сами, често не спазват медицински съвети.  

➢ За възрастни хора с фиксирани, минимални доходи, невъзможността за 

закупуване на скъпи лекарства също може да бъде фактор за 

неспазване. 

➢ Пациентите имат много вярвания за своето здраве и за потенциалната 

ефикасност на всяко предложено лечение. Например някои възрастни 

хора могат да мислят че: 

"Трябва да дадете на тялото си малко почивка от лекарства, тъй като по един 

или друг начин тялото ви става зависимо или имунизирано срещу него." или 

"Трябва да приемате лекарства само когато сте болни, а не когато се чувствате 

добре." или 

"Ако една доза е добра, две са още по-добри." 

Лечебен фактор: Това включва продължителността на приема и сложността 

на лекарствата 

 Степента на съответствие намалява, когато лечението е дълготрайно и 

схемата на лечение включва няколко лекарства, които трябва да се приемат 

едновременно. 

Други фактори включват вида на предписаното лекарство (очакване или опит 

за нежелани ефекти) и възприемането на лекарството от пациента (размер, 

форма и цвят на лекарството). 

 

Фактор за лични взаимодействия между медицински персонал / 

пациент: Това предполага колко добре лекар и фармацевт комуникират с 

пациента, така че възрастният човек да разбере значението на лечението за 

контрола на заболяването. Качеството и съдържанието на инструкциите на 

лекаря, съдържанието на етикетите от аптеката и способността на пациента да 

задава въпроси може да повлияе на спазването. 
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Причини за неспазване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Singh et al. J Pharm Pract 2006; 19; 361-368; Kane J Clin Psychiatry 2006; 67 (suppl 5): 9-14; Turner 

et al. Poster presented at ECND, October 13-17 2007, Viena, Austria  

 

7.3. Дейности за осигуряване на съответствие с лекарствата 

 

Прости мерки, които могат да подобрят спазването: 

•  Обучение на пациентите за заболяването и лечението. Стратегиите за 

подобряване на съответствието включват лекари и фармацевти, които трябва да 

обучават пациентите на техните лекарствени схеми. С правилното образование 

и подкрепа възрастните хора могат да преодолеят трудностите при спазването 

Лечение 

Нежелани реакции 

Ефикасност  

Липса на информираност от лекаря 

Сложност на лечението 

Лоша терапевтична асоциация 

Достъп до лечение 

Цена 

 

Психологически/социални 

Стигма (болест и лекарства) 

Фактори на стрес в околната среда 

Нивото на подкрепа на семейството 

/ приятелите 

Нередовно ежедневие 

Злоупотреба с вещества 

Религиозни вярвания 

 

Болест 

 

Липса на незначителни симптоми / 

минимални симптоми 

Тежест на заболяването 

Когнитивни нарушения 

Мотивационен дефицит 

 

Човешка природа 

 

Трудно е някой да поддържа 

пълно придържане към, например, 

упражнения, диета. 

Пациентът не вярва в 

необходимостта от лекарства, 

след като бъде достигнат 

отговорът на лечението. 
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им. Обучението на пациентите не означава просто повтаряне на указания или 

предаване на печатни материали. Това е процес, който включва умения за 

събиране на данни, индивидуализиране на инструкциите, искане и подкрепа на 

пациента и оценка и проследяване на успеха му в прилагането на схемата на 

лечение. 

• Опростяване на схемата на лечение: намаляване броя на лекарствата и 

честотата на дозите 

• Използване на препарати с удължено освобождаване за намаляване на 

честотата на дозата  

• Участие на обслужващия персонал в управлението на лекарствата 

• Обясняване на пациентите за често срещаните странични ефекти, които 

могат да развият, поносимост 

• Използване на списания, календари или диаграми с лекарства. Това 

могат да бъдат полезни инструменти за пациенти с увреждане на 

паметта или за пациенти със сложни схеми на лечение. 

• Използвайте флакони с обичайната капачка вместо тези с предпазна 

капачка за деца 

• Използване на големи печатни етикети върху опаковките 

• Използване на съвместими помощни средства, като таблетки и 

устройства за прилагане на препарати за инхалация, капки за очи и др. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод AIDES за подобряване на спазването (придържането) към 

лекарствата 

 

A: Оценка                   Оценка на целия медикамент 

I: Индивидуализиране  Индивидуализиране на лечебната  схема  

D: Документиране        Осигуряване на писмени комуникации 

E: Образование            Осигуретепрецизноинепрекъснато обучение, 

съобразено с нуждите на  пациента 

S: Наблюдение              Непрекъснато наблюдение на лечението 
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7.4. Управление на медикаменти 

 

 

http://www.redcrier.com/course-list-training-outcomes/care-administration-of-medicines/ 

 В литературата управлението на лекарствата е дефинирано по различни 

начини. Някои твърдят, че управлението на лекарствата е свързано с цялостното 

управление на употребата на лекарствата от финансова гледна точка. Други 

виждат управление на медикаментите като практика на сътрудничеството на 

пациента към лечението. Съществува и мнение, че управлението на лекарствата 

обхваща административния аспект на употребата на лекарства, като например 

предписването и прилагането му. Някои все още използват термина управление 

на лекарствата, за да определят манипулирането на лекарства, като например 

знания, как и защо трябва да се приемат лекарства и способността да се 

извършват дейностите, свързани с тяхното прилагане.  

 Може да се каже, че управлението на лекарства е инструментална дейност 

по самолечение, която изисква когнитивни и функционални умения за 

координиране и изпълнение на свързани задачи. 

  

Управлението на лекарствата е процес, който включва пет стъпки: 

✓ Рецепта. За да получи рецепта за лекарство, възрастният човек трябва да 

отиде до лекарския кабинет, да съобщи проблема и да му се постави 

подходяща диагноза. 

✓ Закупуване на лекарства. След предписване на рецепта възрастният човек 

трябва да отиде в аптеката, да даде на фармацевта за рецептата и 

лекарствата, да зададе правилните въпроси, да плати и да се върне у дома. 

✓ Съхранение на лекарства. Лекарствата трябва да се съхраняват при 

подходящи условия, за да се поддържа правилното им действие, тъй като 

веществата могат да се променят, когато са засегнати, например от 

светлина, вода, кислород и др.Това означава, че възрастните хора, които 

използват лекарствата, трябва да помнят инструкциите, дадени в 

http://www.redcrier.com/course-list-training-outcomes/care-administration-of-medicines/
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аптеката, или тези, прочетени в листовката, за да се съхрани правилно 

лекарството. 

✓ Подготовка на дози за приложение. Лицата, подготвящи дозата, трябва да 

помнят или да могат да прочетат инструкциите за дозиране, например, 

броя на таблетките в подходящото време. 

✓ Прием. Повечето лекарства се правят под формата на таблетки или 

капсули, които трябва да се поглъщат. В тези случаи приема на лекарства 

е доста лесен, въпреки че това не винаги може да бъде без проблеми.В 

други случаи приема може да бъде доста сложно, включващо например 

инхалации, капки за очи или подкожна инжекция на лекарство и др. 

 

7.5. Правила за управление на медицински предписания 

Лекарствата са вещества или комбинации от вещества, използвани за 

целта: 

  - терапевтични, за облекчаване и / или лечение на заболявания и 

симптоми; 

- превантивни, за да се предотврати появата на патологични прояви.  

 

 

http://about-amg.blogspot.com/2013/10/administrarea-medicamentelor-

curs-1_23.html 

 

Лекарствата могат да бъдат: 

           

• с природен  произход: 

- растителни; 

- животни; 

- минерали;                                                                                                

     

http://about-amg.blogspot.com/2013/10/administrarea-medicamentelor-curs-1_23.html
http://about-amg.blogspot.com/2013/10/administrarea-medicamentelor-curs-1_23.html
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• с химичен произход, получени или чрез синтеза на естествени активни 

вещества в лабораториите, или чрез комбинация от химични елементи, които 

имат тенденция към активното вещество; 

• получени чрез генетични методи. 

Лекарствата се дават в определени дози (количеството активно вещество), 

наречени терапевтични дози. 

Терапевтичната доза е количеството, използвано за постигане на желания 

терапевтичен ефект. 

Превишаването на тази доза може да причини различни нарушения в 

организма, може да доведе до сериозни последици (токсична доза), 

причинявайки дори смърт (смъртоносна доза). 

Общи правила за прилагане на лекарства: 

1. Спазване на  предписаното лекарство; 

2. Идентификация на приеманото лекарство, чрез проверка на етикета преди 

употреба, ина самото лекарство; 

3. Проверка на качеството на лекарствата: те не трябва да се променят, влошават; 

4. Спазването на начина на приложение е задължително. Ако не го направите, 

това може да доведе до сериозни злополуки. 

5. Спазването на графика и темпото, предписано от лекаря, е задължително, тъй 

като някои вещества се разлагат или се елиминират от организма за определено 

време. 

6. Трябва да се спазват и предписанията относно прилагането на определени 

лекарства във връзка с времето на хранене. 

7. Спазване на предписаната доза. 

8. Спазване на физиологичния сън на асистираното лице: графикът на приемане 

на лекарствата ще бъде определен, така че събуждането на асистираното лице не 

е необходимо, с изключение на прием на антибиотици и химиотерапии, чийто 

ритъм изисква събуждането (ще се извършва много нежно). 

9. Избягвайте несъвместимост между лекарствата; 
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10. Обслужване на асистираното лице с еднократна доза лекарство, която ще се 

прилага лично от лицата, полагащи грижиили ще бъде взета в тяхно 

присъствие. 

  11.Спазване на последователността в прилагането на лекарства; 

12. Информирайте възрастния човек / асистираното лице за предписаните 

лекарства по отношение наколичество, начин на приложение, търсен ефект и 

странични ефекти. 

13. Незабавно съобщение за грешки в прилагането (промяна на лекарството, 

несъответствие с дозата,пътят на приложение или схема) ще бъде представено 

на вниманието на семейството и лекаря, за да се предотвратипоявата на 

усложнения. 

  14. Всяка проява на непоносимост ще бъде известна на лекаря. 

 

7.6. Техники за прилагане на лекарства 

В зависимост от начина на приложение лекарствата се класифицират в: 

• Лекарства за вътрешна употреба - включва всички лекарства, които 

действат след навлизане в кръвта по различни пътища: орален или 

парентерален.Лекарствата за вътрешна употреба се предлагат в няколко 

форми: прахове, сиропи, капки, отвари, суспензии, таблетки, дражета, 

капсули, гранули, супозитории (свещички). 

• Лекарства за външна употреба - лекарства, прилагани при 

здрава кожа или кожни лезии 

• Лекарства за локална употреба - са за лечение на локални 

състояния, например капки за очи за офталмологични заболявания 

или аерозоли за различни белодробни заболявания. 
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7.6.1. Прилагане на перорални лекарства 

Цел: 

Въвеждане в организма, перорално, чрез поглъщане или под езика на 

количество лекарство, което действа общо или локално.                                                                     

Подготовка на пациента 

 

https://www.columbia.ab.ca/programs-courses/professional-programs/medication-administration/ 

 

- идентифицирани са способността на пациента да приемат  лечението си и 

необходимостта да го контролира; 

- на пациента се обяснява значението на приема на лекарства според 

лекарското предписание;  

- образователният подход е адаптиран към нивото на образование на 

пациента, за да се гарантира безопасността и качеството на лечението; 

Персоналът, който се грижи, може да прилага лекарствата 

на пациентитеpe  

➢ перорално,  

➢ Ректално,  

➢ По дихателни пътища 

➢ Върху кожата/или 

➢ Върху лигавиците.  

Парентералното приложение (инжекции или инфузии) на 

лекарствата се извършва от медицинския асистент и 

обслужващият персонал помага за позициониране на пациента 

в леглото за прилагане на парентералното лечение.   

 

https://www.columbia.ab.ca/programs-courses/professional-programs/medication-administration/
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- пациентът  е настанен удобно; 

- помощ се оказва на пациента когато е в затруднение. 

Извършване на процедурата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правилно прилагане 

- рецептата се проверява отново в момента на прилагане; 

- извършва се хидроалкохолно триене на ръцете или просто измиване на 

ръцете преди всяко разпределение на лекарствата; 

- лекарствата се съхраняват в блистерите или в собствените форми, докато се 

приемат;  

- поставете лекарствата за предписаното време в чаша за еднократна употреба, 

преди да ги дадете на пациента; 

- на пациента се обяснява как да приема лекарствата: 

▪ на гладно, по време на хранене или след хранене; 

▪ с чаша вода, за капсули, таблетки; 

Общи правила 

✓ подготовката на лечението трябва да е едновременна, към 

момента на прилагане на лекарствата 

✓ лекарствата могат да бъдат подготвени предварително, като се 

използва списък, който задължително съдържа лекарствата, 

идентифицирани от:  

- имена на пациента;  

- доза/схема на приемане; 

- дата на рецептата;  

✓ подготовката на лечението изисква строг контрол на 

качеството на всяко лекарство от обгрижващи персонал  

(цвят, външен вид, цялостност);  

✓ точно се прилага предписаната от лекаря доза и се спазват 

общите правила за прилагане на лекарствата.  
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▪ разтворени във вода, за таблетки, които се разтварят или за прахчета; 

▪ без разреждане, за сиропи, суспензии или за под езиково  приложени 

таблетки; 

- прилага се образователният подход за овластяване на пациента и 

повишаване на съответствието с лечението. 

 

Мониторинг и оценка 

Надзорът върху прилагането на лекарствените продукти per os трябва да 

гарантира оценката чрез: 

- правилно приложение: доза / схема, начин на приложение според 

медицинската препоръка; 

- измерване на жизнените функции преди, по време и / или след приложение в 

зависимост от лекарството за идентифициране на полезните и нежеланите 

ефекти; 

- записване на признаците на несъответствие с лечението; 

- оценка на нивото на информираност на пациента по време на лечението. 

7.6.2. Интраректално приложение на лекарства 

Цел 

Лекарствата, които се прилагат интраректално, са супозитории и мехлеми.  

Те действат или локално (гноен ефект, облекчаване на болката, намаляване на 

възпалителните процеси и др.), или общо. 

Извършване на процедурата 

 

 

 

 

 

 

 

Общи правила за интраректално приложение на лекарства:  

✓ проверява се съответствието между лекарствата, предписани от 

лекаря, и тези, издавани от аптеката;  

✓ проверявасекачествотоицелосттанасвещите, опаковкитесмехлеми, 

срокътнагодност;  

✓ мият се ръцете;  

✓ се гарантира поверителността на асистираното лице. 
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Прилагане 

 

Ректум  

 Супозиторий  

Aнално-ректален гребен 

Анален сфинктерhttps://www.wowslides.com/users/javedahmed/projects/Medication-

Administration?slide=9 

 

- пациентът се слага на легнал на лявата страна с опънат ляв долен крайник и 

сгънат десен долен крайник  

- пациентът е завит, като излага само областта на дупето; 

- носете гумената ръкавица на ръката с която ще слагате свещичката; 

- извадете супозиторията от опаковката и смажете върха, ако е необходимо; 

разтворете задните части с доминиращата ръка, за да откриете аналната 

област;  

- от пациента се изисква да диша дълбоко с устата по време на поставяне на 

супозитория, за да потисне усещането за дефекация и да намали дискомфорта; 

- супозиторията се въвежда през ануса с конусовидния връх напред от ръката, 

защитена от ръкавицата; 

- натискайте супозиторията, докато премине вътрешния анален сфинктер, 

приблизително 6 см; 

- аналната зона се почиства с хартиени кърпи; 

- ръкавицата се сваля; 

- пациентът е помолен да остане в същото положение и да се опита да 

задържи супозиторията възможно най-дълго (супозиторият, приложен за 

https://www.wowslides.com/users/javedahmed/projects/Medication-Administration?slide=9
https://www.wowslides.com/users/javedahmed/projects/Medication-Administration?slide=9
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стимулиране на дефекация, трябва да се държи поне 20 минути, за да се 

осъществи въздействието му); 

 - ако е приложимо, натискът върху ануса се прави, докато усещането за 

дефекация изчезне; 

- използваните материали се изхвърлят в контейнер за отпадъци. 

 

7.6.3 Прилагане на лекарства върху повърхността на кожата 

Цел 

 

Лекарства могат да се прилагат върху кожата за: 

- получаване на локален терапевтичен ефект; 

- стимулиране на кръвообращението. 

 

Лекарствата, прилагани през кожата, могат да бъдат под формата на: 

 

• Мехлеми / кремове чрез: 

o втриване 

o лесно локално приложение 

• Разтвори, смеси чрез тампониране или лекарствени таблетки 

• Прах чрез пудрене 

• Пластири, аерозолен спрей за нанасяне върху кожата на възрастен човек 

/ асистирано лице 

 

Втриването е нанасянето (локално или цялото тяло) на мехлем / крем чрез лек 

масаж върху кожата. 

Лесното локално нанасяне на мехлеми и кремове се извършва с помощта на 

шпатули, върху повърхността на кожата на тънък слой. 

Тампониране се състои в разнасяне на лекарствен разтвор с помощта на 

тампон, монтиран върху държач на тампона (например йодна тинктура, 

метилово синьо и др.). 

Медицинският компрес се състои в накисване на по-дебел текстилен слой в 

лекарствен разтвор, който след това се нанася върху болната кожа. 
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Пудрене  представлява поръсване на прахообразни лекарства върху кожата чрез 

тампони или кутии с перфориран капак. 

 

Насоки  

- проверка на третираната зона е задължителна за ранното откриване на 

възможни раздразнения, алергични реакции; 

- лекарството никога не се прилага без почистване на третираната от старото 

приложение зона, като по този начин се предотвратява дразнене на кожата чрез 

натрупване на стари остатъци от лекарството;  

- носенето на ръкавици е задължително, за да се предотврати усвояването на 

лекарството през кожата на ръцете на медицинската сестра или асистента;  

- за запазване на лекарството върху третираната зона и за предпазване на 

бельото, третираната зона се покрива с прозрачна полупропусклива превръзка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общи правила: 

✓ проверете съответствието между предписаното лекарство и това, 

което се издава от аптеката; 

✓ проверява се срокът на валидност на лекарствата; 

✓ идентифицира се зоната, която ще се третира; 

✓ обяснява се процедурата за прилагане, в която пациентът ще 

продължи да прилага  сами лекарството; 

✓ гарантира се поверителността на пациента;  

✓ ръцете се измиват и се слагат гумени ръкавици; 

✓ пациентът е поставен в удобно положение, което позволява достъп 

до зоната, която ще се третира; 

✓ ако е необходимо, почистете кожата от секрети, корички, мъртви 

клетки или стари лекарствени приложения и след това сменете 

ръкавиците. 
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Извършване на процедурата 

❑ Прилагане на мехлеми / кремове:  
 

 

https://www.sanatatea.info/uncategorized/administrarea-medicamentelor-pe-tegumente/ 

- отворете опаковката с мехлем, като поставите капака с външната страна 

надолу, за да избегнете замърсяване на вътрешната повърхност на капака; 

- нанесете крема или мехлема върху засегнатата повърхност директно от 

опаковката или с помощта на шпатула и масажирайте зоната с бавни, нежни 

движения, докато мехлемът проникне през кожата, оставайки лек блясък на 

кожата;  

- излишъкът се отстранява със стерилен компресор; 

- избягвайте да търкате зоната, за да избегнете дразнене.  

❑ Нанасяне на аерозолен спрей:  

- разклатете флакона, за да хомогенизирате състава; 

- дръжте флакона на 15-30 см от кожата и фино напръскайте лекарството 

върху посочената зона.  

❑ Нанасяне на пудра: 

- повърхността на кожата изсъхва, след като е била почистена от остатъци; 

- нанесете тънък слой пудра с помощта на пулверизатора или с памучен тампон, 

като разклащате; 

- защитават се очите и дихателните пътища по време на пудрене, особено ако 

третираната зона е в близост. 

❑ Приложение на пластирите  

- нанесете пластира на подходящи места, сухи и без косми (горната част на 

ръката, гърдите, зад ухото); 

- избягвайте задколенната област, лакътните гънки и зоните с наранявания; 

https://www.sanatatea.info/uncategorized/administrarea-medicamentelor-pe-tegumente/
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- ако пластирът случайно падне на пода, той ще трябва да бъде заменен с нов, 

поставен на друго място; 

- пластирът се прилага по едно и също време, за да се осигури непрекъснатост 

на лечението;  

- новият пластир се прилага 30 минути преди премахване на стария; 

- датата и часа на прилагане на пластира върху външната му повърхност се 

отбелязват (времето за нанасяне обикновено е 24 часа); 

- пациентът ще бъде наблюдаван за ранно откриване на нежеланите ефекти 

(напр. главоболие, хипотония при прилагане на нитроглицеринови пластири). 

 

7.6.4. Прилагане на лекарства върху лигавиците 

 

7.6.4.1. Прилагане на лекарства върху конюнктивалната лигавица 

Цел 

Поставяне на лекарства (капки за очи, мехлеми) върху повърхността на окото, 

с терапевтичен ефект (упойка, мидриатичен, антиалергичен, 

противовъзпалителен).  

 

Насоки  

- всички маневри за прилагане на лекарства върху повърхността на окото ще 

се извършват внимателно, сигурно, тъй като окото и особено роговицата е много 

чувствителна зона;  

- асептичната техника ще се използва, когато окото се лекува и се прилага 

отделно за всяко око поотделно; 

- никога не прилагайте капки или мехлеми директно върху роговицата; 

- преди да се приложи ново лекарство, чрез разговор ще се направи 

евентуална анамнеза за лекарствена алергия; 

- ако на пациента са предписани капки и мехлеми, първо ще се прилагат 

капките. 
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Извършване на процедурата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❑ Прилагане на лекарства през очните 

- пациентът се поставя в полуседнало положение с наведена глава към гърба или в 

легнало положение с наклонена глава настраната на  засегнатото око; 

- пациентът е помолен да гледа нагоре и в далечината и да избягва да мига;    

    - капакът на флакона, снабден с капкомер, се отстранява асептично; 

 

https://www.medicpedia.ro/cum-sa-pui-picaturi-in-ochi 

Общи правила :  

✓ ще се провери предписанието; 

✓  се идентифицира окото, което ще се лекува (лекарят може да 

предпише различни лекарства и дози за двете очи); 

✓ процедурата на пациента е обяснена и инструктира  да остане 

неподвижен по време на процедурата; 

✓   ръцете се измиват и поставят за еднократна употреба; 

✓  превръзката  се отстранява, ако има такава; 

✓  ръцете се измиват;  

✓ очните секрети се отстраняват със стерилни компреси, напоени с 

физиологичен разтвор; 

✓  секретите се почистват чрез движения от външния към вътрешния 

ъгъл с помощта на различни компреси за всяко око; 

✓  за отстраняване на коричките прилагайте стерилни влажни компреси 

над горния клепач, оставете 1-2 минути, след което накиснатите 

корички лесно се отстраняват;  

✓ повторете операцията, докато коричките се отстранят лесно. 

https://www.medicpedia.ro/cum-sa-pui-picaturi-in-ochi
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- ръката опира с флакона с капката върху челото на пациента, а с другата ръка 

долният клепач леко се издърпва надолу, за да се уголеми отвора  на окото; 

- 1-2 капки се капват върху конюнктивалната лигавица, към вътрешния ъгъл на 

окото;  

- долният клепач се освобождава, пациентът е помолен да мига за равномерното 

разпределение на разтвора; 

- излишният разтвор се отстранява със стерилен компрес. 

 

❑ Прилагане на очен мехлем                                                                                  

- ако на пациентът е предписан офталмологичен мехлем, изчакайте най-

малко 5 минути след инстилацията; 

- нанесете мехлема директно от опаковката на тънък слой по долния клепач 

или под горния клепач; 

 

https://viman.ru/ro/hydrocortisone-ointment-for-the-eyes-reviews-instructions-ointment-

hydrocortisone-eye-instruction-application.html 

 

- пациентът е помолен да затвори окото и да премести очната си ябълка, за да 

се разнесе  равномерно лекарството; 

- пациентът е информиран, че усещането за чуждо тяло ще изчезне след 

равномерното топене и разпределение на мехлема по повърхността на окото; 

- измийте ръцете си и повторете процедурата за другото око, ако е указано; 

- ако са предписани повече от един очен мехлем, се прави почивка  от поне 10 

минути между нанасянията. 

7.6.4.2. Назално приложение на лекарството  

Цел 

Предоставяне на начин на приложение на предписаните лекарства за лечение 

на носни проблеми. 

https://viman.ru/ro/hydrocortisone-ointment-for-the-eyes-reviews-instructions-ointment-hydrocortisone-eye-instruction-application.html
https://viman.ru/ro/hydrocortisone-ointment-for-the-eyes-reviews-instructions-ointment-hydrocortisone-eye-instruction-application.html
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http://www.scrigroup.com/sanatate/APLICAREA-DE-MEDICAMENTE-PE-MU91278.php 

Извършване на процедурата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правилно прилагане 

- предписанието се проверява;  

- обяснява се процедурата на пациента; 

- пациентът е инструктиран да избягва движения по време на процедурата, за да 

се улесни прилагането;  

Общи правила:  

✓ терапевтичните разтвори с назално приложение могат да 

намалят отока, да предотвратят или контролират кървенето, 

да предизвикат локална анестезия или да лекуват 

инфекциозни процеси;  

✓ Дори ако носната кухина не е стерилна кухина, се 

препоръчва асептично приложение на лекарства, за да се 

предотврати инфекция на синусите, с която тя общува;  

✓ Преди да приемат каквото и да е лекарство, обслужващият 

персонал трябва да знае лекарството, целта на приложение, 

нормалната доза и начина на приложение;  

✓ По време на назално всмукване главата на пациента ще бъде 

разположена върху възглавница, близо до ръба на леглото; 

ако главата е просто наклонена назад, лекарственият разтвор 

може да стигне до фаринкса, от който се поглъща и ефектът 

ще бъде нулев;  

✓ Избягвайте да докосвате вътрешната повърхност на носа с 

капкомера тъй като това може да предизвика кихане на 

пациента.  
 

http://www.scrigroup.com/sanatate/APLICAREA-DE-MEDICAMENTE-PE-MU91278.php
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- измийте ръцете със сапун и вода; 

- осигурена е адекватна светлина;  

- пациентът е поставен в едно от следните положения, в зависимост от 

засегнатата област: 

- Евстахиевата тръба – пациентът легнал с главата наклонена леко към  

засегнатата област; 

- етмоидалните и сфеноидалните синуси - в легнало положение с раменете, 

опиращи се на възглавницата и главата в хиперекстензия;  

- фронтални и максиларни синуси - легнало положение с рамене, опиращи се на 

възглавницата, с наведена глава назад и обърната към засегнатата страна; 

- салфетки за еднократна употреба се предоставят на пациента; 

- ноздрата се инспектира и върхът на капкомера (или върхът на пипетата, в която 

е аспириран разтворът) се вкарва точно в ноздрата; 

- необходимото количество се накапва чрез преброяване на капките; 

- пациентът е инструктиран да остане в съответното положение в продължение 

на 5 минути, за да се предотврати изтичане на разтвора; 

- излишното лекарство се абсорбира и пациентът се обучава да избягва 

издухване на носа;  

- поставете лекарствата на място за съхранение; 

- състоянието на пациента се наблюдава и се уведомява продължителността на 

ефекта; 

- пациентът / семейството са научени как да продължат, ако лечението трябва да 

продължи; 

- измийте ръцете си. 

 

7.6.4.3. Прилагане на лекарства във външния слухов канал  

Цел 

- Инхалациите на ухото се използват за лечение на ушни инфекции и 

възпаления, отстраняване на восък, локална анестезия или отстраняване на 

инциденти, попаднали случайно в ухото.  



 
 

192 
 

Ушното прилагане по принцип е противопоказно на пациенти с перфорация на 

тъпанчето, но все още могат да се извършват определени стерилни маневри; 

Поставянетона хидрокортизон са противопоказани при пациенти с херпес, 

други вирусни инфекции, гъбички и др.    

                                                      

 

http://www.scrigroup.com/sanatate/APLICAREA-DE-MEDICAMENTE-PE-MU91278.php 

Извършване на  процедурата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общи правила:  

✓ ушният канал обикновено е много чувствителен и когато има 

определени състояния, тази чувствителност се увеличава, поради 

което се препоръчва леко манипулиране при маневрите;  

✓ ръцете ще бъдат измити преди и след инжектирането и между 

приложенията, ако е посочено приложението и в двете уши;  

✓ За да предотвратите нараняването на тъпанчето, никога не 

прилагайте апликатора с памучен край извън мястото, което 

може да се види с просто око;  

✓ акоепоказаноприложениенакапкиимехлем, 

първотрябвадасеприлагаткапките;  

✓ ако пациентът има световъртеж, рязко или прибързано 

повдигане ще бъде избегнато след приключване на процедурата, 

за да не се подчертае световъртежът му;  

✓ Акопациентъттрябвадабъденаблюдаванзавъзможнинежеланиреа

кциикатозамаяност, гадене, болкаит.н.. 

http://www.scrigroup.com/sanatate/APLICAREA-DE-MEDICAMENTE-PE-MU91278.php
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Правилното прилагане 

- измийте ръцете; 

- засегнатото ухо се проверява; 

- проверете лекарството, което ще бъде дадено като срок на годност и сравнете 

отново с показанията на лекаря; 

- пациентът се поставя легнал на противоположната страна на засегнатото ухо; 

- слуховият канал се разширява чрез издърпване на ушната мида  нагоре и зад 

ухото, за да се улесни по-доброто навлизане на лекарството; 

- всяка наблюдавана секреция, се заличава с връхче на апликатор с памук, тъй 

като всяко събиране на секреция може да намали ефекта на лекарството; 

- в правилно разположеното ухо нанесете посочения брой капки, като 

поддържате капкомера по такъв начин, че капките да падат върху стената на 

ушния канал, а не директно върху тъпанчето;  

- пациентът е помолен да остане още 5-10 минути легнал, за да може лекарството 

да се абсорбира;  

- ушната мида се почиства и изсушава;  

- запушалка от памучна вата се поставя леко в прохода на ухото, за да се 

предотврати изтичането на лекарството и да се предпази пациентът от 

въздушни течения; 

- ако е посочено, повторете процедурата за другото ухо с разстояние поне 10 

минути; 

- измийте ръцете си. 

 

7.6.4. Дихателно приложение на медикаменти (чрез инхалация) 

 

Цел: Извършва се за: 

 

- дезинфекция, обеззаразяване на лигавицата на дихателните пътища, 

- обогатяване на вдишания въздух с O2 за да не предотврати хипоксоята  

- благоприятства отхрачването (флуидизация на храчките) 



 
 

194 
 

Използват се: 

- аерозоли 

- парна инхалация 

Има няколко вида устройства за инхалаторно доставяне на лекарства като 

спрейове, инхалатори, небулизация, парни инхалатори. 

 

❑ Аерозолно приложение 

1. Спрейовете или инхалаторите съдържат фини дисперсии на 

терапевтични вещества, които се въвеждат в специални флакони под налягане. 

Тези флакони позволяват да се освободи определено количество (доза) при 

активиране на спусъка. Частиците, изхвърлени от генераторното устройство, се 

вдишват, преминават през пътищата на бронхиалния вал и се прикрепят към 

бронхоалвеоларния епител, където се абсорбират. 

 

 

https://doc.ro/sanatate/astm-cauze-simptome-tratament 

 

Как използваме инхалатори (спрейове, "пух"): 

- Разклатете флакона и свалете предпазната капачка; 

- Издишайте напълно и  наклонете главата си леко към гърба; 

- Прикрепете флакона към устата, като устните са плътно закрепени около 

мундщука на инхалатора; флаконът трябва да бъде поставен вертикално 

(обърнат, ако са посочени инструкциите в листовката); 

- Натиснете устройството, докато поемате дълбоко въздух; 

- Дръжте флакона на нивото на устата за 10 - 15 секунди, през което време 

спира дъхът; 

- Извадете флакона и дишайте леко; 

- Ако са предписани няколко дози, се чака 30 - 60 сек. до следващия "пух"; 

- Изплакнете устата с вода в края; 

 

https://doc.ro/sanatate/astm-cauze-simptome-tratament
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2. Небулизацията е аерозолно устройство, което генерира аерозоли за 

подобряване на дихателната система, използвани в дихателните терапии. 

Небулизацията се състои в превръщането на течно лекарство във фина мъгла, 

състояща се от микрокапки, които трябва да се вдишват. 

 

https://copiicopii.ro/preturi/nebulizator-aparat-aerosoli-emed-a200 

 

По принцип, микрокапките  се прилагат чрез маска, но е възможно да се 

използва букален или назален накрайник (например за лечение на синузит). 

 

Приготвяне на разтвор за небулизатор 

Прави се на чисто място, без прах, цигарен дим или изпарения от храна и 

задължително след измиване на ръцете. 

Разтворът се използва веднага след приготвянето. Лекарствата, използвани за 

приготвяне на разтвора, трябва да бъдат в количества и концентрации, 

предписани от лекаря. 

Лечение с небулизатор 

- Планира се в час преди или след хранене, тъй като има риск от повръщане; 

- Уредът трябва да бъде поставен в хоризонтално положение; 

- Разтворът се въвежда в резервоара за небулизация, след което пулверизаторът 

се затваря; 

- Маската се поставя лесно пред носа и устата, краят на устата ще бъде вкаран в 

устата, съответно носния край - в ноздрите; 

- Възрастният / асистираното лице ще диша през устата или носа, ако се 

използва назален край. 

https://copiicopii.ro/preturi/nebulizator-aparat-aerosoli-emed-a200
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- След всяко вдишване възрастният човек / асистираното лице ще задържи дъха 

си в продължение на 5 секунди, за да осигури по-добро действие на лекарството; 

- Възрастният / асистираното лице ще изплакне устата си с вода, без да преглъща 

и ще изплакне кожната част, която е била под маската; 

- Ако по време на небулизацията разтворът причини кашлица или спазми на 

бронхите, които не позволяват на асистирания / обгрижвания човек да диша 

правилно, спрете аерозолната сесия и се свържете с лекаря. 

Почистването и дезинфекцията на частите на пулверизатора са задължителни 

след всяка употреба, за да се премахне опасността от микробно замърсяване. 

❑ парни инхалатори 

Представлява въвеждането на лекарствени вещества в дихателните пътища, 

посредством водни пари (ароматни, антисептични, соли и др.). Може да се 

използва специално устройство или тенджера  с вряща вода. 

 

Инхалационен препарат: 

Материали 

- инхалатор, кърпа, вазелин,  вряла вода 

- лекарствено вещество: ароматни есенции, антисептични вещества 

 

https://www.sanatatea.info/uncategorized/administrarea-medicamentelor-pe-cale-

respiratorie-inhalatia/ 

 

Обучение на възрастния / асистиран човек 

o психическо 

 

 

https://www.sanatatea.info/uncategorized/administrarea-medicamentelor-pe-cale-respiratorie-inhalatia/
https://www.sanatatea.info/uncategorized/administrarea-medicamentelor-pe-cale-respiratorie-inhalatia/
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Процедурата се обяснява на пациента: 

- Цел 

- начин на извършване (вдишва се през носа, издишва се през устата)  

- продължителност (15-20 min)  

o Физика 

- седи в седнало положение или полуседнал, удобно 

- предлагат се съвети: 

- да си издуха носа, да си почисти устата; 

- остава в едно и също положение по време на аерозолната сесия 

- около врата се поставя кърпа 

- намажете  устните и кожата около устата с вазелин 

 

Осъществяване вдишване: 

Обгрижващия персонал 

- измива ръцете си 

- прозорците на стаята се затварят  

-  сипва преварена вода в съда за инхалация и количеството инхалатор според 

медицинските предписания 

- поставя така подготвеното лице / подпомаганото лице пред фунията, покрива 

го с  пелерина 

- поддържа разстояние 30-80 см от фунията 

- кани възрастния човек / асистираното лице да диша с устата, да издиша през 

носа 

- наблюдава възрастното лице / подпомогнатото лице 

Последващи грижи за възрастен човек / подпомогнато лице: 

- избършете лицето на възрастния човек / асистираното лице с мека кърпа 

- е защитен от студени въздушни течения 

- стои в стаята за 15-30 минути 
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Реорганизация 

- материалите се събират и измиват 

- инхалаторът е дезинфекциран. 

 

Избягвайте: Вдишване на първите пари, защото те могат да образуват капки 

гореща вода. 

 

7.6.6. Парентерално приложение на лекарства (инжекции, инфузии) 

  

Персоналът, който се грижи, помага на пациента при позиционирането на 

пациента в леглото за парентерално приложение на лекарствата. 

В края на техниката на парентерално приложение на лекарството, 

обслужващият персонал извършва следните дейности: 

- настаняване на пациента в леглото 

- сменяйте спалното бельо и / или бельото, ако е било оцветено с кръв или други 

биологични течности; 

- помогнете на медицинската сестра при преустройството на работното място 

(изхвърлете използвани спринцовки, игли, инфузор, памучни тампони, счупени 

флакони в специални контейнери за събирането им - пластмасови контейнери 

и жълти торби). 

 

Изводи: 

Многобройни проучвания показват, че неспазването на предписанията на 

лекарствата е епидемично сред възрастните хора и е една от основните причини 

за повторно приемане в болница. Някои доклади сочат, че повече от 50% от 

възрастните хора не приемат лекарството, както е предписано. Рискът очевидно 

е по-висок сред хората с деменция.Дори хората без деменция, които имат 

нормална загуба на паметта, свързана с възрастта, имат по-висок риск от отказ 

на лекарства, тъй като остаряват. 

Резултатът от неправилно приемане на лекарства може да варира от 

незначителни ефекти до животозастрашаващи. В този контекст полагащите 

грижи играят важна роля при прилагането на лекарства на възрастни хора, така 
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че те трябва да имат специфични познания за лекарствата, инструкции за 

съхраняване и прилагане на лекарства, страничните ефекти на лекарствата. 

Професионалистите трябва внимателно да проследяват пациентите по 

медицинско лечение, особено ако лекарството се прилага за психотропни или 

сърдечно-съдово заболяване, лекарство за диабет (перорални средства или 

инсулин), антибиотици, антиспазми и т.н. 

Лекарствата с висок риск са: барбитурати (успокоителни, хипнотици), 

невролептици (седативен ефект върху нервната система), антихипертензивни 

средства (намаляване на ТА), фуросемид, дигоксин (при сърдечна 

недостатъчност, нарушения на ритъма), антикоагуланти. 

Интервенциите в здравеопазването могат да допринесат за подобряване на 

придържането към лекарствата. Популяризирането на най-добрите практики, 

поведение и технологии може значително да подобри спазването на 

лекарствата. 

Пациентите имат постоянна нужда от здравни грижи, което води до 

въздействие върху разходите за здравеопазване и качеството на живот. 
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Тест за оценка 

 

1. Оградете истинските твърдения: 

а) от пациента се изисква да задържи дъха си по време на поставяне на 

супозиторията 

б) натиснете супозиторията с ръка, защитена с ръкавицата, докато тя 

премине през вътрешния анален сфинктер, приблизително 6 см 

в) супозиторият, приложен за стимулиране на дефекация, трябва да 

бъде задържан най-малко 7 минути, за да влезе в сила 

 

2. В случай на прилагане на лекарства върху кожата: 

а) при отваряне на опаковката с мехлем капакът се поставя с 

вътрешната страна надолу 

б) за нанасяне на спрей аерозоли флаконът се държи на 10-15 см от 

кожата 

в) преди нанасяне на пудра, повърхността на кожата се почиства от 

остатъци и се изсушава 
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г) за нанасяне на пластирите се избягват подколенните участъци, 

лакътните гънки и зоните с лезии 

 

3. За прилагането на лекарства върху конюнктивалната лигавица се взема 

предвид, че: 

а) секретите се почистват чрез движения от външния към вътрешния ъгъл 

с помощта на различни компреси за всяко око; 

б) 1-2 капки се капва върху конюнктивалната лигавица, към външния ъгъл на окото 

в) ако на пациентът е предписан офталмологичен мехлем, изчакайте най-малко 5 

минути след очно поставяне 

г) офталмологичният мехлем се прилага на тънък слой по долния клепач или под 

горния клепач 

 

4. В случай на прилагане на лекарства във външния слухов канал чрез 

инстилация: 

а) разширява се ушния канал, като дръпнете надолу ушната мида и зад ухото, 

за да се улесни по-добро проникване на лекарството 

б) нанесете посочения брой капки, така че капките да падат върху стената на 

ушния канал, а не директно върху тъпанчето 

в) пациентът е помолен да остане още 2-3 минути, за да може лекарството да се 

абсорбира 

г) ако е посочено, повторете процедурата за другото ухо с разстояние поне 10 

минути 

 

5. За използването на инхалатора: 

а) изтича напълно и фиксира флакона на нивото на устата 

б) натиснете устройството, докато поемате дълбоко въздух 

в) флаконът се държи в устата 10 - 15 минути., през което време спира 

дъхът 

г) ако са предписани повече дози, се чака 10 - 20 сек. до следващия "пух" 

 

 

 

 

 

 



 
 

202 
 

Модул № 8 

Здравен надзор на пациента (включително напомняне за 

уговорени срещи и продружаването на пациента до тях) 

 

Целта на здравното наблюдение е да се гарантира, че мерките за контрол са 

ефективни и се предоставя възможност за засилване на превантивните мерки за 

по-добър живот. 

Въведение: 

Възрастното обслужване , подпомага концепцията за стареенето от вкъщи, като 

предпочитана най- изгодна опция на възрастните хора ,които се нуждаят от 

помощ.Помагането на възрастните хора, да продължат живота си вкъщи е 

допринасящо към благосъстоянието им, независимостта им, социалните им 

взаимоотношения и стареенето им. Домът е важна част от животана много 

възрастни хора, особено на тези, които са с крехко здраве или социално 

изолирани. 

Домът обаче не е просто пространство, изградено от тухли , той е многослойно 

и значимо „място“. Значимостта на дома е построена върху основите на 

физическата си структура,характеризирана в три основни направления: 

отвън/вътре, видимо/невидимо,и собствено/чуждо. Интериорът е означен като 

различен от екстериора от някакъв вид граница ,която може да бъде физическа 

или символична. Например оградата може да бъде физическа бариера между 

пространствата, но също така може да бъде символична. Идеята на „дома“ 

предполага подслон, който идва от физическото и символичното обграждане в 

жилищното пространство. Нагласата на вътрешността определя домът като 

защитено и безопасно място, докато външността предполага потенциални 

заплахи и излагането на тях. Аспекта на дома в къщата е значим за 

възстановяването , почивката, комфорта и физическо място за бягство от стреса 

и очакванията на външния свят. 
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Source: aarp.org 

Значенията асоциирани с грижата от вкъщи могат да бъдат разбрани  чрез 

различните перспективи на възрастните хора и техните формални и 

неформални болногледачи. В този контекст, домът би могъл да бъде ключов 

катализатор,чрезкойто възрастните хора могат да устоят на влиянието и 

доминантноста на формалните и неформалните болногледачи. Упражнявайки 

пълномощията си да изключат болногледачите от дома си или от опрделени 

части от него, вързрастният човек  поддържа и легитимира техния контрол 

върху личното пространство и живота си ,повече отколкото би било възможно, 

ако се грижат за тях в институция. 

Надзираването е често описвано като начин за контрол въхру поведението на 

‚другите‘ като тези, които надзирават  са в позиция на авторитет на тези, които 

са надзиравани.Паулел предполага ,че „инспекцията без интервенцията се 

равнява на надзираване“, наблюдаването е често използвано за да предодврати 

негативните резултати, особено в медицински контекст. В исторически план, 

степента на наблюдение е лимитирана от наличната технология и логистиката 

на наблюдаването лице в лице. За да превъзмогне този проблем в късният 18ти 

век , Бентам предлага създаването на идеалната инстутиционална обстановка 

(Паноптикон), в който субектите (пациенти, студенти, живущи и други.) ,които 

потенциално биха могли да бъдат наблюдавани от централно място, но тези 

субекти небиха знаели, че са наблюдавани. Фоукоут продължава тази метафора 

, описвайки как непрекъснатото наличие на външни надзиратели ,може да 

промени начина на държание и мисълта на надзираваните. 
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Sоurсе: timеsоfmаltа.соm 

Новите технологии за наблюдение позволяват възможността от наблюдение 

отвъд публичността и полу-лични (напр. старчески домове) пространства в 

интими места в дома. 

Усилията в областта на технологиите и остаряването са фокусирани върху 

развитието на практически решения спрямо нуждите на по-възрастните хора. 

Въпреки че се стремят да направят живота им по-самостоятелен и пълноценен, 

подходът е взел на дневен ред зависимостта, като се съсредоточава върху 

накърняващи достойнството проблеми, свързани със стареенето и по-късната 

част от човешкия живот. Тази идея определя възрастните хора като неутрален 

приемник на грижи, за да покрият определени социални и здравни нужди, но 

главно пропуска да спомене разнообразните преживявания на възрастните 

хора и как обществото влияе на тях. “Остаряване” и “старост” са до голяма 

степен социално медиирани явления, като информационните и 

наблюдателните технологии играят голяма роля в сформирането на този 

социален контекст, който определя преживяването на стареещите. Това не е 

просто въпрос свързан с това как технологиите помагат с даден проблем в 

живота, но по-скоро как улесняват функциите на обществото и по-точно как 

допринасят към преживяванията на остаряващите, едновременно на 

индивидуално и на макросоциално ниво и отношения. С други думи, как 
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проблемите са конструирани социално.

 

Sоurсе: lеrаblоg.оrg 

 

В по-голямта част отстраните в ЕС имаувеличаваща се нужда за грижиот дома, 

вместоза жилищниформи, които наблягат на често 

срещанатадеинституционализация.Например, въвФландрияуказа за лечение 

от дома отива крачка напред като увеличава предлагането на домашни услуги 

и подобряването на финансовата достъпност за хората. От 1999 насам 

домашните грижи и неформалнота грижа са улеснени от намаляването на 

личният принос (съшо познат като Flemish застраховка), и от 2001 насам,  има 

помощи за немедицинска грижа и услуги предлагани от болногледачи или не 

формални грижещи се за хора със сериозни здравни нужди (Innovation in the 

elderly care sector: at the edge of chaos, p.51).В Дания, възрастните хора с 

постоянни или временни ограничения физически или когнитивни имат право 

да получават помощ в техния дом и около 20% от възрастните получават 

професионална помощ у дома (Dahl & Eriksen, 2005). В допълнение, общата 

полотика за осигуряване на помощ от професионалсит влиза в сила, което 

доведе до значително намаляване на броя на възрастните хора в институциите 

(Djellal&Gallouj, 2006). Също така, от 2006 година в Америкаосигуряващите 

домашни грижиса заплатени от правителството чрез Medicare (idem, p.52). Ето 

защо компетенциите в здравното наблюдение на асистриащото лице от 

комфорта на собствения си дом, става все по-актуалноднес. 
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Инсултсимптоми и важнитедействия, коитотрябвадасепредприемат, 

задаспасимживотаси. Както и създаваненапо-

доброкачествонаживотследвнезапенинсулт. 

Подобнона инфаркта, инсулта е спешенслучай, 

прикойтосеизисква,  дасепотърсинезабавномедицинскапомощ. Можебинай-

важнотодействие, коетоможедасепредприеме е дасеотиденезабавно в 

болницата. Веднагаследкатосиприпознаяттезисимптоми. Незабавнотолечение 

е ключъткъмподобряваненавашиярезултат. 

Бързатадиагностика и 

лечениенаинсултаможедасведедоминимумуврежданенамозъчнатъкан и 

дасеподобришансазаоцеляване. 

Нетрябвадасеколебаемдасеизвикалинейкакатосимптомитеотшумят. 

Тъйкатомногопривидноизглежда, чесеоправяме, 

многочестотезиинсултисапоследваниотощепо-силенинсулт. 

Етонякоиотсимптомитенаинсулт и непосредственитедействия, 

коитотрябвадасепредприемат. 

1. внезапнаслабостилиизтръпваненалицето,ръкаиликракотеднатастрананатял

ото 

2. внезапназагуба,замъгляванеилиполумракназрениетонаеднотоилидветеочи 

3. умственообъркване, загубанапамет, иливнезапназагубанасъзнание 

4. неясенговор, загубанаговор, илипроблеми с разбиранетонадругихора 

5. внезапно, силноглавоболие, безвидимапричина 

6. необяснимовиененасвят, сънливост, липсанакоординацияилипадания 

7. гадене и повръщане, 

особенокогатосапридружениотвсякоотгорнитесимптоми 

Разпознаваненаинсулта 

Инсулт: Помнетепървите трибукви …. У.Г.П. 

 

Лекаритесподеляткакстраниченнаблюдателможедаразпознаеинсултчреззадава

ненатрипростивъпроса: 

У Накарайтеиндивидадасе усмихва 

Г Помолетечовекада говори и кажепростотоизречение (последователно) 

 

(Т.е. Днесвремето е слънчево) 

П Поискайтеотнегоилинеяда повдигне дветесиръце. 

 

http://homehope.net/blog/kineziterapia-pri-bolni-s-infarkt-na-miokarda/


 
 

207 
 

Акотойилитяимапроблеми с всякаеднаоттезизадачи, 

сеобадетенаномерзаспешнапомощ и опишетесимптомитенадиспечера. 

Другзнакзаинсулт – стърчащнаеднастранаезик. 

Помолетечовекадаизплези  езикаси. Акоезикът е наеднаилидругастрана, 

товасъщо е индикациязаинсулт. 

Действиязапредприеманеприинсулт. 

* Стойтеспокойно, нонеомаловажавайтеникойотсимптомите и 

несеколебайтедапредприеметенезабавнидействия. 

* Обадетесеилипомолетенякойдасеобадинабързапомощ. (Наберететелефон 112 

заспешни и аварийниобаждания). Незабравяйтедададетеиме, телефоненномер 

и точеноместонахождение. Даотбележитемоментанапояватанасимптомите. 

* Докатосечакалинейката,  лицето, 

коетоимасимптоминаинсулттрябвадасепредразположивъзможнонай-

комфортно и нетрябвадасеядеилипиенищодругоосвенвода. 

* Аколинейканеможедапристигне в рамкитена 20 до 30 минути и 

имачленнасемейството, съсед, илинякойдругшофъор, 

койтоможедазакарапациента с инсулт в болницата. 

Приникаквиобстоятелствалицетосъссимптоминаинсултнетрябвадакараколата. 

* Уведометеличниялекарнапациента с инсулт. 

Лекарятможедаосигуринаболницатавсичкатамедицинскаисториянапациента. 

Коетоможедабъдеважнозаопределяненанай-добротолечение. 

* В болницата, бъдетесигурни, 

чесеизброяватвсичкимедицинскисъстояниянапациента с инсулт 

(катовисококръвноналяганеилидиабет). Някаквиалергии 

(особеноалергиикъмлекарства). Както и всичкилекарстванапациента, 

коитоприема в момента, включително и витамини и хранителнидобавки. 

Близо 800 000 души в САЩ иматинсултвсякагодина. Докатоповечетооттяхсанад 

65 годинипочти 25% сапо-млади. Намаляваненавашитерисковифактори и 

бивайкинаясносъссимптомитеможедапомогнедасевзематпревантивнимерки. 

Акоиматеинсултможедасепредприеменоволечение. 

Болниците в Америкавсеповечепроменятначина, 

покойтосеотнасяткъминсултите. 
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Следсерияотпоследнитеклиничнипроучваниясеустановява, 

чебързахирургичнаинтервенцияподобрявашансоветенапациентитедафункцио

ниранормалноотновослединсултенудар. Въпреки, 

чесеопитвадаразбиятсъсиреците, коитопредизвикватинсултите, 

използващисамоинтравенознолекарство, болницитевсеповечепредлагат и 

операциязаедно с лекарството. Катосъщевременноускоряватлечението и 

намаляватуврежданенамозъка. 

В най-новитеизследвания, публикуванипрезпоследнитешестмесеца, 60 

процентаотпациентите, коитосаполучавалиедновременнооперацията и 

лекарствотовъзвръщатспособносттадаходят, говорят и живеятсамостоятелно. А 

само 35 насто, коитосаполучилисамолекарствотосевъзстановяват в 

същатастепен. Споредстатии, публикувани в Англия, вестникнамедицината. 

В процедурата, известнакатомеханичентромбектомия, с 

помощанасеизвличакръвниясъсирек и севъзстановявакръвнияпоток. 

И всепак, процедуратанеработизавсички и резултатитеварират. 

Някоимогатданаправятостризавои. 

“Времето е качествонаживот” 

Най-новитеотзивизаинсултасапочтисъщитекатонапоследнитепромени в 

протоколитезасърдечнатаатака. Необходимо е 

дасетранспортирапациентитевъзможнонай-бързо в болница с 

подходящоустройствозалечениенавиданаинфаркта и щетите, които е понесъл. 

Многоболници, 

коитонепредлагаттромбектомиясаоборудваниданаправятскенер и 

дазапочнатприлаганеналекарство. 

Следтованякоиотпациентитесеизпращатнадругиместазаоперация, 

въпрекичетакиватрансфериконсумиратценновреме. 

Заедно с товаинсулта е водещапричиназаинвалидност и е 

петатаводещапричиназасмърт в Щатите, 

споредАмериканскатаасоциациянаинсултите. Около 795 000 

душииматинсултвсякагодина, катотехниятбройсеочаквадарасте, с 

нарастванетонасреднатапродължителностнаживот и застаряващотопоколение. 

Рисковифактори: 

Общирисковифакторизаинсултвключватвисококръвноналягане, 

високхолестерол, сърдечнизаболявания, затлъстяване, диабет и тютюнопушене, 
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заедно с възрастта, наследствеността и 

последнитещрихиилисърдечнипристъпи. Женитеиматповечеинсулти, 

отколкотомъжетевсякагодина, и афро-американциумиратотинсултприпо-

високаскоростотбялатараса. 

Тазиинформация в частидваотстатия Chicago Tribune, катоотУесVenteicher. 

Медицинскиобщиусловия: Тазиинформацияне е 

предназначенадазаменисъветотлекар. 

Личенопитнанякой, който е претърпялинсулт. 

Акостепреживелиинсултилииматеприятелилилюбимчовек, койтоима, 

тазиелектроннакнига, написанаотМикиPadnos, американец, 

койтоживеевъвФранция и севъзстановяваотинсултщебъдеотполза и 

предоставитепрактическаинформациязатова, коетонякой, който е ималинсулт 

и е преминалпрезнего. 

Тойзапочва с действителнияинсулт и 

щевиотведепрезнеговитесъщинскипроцеси и терапия. 

Най-добре е дасепрочетедневникананякой, който е получилинсулт и се е 

възстановил. 

Проверететазиелектроннакнига: Stroke! How I Got Hit, How I Got Well 

Michael Padnos (автор) 

Уоркшоп 

Участниците получават описание на възрастен човек. Участниците попълват 

условия и те трябва да направят детайлен месечен здравен план за този човек и 

да го представи пред другите отбори. Тогава обучаващият започва дискусия 

свързана с добрите и лошите практики и дава съвети (в плана трябва да 

присъстват подобрения на ежедневните активности свързани с личната хигиена 

на човека и средата вкъщи, висококачествени здравни грижи и здравно 

образование и помощни услуги, 24-часови наблюдения и асистенция, 

предписване на лекарства за определеното време и проверяване аз тяхното 

приемане, следене на основните здравословни индикатори (кръвно налягане, 

кръвна захар, извършени нужди,  диурези, хидратация,температура и други) и 

предприемане на действия, когато се променя здравният статут, индивидуални 



 
 

210 
 

грижи във връзка с индивидуалната кондиция, възможностите и осигуряването 

на медицински документи). 

Описание: 

Госпожа Гонзалез е 82 годишна и живее сама. Тя страда от артрит и в двете 

бедра ине се движи добре, но все пак може да върви с помощ.Тя предпочита 

да стои повече в леглотои се полагат цялостни грижи за нейната кожа и 

възможните вреди. На всеки 2 часа госпожа Гонзалес трябвада бъде 

премествана за да педодврати негативени последствия. Тя също така се 

нуждае от лекарства за кръвно налягане, сърце, диабет и други. Тя също така 

има ежедневни разходки и социални събития. 

 

Source: uchealth.com 
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Модул №9 

Специални грижи за възрастни хора с болестта на Алцхаймер, 

деменция (разбиране на признаците на заболяването, 

планиране на дейности за бенефициента и др.) 

 

9.1. Определение за деменция (синдром на деменция) 

От психиатричните разстройства деменцията е едно от най-драматичните 

както за пациента, така и за хората наоколо, защото засяга преди всичко 

паметта. Хората с деменция намират живота си все по-труден за управление по 

безопасен и щастлив начин. Семейството и приятелите, които се грижат за човек 

с деменция са поставени на голямо напрежение. Полагащите грижи често 

страдат физически и психически от това бреме, като по някакъв начин се 

присъединяват към своите близки като жертви на деменция. 

 

Деменцията е състояние на дълбока, глобална и прогресираща 

интелектуална промяна, с хронична еволюция, основаваща се на увреждане на 

невронната функция, което засяга преди всичко паметта, но и цялата когнитивна 

функция с последствия върху поведението и емоционалния баланс, но без да се 

засяга съзнанието. 

Деменцията е синдром, а не болест, тя е „чадър“ за група симптоми, 

причинени от мозъчно увреждане, обикновено хронични или прогресиращи по 

своя характер. Паметта и познанието са намалени, което може да намали 

способността на човека да изпълнява основни ежедневни дейности, като 

обличане и миене. 

Клиничната картина на деменцията е коварна; началото е трудно да се 

установи. Деменцията е резултат от смес от психиатрични симптоми, 

принадлежащи към четири основни класа когнитивни разстройства. 

a. Нарушенията на паметтавъзникват за собствените им имена, скорошни 

събития, предмети, хора и действия от настоящето.В различна степен се добавят 
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вариации на минала памет (евокационна памет). Като компенсаторен феномен 

може да възникне конфабулация. 

b.  Временните - пространствени дезориентации се появяват по-късно. Те се 

появяват / подчертават значително, когато пациентът промени средата си. 

c.  Нарушения на интелектуалната дейност - намаляване на възможностите 

за решаване на ежедневни проблеми, невъзможност за учене, нарушаване на 

рационалното мислене, забавяне (брадипсия) на цялата умствена и 

психомоторна дейност. 

d.  Изкуствените продукции са редки; те носят вид на заблуди от 

предразсъдъци(вторични за психични разстройства) и ревност, с 

враждебност, насочена срещу членове на семейството или съседи. 

 

Всички тези когнитивни нарушения представляват симптоматично ядро на 

регресия на деменцията. 

Към когнитивните разстройства се добавят и други класове психиатрични 

разстройства: 

a.  Афективни разстройства от депресивни състояния до еуфорични или 

холерични състояния; емоционална нестабилност. 

b. Нарушенията на бдителността се проявяват със състояния на 

продължителна сънливост, инверсия на ритъма сън-събуждане със състояния на 

психомоторна възбуда през нощта. 

c. Поведенчески разстройства. Първоначално има акцентуации на 

личността, със стереотипи и непрекъснати повторения на едни и същи жестове, 

фрази, действия и т.н., а започнатите операции не се извършват до 

края.Мотивите се свеждат до пълна инерция или те стават отклоняващи се и 

причиняват дромамания, събиране на ненужни предмети, незаконни, 

антисоциални действия. Пациентите пренебрегват хигиената (не се мият, не се 

бръснат, не се грижат за дрехи и т.н.) и в един момент не контролират 

сфинктерите си. Появяват се словесни поведенчески разстройства: ехолалия 

(автоматично повторение на думи, чути в други), постоянство (безсмислено 

повторение на първоначално подходящи думи или жестове), вербализация 

(безсмислено повторение на звуци или думи), заглушаване. 
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9.2. Класификация на синдрома на деменцията 

 

Най-общата класификация разделя синдрома на деменцията на: 

• първична (дегенеративна) деменция: 

- болест на Алцхаймер 

- фронто-темпорална деменция (болест на Пик) 

- деменция с тела Lewy 

• вторична деменция - форма на деменция, която се развива като вторично 

състояние на съществуващо психическо състояние или физическо състояние: 

- болест на Паркинсон 

- мозъчни инфекции 

- множествена склероза 

- мозъчни тумори 

- посттравматичен 

- хронична консумация на алкохол и др. 

Въпреки че много категории деменция са дегенеративни, което означава, 

че те не могат да бъдат обратими, някои видове вторична деменция могат да 

бъдат в застой или обратими.Това обаче зависи от причината, която е установена 

възможно най-скоро. 

 : 

Обратима деменция: 

D   =    Лекарства – седативи, анксиолитици, антидепресанти, противоязвени и 

т.н. -, делириум 

E   =    Ендокринни нарушения (хипотиреоидизъм, адреноидна недостатъчност, 

синдром на Кушинг, хипопаратиреоидизъм) 

M   =    Метаболитни нарушения (чернодробна / бъбречна недостатъчност, болест 

на Уилсън)     

E   =     Емоции (депресия) 

N   =     Хранителни разстройства (недостиг на витамин В12, Тиамин, Ниацин) 

T   =    Тумори, токсичност (алуминий, олово, живак или други тежки метали), 

травматични (субдурален хематом, дистопична деменция) 

 I   =     Инфекциозни заболявания (ХИВ, прионна болест, невросифилис, 

криптокок) 

A   =    Алкохол, артериосклероза 
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От етиологична гледна точка различаваме: 

- сенилна деменция (дегенеративна) 

a. група за деменция на Алцхаймер; 

b. Група деменция по време на дегенеративни неврологични заболявания 

(болест на Паркинсон, болест на Хънтингтън, церебрална атрофия, болест на 

моторния неврон - амиотрофична латерална склероза - епилепсия). 

- съдова деменция (исхемия, артериосклероза): мултифокална деменция, 

лакунна деменция. 

- смесена деменция (комбинирани форми). 

 

От гледна точка на местоположението: 

 

- кортикална деменция (болест на Алцхаймер, фронтотемпорална деменция, 

болест на Кройцфелт-Якоб) 

- субкортикална деменция (болест на Паркинсон, болест на Хънтингтън, 

деменция с нормално вътречерепно налягане) 

- смесена деменция (съдова деменция, с тела на Lewy, невросифилис) 

 

9.3. Етапи на деменцията 

Всички стадии на деменцията са прогресивни. 

Структурата и химията на мозъка страдат от прогресивно влошаване във 

времето. Способността на хората да запомнят, разбират, общуват и 

разсъждават постепенно намалява. 

Схематично в еволюцията на деменцията могат да се опишат три етапа: 

 

✓ Начална фаза (ранен етап) 

- загуба на ориентация 

- загуба на способността за започване на определени дейности 

- неспособност за адаптиране към нови, непознати ситуации 

- забавяне на реакциите и забавяне на капацитета на паметта 

- нарушения на съда, грешни решения 

- трудности при използването на парите 

- нарушения на афективното настроение, раздразнителност,  

неспокойствие 
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Всичко това определя, че пациентът изпитва затруднения с интеграцията 

в семейната среда, но позволява известна степен на самостоятелност. 

 

✓ Междинна фаза (умерен етап) 

- проблеми с разпознаването на членове на семейството 

- трудности при четене, писане и изчисляване 

- трудности в самото обличане 

- проблеми с логическото мислене 

- смущения, подчертани от разпореждането, враждебност към близки 

лица 

- загуба на времева ориентация 

- необосновани подозрения, идеи за преследване, завист, преследване 

Пациентът трудно се интегрира в семейството и се нуждае от помощ, 

надзор и постоянна грижа. 

 

✓ Напреднала фаза (тежък стадий) 

- пациентите вече не помнят, че трябва да се мият, да се обличат, да 

отидат до тоалетната 

- изгубват способността да дъвчат храна, да преглъщат, забравят, че вече са 

яли и твърдят, че отново се сервира обяд   

- трудности в поддържането на равновесие, трудности при ходене, поява 

на синдром на обездвижване 

- объркани състояния, понякога с възбуда, особено през нощта 

- загуба на способността за общуване чрез думи 

- загуба на контрол върху пикочния мехур или червата (инконтиненция за 

урина и изпражнения) 

Пациентът изисква институционализация в център за грижи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Продължителността на живота на човек с деменция е 

непредсказуема и болестта може да прогресира до около десет 

години. 

Въпреки че деменцията е съкращаващо живота 

заболяване, друго състояние или заболяване (като 

бронхопневмония) може да предизвика смърт и може да бъде 

регистрирано като причина за смъртта. 
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9.4. Признаци на деменция 

 

Деменцията е прогресиращо състояние, симптомите постепенно се влошават. 

 

Ранните признаци, които засягат значително ежедневието, могат да показват, 

че се развива деменция. Примерите включват: 

➢ Загуба на памет                                                           

➢ Трудност при изпълнение на семейни задачи 

➢ Говорни проблеми, загуба на комуникационни умения        

➢ Дезориентация във времето и пространството 

➢ Намалена преценка 

➢ Проблеми с абстрактни неща 

➢ Поставяне на нещата там, където не трябва 

➢ Промени в настроението и поведението 

➢ Промени в личността 

➢ Загуба на инициативност, пренебрегване на грижите и безопасността 

Симптомите на деменцията варират в зависимост от нейната причина и 

местоположението на засегнатата мозъчна област. Загубата на памет 

обикновено е най-ранният и лесен симптом, който се забелязва. 

Основните симптоми на деменцията на Алцхаймер са:                                                              

 

- трудности при запомнянето на скорошни събития 

- непризнаване на лица и познати места 

трудност при намирането на правилните думи при изразяване на мисли 

или назоваване на предмети 

 

- трудност при извършване на математически изчисления 

 

- проблеми при планирането и изпълнението на задачи, като например 

изпълнение на инструкциите на рецепта, писане на писмо или водене 

на контролна книги 
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- трудности в бързото мислене, като адекватна реакция при извънредна 

ситуация 

трудности при контрола на собствените разпореждания или поведение; 

депресията е често срещана и може да се появи възбуда и агресия 

- пренебрегване на самообслужването, като тоалетната или душовете. 

 

Началото е коварно, с прогресивна еволюция, забележителните промени 

настъпват за 6 месеца - една година. 

 

Различните видове деменция имат характерни симптоми: 

- хората с деменция с тела Lewy често имат много сложни, подробни зрителни 

халюцинации, нарушения на съня, кошмари; те могат да падат често 

- деменцията, причинена от болестта на Паркинсон или Хънтингтън, се проявява 

главно от неволни движения в ранните стадии на заболяването, чрез мускулна 

ригидност, мускулни спазми, лоша координация. 

- Първите симптоми на фронто-времева деменция (болест на Пик) могат да 

бъдат промени в личността или необичайно поведение. Хората с това 

състояние може повече да нямат съпричастност към другите (способността да 

ги разбират) или могат да казват груби или злонамерени неща, да имат 

моменти на ексхибиционизъм или да правят сексуални коментари. 

 

- симптоми на деменция, които започват внезапно, предполагат възможна 

съдова деменция или възможен делириум - краткотрайно объркване, поради 

ново състояние или по-старо състояние, което се влошава.Степента на 

когнитивно увреждане зависи от степента на кортикалните промени, а не от 

тяхното местоположение. Тези когнитивни промени са придружени от: 

 неврологични симптоми (хемипареза, хемиплегия, хемианопсия, 

церебрални прояви, екстрапирамидни)  

 невропсихологични симптоми (афазия, агноза, апраксия, 

дезорганизация на зрението и пространството и др.) 

Паралелно с невропсихиатричната картина най-често се развиват 

соматични разстройства, генерирани от сърдечно-съдовите патологични 

процеси (промени на фундуса на окото, на коронарната, периферната или 

бъбречната циркулация, HTA, FA и др.). 
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9.5. Планиращи дейности за възрастни хора с деменция 

 

 
http://dementia.ie/information/interventions 

 

Хората с деменция установяват, че ежедневието е все по-трудно да се 

управлява по безопасен и щастлив начин. Разбирането на човека с деменция ще 

ви помогне да планирате подходящи за тях дейности. Това означава познаване 

на предишния начин на живот, история на работа, хобита, отдих и социални 

интереси, минало пътуване и значими житейски събития. 

Планирането на грижи е ключов елемент за предоставянето на подобрени 

услуги за грижи за хората с деменция и за подпомагане на семейството им. 

По същество резултатът от процеса на планиране на грижи е писмен, 

ясен, прост и прецизен план, който обяснява видовете грижи, от които се ползва 

лицето, планове за спешни случаи за бъдещето и срокове за преразглеждане на 

плана. 

Планирането на грижите трябва да се извърши възможно най-скоро след 

поставяне на диагнозата (независимо от това къде се случва) и честотата на 

прегледите трябва да отговаря на нуждите на хората с диагноза деменция. Важно 

е данните за преглед да бъдат установени при подготовката на плана за грижи. 

Всеки път трябва да се прави преглед на плана с лицето с деменция и със 

семейството / полагащите грижи, за да се отразят промените в нуждите и 

желанията. 
 

❖ Дейностите могат да възстановят старите роли 

Използвайте умения, които не са забравени, като разнасяне на масло 

върху хляб, поливане на растения, почистване или градинарство. Това са и 

начини, по които човекът с деменция се чувства полезен. Насърчете ги да имат 

своя отговорност, независимо колко малка е тя. 

http://dementia.ie/information/interventions
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❖ Дейностите могат да донесат релакс и удоволствие 

 
https://www.assistinghands.com/24/wisconsin/brookfield/companion-care/ 

 

Човек с деменция може да се наслаждава на пътуване, дори и да не си 

спомня къде е бил. Важното е насладата от момента, дори ако опитът може да 

бъде забравен скоро. 

           Лесните и спокойни дейности са най-добре. Отделете си необходимото 

време и пространство, за да може човекът да направи възможно най-много. 

Съсредоточете се върху едно по едно. Съобщавайте по една инструкция 

наведнъж. Направете вашите дейности лесни, лесни за управление. 

 

❖ Подгответе безопасно работно пространство 

Хората с деменция често имат затруднения с зрителното възприятие и 

координация. 

Уверете се, че повърхностите не са претъпкани, с 

възможно най-малко разсейване и възможно най-малко 

шум.Доброто осветление (без яркост), спазването на 

предпочитанията на престоя и правилните работни 

височини също са важни. Използвайте пластмасови 

контейнери, за да предотвратите счупване. 

Не позволявайте дейности,  увеличаващи стреса. Нивата на уменията 

могат да се променят от ден на ден. Дейностите могат да бъдат адаптирани и 

изпробвани отново, ако не са били успешни или не са се  харесали от първи път.  

 

❖ Използва се момента на дейността, който най-добре съответства на 

нивото на функциониране на човека 

https://www.assistinghands.com/24/wisconsin/brookfield/companion-care/
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За да постигнете най-добри резултати в дейностите си, помислете за най-

доброто време на деня за човек с деменция. Например, понякога ходенето е 

прието да се прави сутрин или в ранния следобед. За хората, които се вълнуват 

по-късно през деня, късната следобедна разходка може да е по-добъра. 

 

❖ Насърчете емоционалната връзка 

 
http://dementia.ie/information/interventions 

 

За много хора с деменция често се задържа усещането за движение и 

ритъм. Слушането на музика, танци или контакт с деца или животни 

предизвиква положителни чувства. Хората с деменция често имат страхотни 

спомени от минали събития и търсенето чрез стари снимки и книги може да 

помогне на човека да си спомни миналото си. 

Възможността да преживеят скъпоценните моменти може да бъде 

дълбоко удовлетворяваща за хората с деменция. Ако на уменията за четене са се 

влошили, запишете за тях. Намерете илюстрирани книги и списания в техните 

области на интерес. 

 

❖ Включете приятни сензорни изживявания 

 

Някои сетивни преживявания могат да зарадват човека с деменция: 

• наслада от масаж на ръцете, шията или стъпалата 

• сресване на косата 

• мирис на свежи цветя 

• използване на етерични масла или парфюми 

• галенето на животно или различни текстури от материали 

• посещение на ботаническа градина или изложба на цветя 

http://dementia.ie/information/interventions
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• съвместно намиране чрез кутия, съдържаща неща, от които се интересува 

човекът с деменция 

 

❖ Дейностите могат да бъдат полезни за управление на промените в 

поведението 

Дейностите играят важна роля за справяне с промените в поведението. 

Знанието какво помага да се успокои или отклони човек, когато той е неспокоен 

или изпитва затруднения е много важно. Това може да бъде особено полезно за 

болногледач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6. Добър план за грижа при деменция 

 

Проблемът с грижите Дейности за грижи 

Начинът на хранене на 

пациента е нарушен 

Пациентът трябва да бъде подпомогнат да пие и да 

яде, ако не може 

В случай на забрава посочете на пациента часовете 

на хранене- Пациентът е придружен до трапезарията 

 Консултирайте се с лекаря, ако проблемът с 

храненето е резултат от страничния ефект на лекарствата 

За да адаптирате храната съвместно с диетолог 

Пациентът е 

инконтинентен за урина 

и / или изпражнения 

Лекувайте ако това е физическа причина 

Привлечете вниманието му да отидете до 

тоалетната 

 Пациентът трябва да бъде придружен, по 

възможност, до тоалетната и да осигури необходимата 

помощ 

Резултат 

➢ Пациентът е по-щастлив, по-спокоен 

➢ Има здравословно психическо стимулиране 

➢ Подобряват се хигиената и храненето 

➢ Остатъчните умения се поддържат 

➢ Опасното поведение се контролира 

➢ Стресът и психологическите последици на семейството са намалени: 

вина, отричане 
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 Да се използва, ако е необходимо, помощни 

средства (адаптирана тоалетна, памперси) 

Пациентът вече не е в 

състояние да се грижи 

за себе си изобщо или 

частично 

Да насочва пациента в ежедневните му грижи 

 Пациентът трябва да бъде стимулиран да се грижи 

 Да се вземат предвид навиците на пациента (да се 

вземе душ или не) 

 Опитайте се да разберете причината, която е в 

основата (в) на неговата дейност 

Пациентът е обърнал 

ритъма сън-събуждане 

Предлага на деня на пациента изобилие от 

дейности (според неговите възможности) 

 Попитайте какви са причините за безпокойството 

и се опитайте да успокоите пациента чрез дискусия 

 Консултирайте се с лекаря за възможно прилагане 

на лекарства (успокоителни, хапчета за сън) 

Пациентът не е в 

състояние да осигури за 

себе си достатъчен 

режим на физическо 

движение и полезно 

използване на времето. 

Пациентът трябва да бъде стимулиран да се движи: 

гимнастика, разходки, участие в домакинството 

 Да се предприемат дейности с пациента, ако е 

необходимо 

 При нарушения на мобилността да се въведе 

физиотерапия 

 Всяко действие ще бъде избрано, за да се вземе 

предвид специфичния начин на живот / начин на живот на 

пациента 

Пациентът има 

проблеми с 

комуникацията, 

причинени от 

объркване и нарушения 

на паметта 

Предлага на пациента възможност да изрази себе си 

Вземете насериозно света на  преживяванията на 

пациентът; нека ви каже какво го засяга 

Ако пациентът е напрегнат, тогава е добре да 

отвлечете вниманието му, като го включите в реалността 

Насочете пациента в контактите с другите пациенти 

В случай на сериозни натоварвания може да е 

необходимо да се избягва контакт с други пациенти 

Във връзката между 

пациента и неговото 

семейство става дума за 

неразбиране и 

напрежение 

Наблюдавайте как протичат контактите между 

пациента и неговото семейство 

Насочвайте контакта, когато е въпрос / напрежение 

Информира семейството за ситуацията на пациента 

и неговите последствия 

Дайте на семейството указания относно контакта с 

пациента 

Слушайте семейните въпроси и чувства 

Препоръчайте на семейството да се свърже с лекаря 

Пациентът не може 

лесно да изрази своите 

чувства към 

положението си 

Потърсете контакт с пациента; покажете им, 

че обръщате внимание 

 Опитайте се да изградите контакт чрез 

действия, предприети с пациента 

 Попитайте го дали иска да говори за 

ситуацията си 
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 Не насилвайте дискусията 

 Опис на въпросите и проблемите на 

пациента; не тръгвайте от идеята, че така или иначе 

нищо не може да се направи 

 Хубаво е да слушате внимателно 

Пациентът не е в 

състояние да гарантира 

собствената си 

безопасност и 

безопасността на 

другите 

Вижте какви опасни последици може да има 

поведението на пациента 

Не позволявайте на пациента да има изделия за 

пушене, остри предмети 

Фиксирайте  пациента, ако е възможно да падне от 

стола или от леглото 

Канализирайте евентуалното агресивно поведение 

Ако има опасност от падане, не позволявайте на 

пациента сам да се вземе душ или вана 

Бъдете наясно с опасността от самоубийство 

Пациентът е 

дезориентиран и 

забравящ 

Обучение за ориентация към реалност - при леки / 

умерени форми на деменция 

Валидираща терапия - потвърждение на идеите и 

чувствата на човека с деменция като реални 

 

9.7. Медицински интервенции 

Трябва да се осигуряват здравни грижи в зависимост от причината, 

началото на заболяването и тежестта на деменцията. Основната цел на 

медицинската помощ е да направи живота на пациента по-лесен и приятен. 

Интервенциите на деменцията имат за цел да насърчават функцията и 

независимостта на пациентите възможно най-дълго. 

Основните насоки на медицинската намеса са: 

o Дневна рутина 

Рутината може да намали броя на решенията, които пациентът с 

деменция трябва да вземе, като въведе ред и структура в ежедневието, което без 

него би било хаотично.За пациент с деменция рутината може да стане синоним 

на безопасност. 

o Хранене и тегло 

Препоръчва се поддържане на добър хранителен статус чрез осигуряване 

на балансирана диета. Препоръчително е на възрастните хора с деменция да им 

се предлага повече храна, включително здравословни закуски в 11 часа и 

следобед. 
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https://www.assistinghands.com/24/wisconsin/brookfield/elderly-care/ 

Ако човекът не може правилно да използва лъжица или вилица, добре е 

да му се даде приготвена храна, така че да може да се яде с ръка. Ястията трябва 

да бъдат давани в даден момент; изборът може да доведе до объркване. В случай, 

че човекът отслабне, храните в течна форма могат да бъдат обмислени. 

o Лична хигиена 

Пациентът с деменция може да забрави да се къпе, да не изпитва нужда 

да се измие или да забрави как да го направи. Асистираното лице трябва да бъде 

насърчавано да поддържа телесната си хигиена, като се избягва развитието на 

зависимост от обслужващия персонал. Семеен сапун, шампоан, балсам за коса 

и др. трябва да се съхраняват във ваната, за да напомня на човека с деменция за 

банята.Показано е наблюдението на зъбната хигиена, с ежедневна помощ за 

миене на зъбите. Личната хигиена се допълва от грижа за косата и ноктите. 

Предложете лесно облекло, избягвайте дрехи с ципове, копчета. 

o Навици за тоалетна и инконтиненция 

Препоръчително е да следите запека и дехидратацията. Препоръчва се да 

се насърчава човекът да ходи до тоалетната в редовни часове, като например на 

всеки 2 часа. Добре е да маркирате банята и тоалетната с табели; рисунките могат 

да се използват, когато човекът вече не може да разбере думите. Могат да се 

използват и памперси за възрастни или абсорбиращо бельо. Ако 

инконтиненцията е нов проблем, добре е да се види дали не е причинено от 

друго състояние, например инфекция на пикочните пътища. 

o Произшествия 

  Стаите трябва да са подредени, с ясни пътеки. Ножовете, почистващите 

разтвори и други опасни вещества трябва да се държат заключени. Подовите 

постелки трябва да бъдат заменени с по-големи килими, за да се предотврати 

подхлъзване. Добре е да поставите неплъзгащи се повърхности във ваната, да 

монтирате парапети в душ кабината, рамки около кутията за вана и други 

https://www.assistinghands.com/24/wisconsin/brookfield/elderly-care/
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помощни средства в банята.Добре е да се осигури добра яркост, да се осветява в 

спални, бани и коридори, да се свети през нощта. 

o Управление на течностите 

Трябва да сме сигурни, че човекът с болестта на Алцхаймер или друга форма на 

деменция 

има адекватен прием на течности за предотвратяване на дехидратацията. 

Избягвайте топли или студени течности. Контролира се съотношението 

поглъщане - екскреция, като се насърчава приема на течности, фибри и 

извършване на физически упражнения, за да се избегне запек. 

o Объркване 

Стъпки за улесняване на ориентацията: календари, списъци, табели могат 

да бъдат поставени в цялата къща, за да им помогнат да запомнят къде са 

различни предмети, банята или кухнята. Добрата светлина се осигурява чрез 

поставяне на нощни лампи, които се палят през нощта.  

o Нарушения на съня 

Посочва се, че човекът с деменция се държи буден и активен през деня. 

Придремването   трябва да се обезкуражава, освен ако това не причини още 

повече проблеми. Може да е полезно да си осигурите чаша топло мляко или 

билков чай, който не съдържа възбуждащи  вещества вечер, преди лягане. Топла 

баня непосредствено преди лягане може да бъде полезна за получаване на 

релакс. 

o Разположение и емоции 

Едно лабилно разположение, несъвместима с дадената ситуация, трябва 

да буди подозрение. Пациентите получават депресивно, но и агресивно 

поведение.  И двата типа реакции са израз на безнадеждността и страха, който 

ги поразява. Хората са в капан в свят, който разбират все по-малко. В същото 

време те вече не са в състояние да общуват устно по подходящ начин. Но тъй 

като емоциите им все още са доста закъснели, те се опитват да се разберат по 

този начин. Един от много важните аспекти на тези промени в настроението е 

загубата на доверие. Деменцията в междинния и напредналия стадий често 

представлява поведенчески проблеми. Гневът, объркването, страхът, параноята 

и тъгата, с които се сблъскват хората с деменция, могат да доведат до агресивни 

и понякога насилствени действия. 

Членовете на семейството / полагащите грижи се молят да не допускат 

грешката да гледат на агресивното отношение на страдащия като на лична 

обида, тъй като поведението му е израз на синдром на деменция. 
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o Междуличностни отношения 

Трудностите в общуването могат да бъдат един от най-смущаващите 

аспекти на грижата за човек с болестта на Алцхаймер или друг вид деменция - 

и това е разочароващо както за засегнатите от болестта, така и за техните 

близки. 

 

Ето 10 съвета как да общувате ефективно с човек с умерена до тежка 

деменция. 

1. Признайте срещу кои сте. Неминуемо деменцията се влошава с времето. 

Хората с деменция постепенно ще имат по-труден момент в разбирането на 

другите, както и общуването като цяло. 

2. Избягвайте разсейванията. Опитайте се да намерите подходящо място и време 

за разговор, когато няма много разсейване. Това позволява на човек с деменция 

да съсредоточи цялата си умствена енергия върху разговора. 

3. Говорете ясно и естествено, с топъл и спокоен глас. Въздържайте се от 

"babytalk" (вида на речта, свързана с възрастен човек, разговарящ с дете) или от 

всякакъв друг вид снизходителност. 

4. Назовете хората по име. Избягвайте местоимения като „той“, „тя“ и „нея“ по 

време на разговора. Посочването на името е важно, когато поздравите човек с 

деменция. Например: „Здравей, бабо. Това съм аз, Мария “, за предпочитане е 

формулата„ Здравей. Това съм аз “. 

5. Говорете едно по едно. Някой с деменция може да не е в състояние да участва 

в разговор с множество теми. 

6. Използвайте невербални сигнали. Например поддържайте контакт с очите и 

се усмихвайте. Това помага да се улесни човекът с деменцията. И когато 

деменцията е много напреднала, невербалната комуникация може да бъде 

единствената налична опция. 

7. Слушайте активно. Ако не разбирате какво казва човекът с Алцхаймер / 

деменция, отговорете учтиво. 

8. Не спирайте. Разговорите ви е малко вероятно да стигнат много далеч, ако се 

опитате да коригирате неточни твърдения, които вашият събеседник прави. 

Добре е да оставите неверните твърдения и изявленията грешни. 

9. Имайте търпение. Дайте на любимия човек още време да обработи това, което 

казвате. Ако задавате въпрос, дайте си време за отговор. Не позволявайте на 

безсилието да ви завладее. 
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10. Разберете, че ще има добри и лоши дни. Докато общата тенденция на хората 

с деменция е спад, хората с деменция ще имат възходи и падения, както всеки 

друг. 

 

Изводи 

 Деменцията е прогресивна загуба на мозъчни функции, които влияят на 

способността на хората да живеят и растат в зависимост. 

- Нарушена е паметта, способността да се разбира и говори, способността 

да се мисли. 

- Много заболявания могат да доведат до симптоми на деменция. 

- Деменцията обикновено засяга възрастните хора (но не през цялото 

време), но не е нормална част от стареенето. 

 Медицинската наука не е сигурна за причините или превенцията на 

деменцията 

- Няма лечение за това  

- За да намалите риска, се препоръчва да останете активни и да живеете 

здрави  

 Грижата за пациент с деменция е много предизвикателна. 

- Полагащите грижи трябва да се научат на деменцията и уменията за 

грижи 

- Членовете на семейството често правят големи промени в живота си, 

включително отказване от работа 

 Човек с деменция все още се нуждае от добро качество на живот, но без 

помощ от семейството и полагащите грижи за тях е много по-трудно да 

постигнат целите си. 

- Участието в подходящи дейности може да помогне на човек с деменция 

да постигне своите цели и удоволствие. 

- Дейностите играят значителна роля в справянето с провокативното 

поведение. 

- Има няколко начина за планиране и осигуряване на подходящи 

дейности за хора с деменция. 

- Разбирането на това, което прави човек уникален, може да ви помогне да 

планирате подходящи дейности за хора с деменция. 
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Тестове за оценка 

 

1. Деменцията / Алцхаймер се характеризира с: 

а) внезапна поява 

б) трудности при припомняне на скорошни събития 

в) депресията е често срещана 

г) проявява се главно от неволни движения 

 

2. В случай на съдова деменция: 

а) има силно развита зрителни халюцинации 

б) началото е рязко 

в) краткосрочно объркване 

г) когнитивните промени са придружени от неврологични 

и невропсихологични симптоми 

 

3. При планиране на дейности за възрастни хора с деменция трябва да 

се вземат предвид: 

а) да използва способности, които не са забравени 

б) да избягват екскурзиите, защото не помнят къде са били 

в) за осигуряване на добро осветление (без отблясъци) 

г) не се взема  под внимание  най-подходящото време от деня за 

човек с деменция 

 

4. За ефективна комуникация с човек с умерена до тежка деменция, 

сред другите е посочено: 

а) избягвайте разсейванията 

б) да му говори ясно и естествено, с топъл и спокоен глас 

в) да подходите към няколко теми по време на разговора 

г) дайте възможност на любимия човек да обработи 

казаното 

 

5. Ако човекът с деменция има проблеми с комуникацията, причинени 

от объркване и нарушения на паметта: 

а) не приемайте насериозно света на неговите преживявания 

б) дайте му възможност да се изрази 

в) да го разсеете, като го намекнете в действителност, ако е 

напрегнат 

г) напътствайте го в контакти с другите 
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Модул № 10 

Как да открием каквато и да е форма на злоупотреба, 

пренебрегване или малтретиране и как да съобщаваме според 

националното законодателство 

 

Определението за злоупотреба с възрастни хора: Декларацията от Торонто (2002 г.): 

Злоупотребата с възрастни хора е единично или многократно действие или 

липса на подходящи действия, което се случва във всяка връзка, в която има 

презумпция за доверие, което причинява нараняване или смущение на по-

възрастен човек. 

Уводни данни. 

 

Както е посочено в декларацията за европейските принципи на биоетиката, ние 

считаме, че всички хора имат общо онтологично достойнство,  така и 

възрастните са хора, които заслужават всички права на човека, независимо от 

степента им на физическа самостоятелност и познавателна компетентност. 

Към обслужваното лице трябва да се отнасят с обич, близост и нежност - това трябва 

да бъде един от принципите, залегнали в дейността на полагащите грижи. 

Благополучието на обслужваното лице зависи както от техническата 

компетентност на гледача, така и от способността му да гарантира, че лицето се 

чувства желано, оценено и обичано. 

 
Източник на снимката: oilaqui.com.br 
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Разработване на концепцията във връзка с ролята на гледача 

В допълнение към всички технически умения и отговорности на болногледача 

(приготвяне на храни и техники за хранене, транспортиране на възрастни хора, 

спазване и прилагане на медицински предписания и др.), има набор от 

неформални компетенции и отговорности, които могат да подобрят 

психологическия комфорт на по-възрастния човек. Те включват и способността 

да се откриват всякакви форми на злоупотреба, пренебрегване или 

малтретиране на по-възрастния човек и да се съобщава за тях в съответствие с 

националното законодателство / местните протоколи. Такива компетенции 

могат да се състоят от конкретни принципи, задачи и практики, като например: 

▪ Придружаване на обслужваното лице с наличност и дискретност. 

Уважение към поверителността и конфиденциалността. Ако 

поверителността се отнася до информацията на обслужваното лице, 

поверителността се отнася до зачитане на неговото пространство и тяло. 

• Защита на обслужваното лице от аспекти на света, които поради 

сложността си могат да бъдат враждебни. Както твърди Леонардо Боф 

(Бразилия, 1999), грижата за другия не е еднократна дейност, а поредица 

от нагласи, които ви позволяват да се предпазите от вредното въздействие, 

което светът може да окаже върху лекувания човек, поради патологиите, 

които може да претърпи.  

• Насърчаване на физическата самостоятелност на служителя. Трябва да 

бъдат избегнати родителските отношения и заместители, които полагат 

грижи понякога приемат за даденост, за да направят всичко по-бързо.  

• Насърчаване на интелектуалната самостоятелност на обслужваното 

лице. Хората с намалени когнитивни умения не трябва да се карат да се 

чувстват още по-безпомощни. 

• Запазете увереността си в способностите на другия. Бенефициентите се 

нуждаят от своите умения, колкото и ограничени да са, и трябва да бъдат 

признати. Противоположно отношение значително би намалило 

самочувствието им. 

• Идентифициране на всички измерения на страданието, а не само на 

строго физиологичните. Страданието никога не е само физическо. 

Болногледачът трябва да може да тълкува различните изрази на 

страданието и ако е необходимо, да се консултира със специалист, който 

може да ги лекува. 

• Бъдете надеждни! Доверието е едно от основните качества на 

болногледача. Гледача трябва да е убеден, че болногледачът се грижи за 

болния, че е достъпен и на разположение, когато е необходимо. 

▪ Слушането е от съществено значение за разбирането на историята на 

обслужвания човек. 
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▪ Разположете се на подходящо разстояние от обслужвания човек. 

Изключителните нагласи трябва да се избягват: не трябва нито да му 

съчувствате прекалено, нито да изграждате професионален външен вид, 

без топлината. 

▪ Уважавайте културните различия. Това е особено важно, когато 

болногледачът и бенефициента имат различен начин на живот, поради 

генерационни, социални или етнически причини. Трябва да 

организирате грижите според обичаите на вашата култура. 

▪ Уверете се, че комуникацията с обслужваното лице е в добро състояние. 

Трябва да обърнем внимание на изразите на отвращение или желание на 

на обслужваното лице, които понякога могат да бъдат много фини. 

▪ Трябва да сте в състояние да действате извън границите на кодекси и 

препоръки, когато имате силно подозрение, че сляпото прилагане на 

протоколи вреди на обслужваното лице. Всички взаимоотношения с 

другите трябва да се основават на общите ценности на общността. 

Грижещият се трябва да може да действа и извън протоколите, когато 

ситуацията го изисква; тоест при стриктното им прилагане може да 

причини повече вреда, отколкото полза. 

Прилагането на тези етични и практически принципи осигурява инструмент за 

предотвратяване на злоупотреба или малтретиране. Във всеки случай, ако се 

открие някакво подозрение или някаква форма на злоупотреба, болногледачът 

трябва да действа в съответствие с установените протоколи. 

Злоупотреба с възрастни хора: разпознаване на знаците71 

Повечето хора, когато остареят, трябва да разчитат повече на другите, за да могат 

да се грижат за себе си. Така има по-голям шанс някой да ги малтретира или да 

се възползва от тях. Ако тези поведения се материализират, можем да говорим 

за злоупотреби с възрастни хора. 

Злоупотребата с възрастни хора се случва, когато някой нарани човек на поне 65-

годишна възраст или го пренебрегне. Може да се случи на всеки. Злоупотребите 

могат да бъдат извършени от болногледач, член на семейството или съсед. Това 

може да се случи в дома на възрастния човек, в дома на роднина или в старческия 

дом или в специализиран център за грижи. 

Възрастните хора, живеещи в условия на насилие, може да се страхуват или да 

се смущават да говорят за тази ситуация.Но ако държите очите си отворени и 

знаете какво да търсите, можете да се уверите, дали вашите приятели и близки 

са в безопасност. 

                                                           
71По: https://www.webmd.com/healthy-aging/elder-abuse-signs#2 
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Източник: vilanovainformacio.cat 

Видове злоупотреби с възрастни хора 

Злоупотребите могат да приемат различни форми: 

Физическата злоупотреба е всяко действие, което причинява физическо 

нараняване или саморазправа. Тази категория може да включва удряне, бутане, 

прищипване или изгаряне на възрастен човек, връзване на легло или инвалидна 

количка, заключване в стая или прилагане на лекарства, които не са предписани 

от лекар. 

Често тези злоупотреби оставят видими рани. Но има и други знаци, като 

например:: 

• Необясними изгаряния, порязвания, синини и кървене 

• Навехнати или счупени кости 

• Многократни аварии 

• Лицето не иска да отиде на лекар, за да лекува раните си 

 

Сексуалната злоупотреба се случва, когато възрастен човек е принуден да има 

сексуален контакт с друг човек, да гледа порнографски филми или да сваля дрехите 

си, за да бъде докоснат или изнасилен. 

Възможно е да има физически признаци, но също така и признаци, които не се 

виждат. 



 
 

234 
 

•  Разкъсани или кървави дрехи, особено бельо 

• Болести, предавани по полов път 

• Белези, особено отстрани на тялото или около гърдите или гениталиите 

• Кървене във вагиналната или аналната област 

Психологическата злоупотреба включва всякакви действия, които 

емоционално нараняват човек. Това може да се случи, когато човек заплашва по-

възрастния човек, крещи му, обижда го, многократно го игнорира и контролира 

какво прави, кой вижда и къде отива. 

Внимавайте за признаци на такава злоупотреба при промяна на действията на 

възрастния човек или промяна в отношението му към себе си и другите. Лицето 

може: 

• да е стеснително или уплашено 

• има необясними промени в поведението 

• неконтролируемо се люлее, смуче пръста си или говори само 

• да бъде депресирано, объркано или да загуби интерес към неща, които са го 

правили щастливо 

• има безсъние 

Финансовата злоупотреба възниква, когато парите или имуществото на 

възрастен човек са застрашени. Някой може да използва кредитните му карти 

или банкови сметки без разрешение, да подправя подписи или да го 

принуждава да променя правен документ, като завещание или пълномощно. 

Тук влизат прекомерни сметки за домашни ремонти или медицински грижи 

или таксуване за услуги, които никога не са били предоставени. А има хора или 

групи, които искат дарения за фалшиви благотворителни организации, са 

виновни за такава злоупотреба. 

Възможни признаци: 

• Тегления от банкови сметки, които възрастните не могат да обяснят 

• Нов „приятел“, който може да се възползва финансово от възрастните хора 

• Променени или липсващи правни документи 

• Липсват финансови отчети 

• Неплатени фактури, прекъсвания на комунални услуги или заплахи с 

изгонване 

• Подписи, които изглеждат подправени 

Пренебрегването се случва, когато болногледачът не отговаря на нуждите на 

възрастните хора. Например той не им дава достатъчно храна, вода, дрехи, 

подслон и лекарства или не им помага да се къпят, обличат или плащат сметки. 

И пълното изоставяне на лицето е вид злоупотреба. Понякога болногледачът 



 
 

235 
 

знае, че пренебрегва съответния човек, но в други ситуации болногледачът може 

да не знае, че прави нещо нередно. 

Ако възрастният човек не получи необходимите грижи / услуги, може да 

забележите, че: 

• Мръсен е или и неглижиран. Може да има мръсни дрехи, неподдържана 

коса или кожни раздразнения. 

•  Отслабва внезапно или вече не е гладен. 

• Рани от залежаване 

• Зъбни протези, очила, слухови апарати или съществуващи брекети, 

счупени или липсващи 

Видове злоупотреби с възрастни хора72 

ВИДОВЕ 

ЗЛОУПОТРЕБИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕРИ 

Финансови или 

материални 

Незаконно или неправилно 

използване на средства или 

ресурси, експлоатация 

Кражба на дебитни или кредитни 

карти, принудителни действия за 

лишаване на възрастните хора от 

активи (например принудително 

прехвърляне на собственост или 

сметки) 

Пренебрегване 

или изоставяне 

Умишленият или 

непреднамерен отказ на 

болногледача, отговорен да 

отговори на нуждите, свързани 

с благополучието на 

възрастните хора 

Не предоставяне на храна, дрехи, 

подслон, здравеопазване, правилна 

хигиена или стимулиране / социално 

взаимодействие 

Физическа Причинява болка или 

нараняване 

Удряне, натискане, принуждаване , 

обездвижване, удряне с предмети 

                                                           
72Адаптирано с позволение на   Perel-Levin S. Discussing Screening for Elder Abuse at Primary Health Care 

Level (Оценка на злоупотребите с възрастни хора в първа медицинска помощ). Женева, Швейцария: 
Световна здравна организация; 2008:6. 
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ВИДОВЕ 

ЗЛОУПОТРЕБИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕРИ 

Психологическа 

или емоционална 

Провокиране на психическо 

неспокойствие 

Вербална агресия или заплахи, 

заплахи с институционализация, 

социална изолация, унизителни или 

унизителни изявления 

Сексуална Нежелан генитален контакт, 

нежелан сексуален разговор 

Подканващи дискусии, принудителна 

сексуална активност, докосване до 

човек без неговото съгласие или човек 

без неговото съгласие 

 

 

 

ИНДЕКС НА ПОДОЗРЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАСИЛИЕТО НАД 

ВЪЗРАСТНИ ХОРА 

Малко инструменти, предназначени за откриване на рискове или съмнения за 

злоупотреба, са валидирани при условия на първична помощ. Индекс на 

подозрения по отношение на насилието над възрастни хора (Elder Abuse 

Suspicion Index - EASI) е валидиран при условията на първична помощ и може 

да се използва от лекарите за оценка на пациенти без когнитивни увреждания 

През последните 12 месеца :    

1. Вие обърнахте ли се към други хора за някоя от следните дейности: къпане, 

обличане, пазаруване, банкиране или хранене ? 

Да Не Без 

отговор 

2. Някой пречел ли ви е да получите храна, дрехи, лекарства, очила, слухови 

апарати или здравеопазване или да се срещнете с хората, които искате да 

срещнете?  

Да Не Без 

отговор 

3. Разстроихте ли се, че някой ви заговори по начин, който ви накара да се 

срамувате или ви заплашва (ă)? 

Да Не Без 

отговор 

4. Някой опитал ли се е да ви принуди да подписвате документи или да 

използвате парите си против волята ви? 

Да Не Без 

отговор 

5. Някой  карал ви е да се страхувате, докоснал ли ви е по начини, които не сте 

искали или физически ви е наранил? 

Да Не Без 

отговор 

6. Лекар: Злоупотребите с възрастни хора могат да бъдат свързани със ситуации 

като лош контакт с очите, оттеглена природа, недохранване, хигиенни 

проблеми, порязвания, натъртвания, неправилно облекло или лекарства без 

рецепта. Забелязали ли сте някоя от тези ситуации днес или през последните 

12 месеца? 

Да Не Не съм 

сигурен 

(а) 

ЗАБЕЛЕЖКА: Индексът EASI е разработен за повишаване на алармени сигнали към лекар по 

отношение на злоупотреба с възрастен човек, на ниво, при което може да е разумно да се предложи 

допълнителна оценка от социални служби, служби за защита на възрастни или еквивалентна 

услуга.Въпреки че трябва да бъдат разгледани всичките шест въпроса, утвърдителен отговор на един 

или повече от въпросите 2-6 може да предизвика безпокойство. Индексът EASI е валидиран, за да бъде 

прилаган от семейни лекари на възрастни хора с оценка на психичното здраве най-малко 24, 

консултирани в амбулаторни условия.. 
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по време на рутинни посещения. Той има чувствителност 0,47 и специфичност 

0,75. EASI включва пет елемента, на които пациентите отговарят, и въпрос към 

лекаря, въз основа на които пациентите в риск могат да бъдат идентифицирани. 

Поне един утвърдителен отговор на въпроси 2-6 показва необходимостта от 

допълнителни оценки. 

Източник: Препечатано с разрешение от Mark Yaffe, medic. © The Elder Abuse Suspicion Index (EASI) 

Пациентите с наранявания или признаци на злоупотреба трябва да бъдат 

оценени, лекувани и насочени към специалист. Лекарят трябва да започне с 

задаването на отворени въпроси, като "Можете ли да ми кажете какво се е 

случило?" и "Какво си спомняте за това как се случи този инцидент?" 

Трябва да се получи пълна медицинска и хирургична анамнеза, както и пълен 

списък с лекарства, включително идентифициране на лицата, отговорни за 

доставката и управлението на лекарствата на пациента. Трябва да се има 

предвид, особено предишни травми, доказателства за метаболитно костно 

заболяване и използването на антикоагуланти. Обобщената функционална 

оценка трябва да оценява ежедневните дейности (напр. хигиена, тоалетна, 

дрехи) и спомагателни дейности (напр. пазаруване, управление на финансите, 

управление на лекарства)..26,27  След това на пациентът трябва да бъде зададени 

въпроси, относно за безопасността на домашната среда. И накрая, въпроси като 

тези в EASI оценяват опита на пациента и неговите възприятия относно личната 

безопасност. В случай на значително подозрение за злоупотреба или 

пренебрегване, цялостните мултидисциплинарни функционални оценки могат 

да включват домашни посещения от местни социални работници, притеснени 

роднини или приятели или органи на APS. 

Когато оценяват подозренията за злоупотреба с възрастни хора, лекарите трябва 

да разграничават болестните процеси или нормалното стареене и признаците 

на нараняване. Трябва да се вземат предвид съществуващите условия, които 

създават впечатление за умишлено нараняване или които правят така, че 

пациента да е предразположен към нараняване.  Нежеланите реакции от 

домашни / битови средстваи от лекарствата, приемани със или без рецепта, 

могат да доведат до умишлено нараняване. Някои етнически групи използват 

традиционни лечебни методи, като вендузи, моксибиране или алтернативни 

терапии с монети (техника Gua Sha) , които могат да причинят увреждане на 

кожата, което наподобява умишлено нараняване. 

Управление и интервенция 

В зависимост от тежестта на ситуацията може да се наложи хоспитализация на 

възрастното лице за лечение и защита по време на последващите оценки или до 

приключване на съдебното следствие..32,33  Ако има съмнения за злоупотреба и 

 

 

https://www.aafp.org/afp/2014/0315/p453.html#afp20140315p453-b26
https://www.aafp.org/afp/2014/0315/p453.html#afp20140315p453-b27
https://www.aafp.org/afp/2014/0315/p453.html#afp20140315p453-b32
https://www.aafp.org/afp/2014/0315/p453.html#afp20140315p453-b33
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тя е потвърдена, ще се действа в съответствие със задължителните изисквания за 

докладване. Семейните лекари трябва да потърсят помощта на местните 

социални служби и APS, за да определят мерките, които трябва да бъдат 

предприети. 

Няма единен стандартизиран алгоритъм за управление и оценка на 

злоупотребата с възрастни хора. Въпреки това, алгоритъмът на фигура 1 се 

приема в повечето ситуации. Лекарите могат да въведат в съответните раздели 

задължителните изисквания, приложими на местно ниво. Планът за 

безопасност е важен елемент от плана за грижи във всички ситуации. 

План за безопасност за възрастни пациенти, които са били 

малтретирани 

Планът за безопасност помага да се идентифицират опциите за пациента и 

дава идеи за подобряване на неговата безопасност. Всеки план трябва да бъде 

индивидуализиран, отбелязан, съхраняван на сигурно място и редовно 

преглеждан от лекаря, пациента и доверен приятел или роднина. Планът за 

безопасност може да включва: 

➢ Места, където пациентът може да бъде в безопасност, като например 

дом на роднина или приятел, приют или болница 

➢ Стратегии за намаляване на вредата, ако пациентът продължава да има 

контакт с насилника 

➢ Списък на основните обекти, които трябва да се съхраняват на сигурно 

място (вижте таблица 5 за ресурси и примери) 

➢ Телефонен номер на роднини, приятели, обществени организации и 

доставчици на спешни услуги 

➢ Специални съображения, като транспортни нужди, ако пациентът 

живее в селски район 

➢ Среща със личния лекар или други специализирани служби 
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Фигура1: Алгоритъм за управление на предполагаеми злоупотреби с възрастни хора. (EASI = Elder 

Abuse Suspicion Index - Индекс на подозрения относно злоупотреби с хора 

 
 

 

 

 

Оценка с помощта на  Mini-Cog 

Констатации за злоупотреба или 

пренебрегване 

Провежда се специфично изследване 

Оценка с помощта на  EASI 

Прави се редовен 

медицински преглед 

Получава се подробна медицинска 

анамнеза 

Резултатът положителен ли е? 

Не  Не е ясно Да 

Подозрения за когнитивно увреждане? 

Не 

Не 

Не 

Да 

Да 

Да 

Резултатът положителен ли е? 

 

Оценка на безопасността: Има ли непосредствена 

опасност? 

Изготвяне на  план за 
безопасност 
Предоставяне на информация 
за спешни случаи 
Образование на пациентите 
Поставяне на цели за грижи 
Премахване на причините за 
злоупотреба 
Докладване на ситуацията на 
пациента пред компетентните 
служби 
Осигуряване на мониторинг 

Незабавно докладване на 

Службите за защита на възрастни 

Има ли пациентът възможност да откаже лечение? 

Пациентът приема ли интервенцията? 

Изготвяне на  план за безопасност 
Предоставяне на информация за 
спешни случаи 
Образование на пациентите 
Поставяне на цели за грижи 
Нежни убеждаващи действия 
Осигуряване на мониторинг 

Уведомяване на Службите за защита на 
възрастни 

• Финансово управление 

• Настойничеството 

• Съдебни производства 

Отчитане пред местни или държавни 

институции 

Осигуряване на мониторинг 

Не 

Не Да 

Да 
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МОДЕЛ НА ПРОТОКОЛ 73 

За да се предотвратят и открият злоупотреби, трябва да се съставят ясни 

протоколи за действие, включващи различните администрации, институции и 

групи, отговорни за контакт с възрастни хора или грижи за тях. По-долу е 

представен модел на протокол: 

Какъв е моделът на протокола? 

Протоколът е основен документ, който определя и уточнява какви трябва да 

бъдат общите линии на действие на социалните служби и мрежата от местни 

общински ресурси, които пряко или косвено  помагат на възрастните хора по 

отношение на превенцията и цялостния подход към малтретирането. 

 

Какво включва протоколът? 

• Започване на превенция 

• Създаване на специфични процедури за различните участващи агенти 

• Създаване на необходимите технически инструменти в съответствие с 

полето за действие 

• Отчитане на етичните принципи: уважение, активно слушане, 

информация, участие, придружаващи целия процес, самостоятелност, 

самоопределяне 

• Съсредоточаване върху намесата на лицето, причиняващо злоупотреба 

• Подчертава допълващата отговорност на медицинските сестри и други 

категории служители 

• Услуги за членове: здравеопазване; правосъдие; организации за 

сигурност 

• Идентифициране на различните фази на процеса,  при малтретирането: 

дефиниция, специфична процедура, необходими инструменти и 

оперативна схема за всяка от фазите: откриване; оценка; интервенция. 

Ред на действие: 

• Превенция: 

▪ Осъзнаване и информация 

▪ Обучение в различни групи 

▪ Междуинституционална координация 

▪ Изследователски действия 

• Откриване 

                                                           
73Въз основа на Protocol d’atencio als maltractaments (Протокол за помощ в случаи на малтретиране). 
Община Барселона. 
http://estatic.bcn.cat/GentGran/Continguts/Menu%20Lateral/Documents/Fitxers/Maltract-gent-gran-PART-
0.pdf 
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▪ Преглед 

▪ Интервенция 

Превенция Превенцията има за цел намаляване на броя на новите случаи и 

премахване на културните модели, генериращи насилствено поведение. 

 

Основни идеи: 

▪ Видимост на феномена на неадекватно лечение 

▪ Промяна на отношението и действията, предизвикани от предразсъдъци 

▪ Насърчаване на правата на възрастните хора и подходящо лечение 

▪ Елиминиране на малтретирането под каквато и да е форма 

▪ Включване на всички служители и цялото общество 

Като цяло, това се счита за най-добрите общински практики, насочени към: 

▪ Насърчаване на подход между поколенията: дискусии с бабите и 

дядовците 

▪ Популяризиране на социалните мрежи в общността: Radars74, Хранене с  

компания  

▪ Създаване на услуги за подкрепа на полагащите грижи: Време за вас, 

Респиро. 

▪ Насърчава групи за подкрепа и взаимопомощ между възрастни хора в 

медицински центрове, социални и читалищни центрове и на ниво 

общност: Групи за полагане на грижи, дейности на общността на областно 

/ регионално ниво 

▪ Популяризира информативни и формиращи действия, насочени към 

овластяване и повишаване на осведомеността на възрастните хора: 

окръжни / областни здравни оценки, семинари за персонала на дома за 

възрастни хора. 

 

Източник на снимката: slowoseniora.pl 

 

                                                           
74Този проект има за цел да включи хората в квартала в дейността на възрастните хора, живеещи в 
района 



 
 

242 
 

Внимание: 

Протоколът установява три фази в процеса на действие при случай на 

малтретиране: 

а. Откриване 

б. Оценка 

в. Интервенцията 

ОТКРИВАНЕ: Идентифициране на възможна ситуация на злоупотреба. 

Детектиращи агенти: 

▪ Здравната служба 

▪ Органи за сигурност  

▪ Общински услуги за подпомагане и насърчаване  

▪ Семейната / приятелска среда на възрастния човек 

▪ Централизирани структури в центровете за социални услуги 

ИНСТРУМЕНТ "Регистрационна форма за предупредителни индикатори" 

ОЦЕНКА: злоупотребата и сериозността на ситуацията са проверени 

▪ Социално и здравно обслужване 

▪ Цялостна оценка 

▪ Физика 

▪ Емоционалнa 

▪ Когнитивна 

▪ Интервюта 

▪ Прилагане на инструменти за оценка 

▪ Координация с други услуги 

ИНСТРУМЕНТИ: „Журнал за предупредителни индикатори“; „Таблица на 

факторите на риска и защитата“. 

ИНТЕРВЕНЦИЯ: Уточняване на работния план за решаване на 

ситуацията, заедно с лицето 

▪ Координация между специалисти 

▪ Активиране на ресурси 

▪ Активиране на защитни мерки 

▪ Предприемане на мерки срещу виновника за избягване на рецидив 

▪ Оценка и приключване на интервенцията 

ИНСТРУМЕНТ: „Уведомление до прокуратурата или съда, до службата за защита и 

закрила на жертвите ” 
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Цели 

▪ Взаимодеиствие по ДОПЪЛНИТЕЛЕН И СЪТРУДНИЧЕСКИ начин 

между основни социални и здравни институции в ситуации на риск от 

малтретиране на възрастни хора 

▪ Установяване на връзки и схеми на системно ниво, за да се гарантира 

постоянно внимание 

▪ Определяне специфичните задачи и действия на всяка система. 

 

Обучение на специалисти в медицински центрове 

Основната цел е да се обучи, информира и повиши осведомеността, за да се 

насърчи проактивният подход и позиция по отношение на малтретирането на 

възрастни хора. 

Оценка и преразглеждане на протокола. 

 Основни оценки: 

▪ Рамката за консултации и справки е необходима за специалисти и 

особено за разширяване на персонала (насоки за нови служители). 

▪ Използва се в специална услуга за намеса и комуникация на 

прокуратурата. 

▪ Повишаване на осведомеността и стимулиране на превенцията на ниво 

специалисти чрез съвместни действия на териториално ниво. 

▪ Продължаване на работата по подобряване на лечението, от превенция, 

откриване, намеса и оценка. 

▪ Включване на всички нива на общинската организация в процеса на 

превенция, откриване и отстраняване. 

▪ Непрекъснато обучение на специалисти по социално подпомагане с нови 

формати; наблюдение и оценка на специфичната процедура за 

управление на здравословното състояние. 

▪ Подобряване на знанията относно феномена и иновациите по отношение 

на таблицата за психосоциална рехабилитация. Създаване на процедури 

с органите за сигурност и наказателно разследване. 
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Непрекъснатост: отворен и постоянно преглеждан протокол, както е 

показано на фигура 275. 

 

 

 

Въпроси за самооценка:76 

1. Кое от изброените по-долу НЕ е знак, че може да има проблем при 

наемането на потенциални болногледачи? 

a.  Неподписано заявление за заетост 

b.  Осъзнаване на културните компетенции 

c.  Справките  се правят приятели и роднини, а не бивши работодатели 

d. Неподходящи обяснения за периодите, когато той не е бил нает, и за 

напускане от други работодатели / организации 

2. Кой от изброените по-долу НЕ е рисков фактор за злоупотреба с 

възрастни хора? 

a. Женски пол 

b.  По-високи доходи 

c.  Семейно положение - несемеен 

d.  Проблеми с краткосрочната памет. 

3. Кога да използвате индекса EASI? 

                                                           
75Адаптиране на модела на протокола, използван в Барселона 
76Решения: Въпрос 1: B; Въпрос 2: B; Въпрос 3: A; Въпрос 4: C 
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a. Инструментът може да се използва, за да помогне на специалистите да 

открият злоупотреби на възрастни хора 

b. Резултатът, получен с помощта на този инструмент, трябва да се 

използва при подаване на сигнал за случай на злоупотреба с възрастен 

човек 

c. Инструментът трябва да се използва при възрастни хора с ограничени 

езикови умения, тъй като въпросите са прости 

d. Инструментът е създаден за използване от по-възрастни мигранти и 

трябва да се използва от специалисти за насърчаване на културната 

компетентност. 

4. Защо пренебрегването се счита за по-малко сериозно от 

злоупотребата? 

a. Пренебрежението е акт на обвързване 

b. Пренебрегването се извършва само от семейството, а не в 

институционален контекст 

c. Пренебрегването обикновено означава, че извършителят не е действал 

умишлено 

d. Терминът „пренебрегване“ се свързва с убеждението, че извършителят е 

действал при самозащита. 
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Medicine Residency Program, Klamath Falls, Oregon „Detecting Elder Abuse and 

Neglect: Assessment and Intervention” (Откриване на насилие и пренебрегване на 

възрастните хора: оценка и интервенция). Am Fam Physician. 2014 март 15;89(6):453-

460 

▪ WebMD, https://www.webmd.com/healthy-aging/elder-abuse-signs#2 
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Модул № 11 

Социални дейности, обучение между поколенията и 

доброволчество 

 

Стареенето не е заболяване, въпреки че понякога е придружено от заболявания. 

Избягването на изолацията на възрастните хора, улесняването на тяхното включване 

в обичайния социален живот са цели, които трябва да бъдат постигнати чрез активно 

остаряване. 

 

Въведение: 

Въпреки че в пресата бяха споменати сценарии на „апокалиптична демографска 

картина“, при която застаряващото население ще унищожи нашите системи за 

здравеопазване и социални грижи, изглежда, че намаляването на населението 

представлява само 1% от увеличението на разходите за благосъстояние. По този 

начин, въпреки че обявената демографска криза не е апокалиптична, трябва да 

се направят промени, за да се отговори по-добре на нуждите и изискванията на 

застаряващото население. 

 

Възрастните хора имат по-дълъг и здравословен живот от всякога и много по-

възрастни могат да запазят своята независимост и социални отношения дори 

след 80 години. Те могат да живеят независимо или с ограничена помощ. 

Помощта от общността, като наклонени тротоари, достъпен транспорт, 

достъпност на сгради и програми на общността за възрастни хора, е от голяма 

полза. Обществените услуги за възрастни хора са все по-важни, за да им 

позволят да живеят в общността. Центровете за възрастни хора насърчават 

здравните програми в общността чрез активен живот, правилно хранене, 

движение и социални, развлекателни и познавателни (интелектуални) дейности. 

Това обикновено са първите линии на защита на добро здраве. 
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Източник: Casald’AvisdesantaEulàliadeRiuprimer 

Възрастните граждани са най-разнородното население на всяка възрастова група 

и затова се нуждаят от изключително разнообразни програми. 

Мултифункционалните центрове за възрастни хора обслужват средно най-

големия брой участници и играят съществена роля за подпомагане на 

разнообразна група от възрастни хора по продуктивен и успешен начин. 

Всъщност демографските промени от последните десетилетия засягат и 

характеристиките, състава и нуждите на възрастното население. Възрастните 

хора, независимо от възрастта или степента на зависимост, представляват широк 

спектър от ситуации, възможности и потребности. 

Животът у дома вече не е мажоритарен вариант. Има и много други 

възможности, като асоциации за възрастни хора, настаняване под наблюдение, 

убежище, дневни центрове и т.н. Всеки сектор, всяка възможна ситуация 

изискват различни модели на дейности и по-специално различни комбинации 

между редица дейности от всички видове. Администрациите, социалните 

услуги на всяко население и регион трябва да знаят как да организират най-

добрия начин да осигурят дейности за възрастни хора и най-вече да осигурят 

достъпността им за възрастните хора, в съответствие с техните различни 

изисквания. 

Примери за игри и занимания 

Въпреки че хората не харесват да остаряват, остаряването има редица и 

предимства. Когато децата са пораснали и вече работят, родителите имат повече 

време да правят нещата, които винаги са искали да правят. Например, могат да 
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опитат нови хобита. За съжаление, някои възрастни хора практикуват хобитата 

си сами, без да общуват с други хора. Следователно те страдат от изолация, което 

може да повлияе както на физическото им здраве, така и на психичното им 

състояние. 

Ето предложение за пет социални дейности за възрастни хора, които могат да 

им помогнат да поддържат физическото, психическото и емоционалното си 

здраве. 

1. Разходки 

Едно от най-полезните социални занимания за възрастните хора е разходката с 

приятели. Те имат възможност не само да общуват с други хора на тяхната 

възраст, но така укрепват тялото си и подобряват психическото си здраве. Често 

възрастните хора се разхождат заедно из парка, в квартала и в други открити 

пространства. Ако времето не е добро, винаги могат да отидат до магазин 

наблизо или мол. 

2.  Гимнастика 

Гимнастиката им помагат не само да избегнат депресията и скуката, но и да 

укрепят мускулите си, което е от решаващо значение за възрастните хора. Освен 

това, гимнастиката може да подобри познавателните им способности, защото 

трябва да мислят как да движат тялото си. В допълнение към аеробиката и 

стреджинга, многобройни фитнес зали и центрове за възрастни хора предлагат 

и занятия по йога, които допринасят за подобряване на мускулната сила, 

гъвкавост и баланс. 

3. Плуване и водна аеробиката 

Плуването и водната аеробиката са чудесни начини за раздвижване в компания 

с други хора. Всъщност водната гимнастика е по-полезна, отколкото земната за 

хора с артрит, защото не оказва натиск върху ставите. Защо възрастните да не се 

запишат на курс по водна аеробика в местното читалище или фитнес зала със 

закрит басейн, за да могат да плуват през цялата година? 

4. Танци 

Танцът има много ползи за възрастните хора. Например, това е една от най-

социалните дейности, защото по правило имат партньор. Освен това танците са 

полезни за сърцето и ставите. 
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Танците също ги предизвикват и психически, което намалява шансовете за 

развитие на деменция. Помислете, че тази дейност включва не само вашето тяло, 

но и ви принуждава да мислите, например, да запомняте движения и танцови 

стъпки.Дори и при заболявания като астма, рак или Паркинсон, все пак може 

да се танцува. Просто трябва да има одобрението на лекаря за всякакъв вид 

физическа активност. 

 

Източник: http://www.08centvint.cat/blog/mes-400-persones-van-celebrar-dissabte-els-25-anys-del-casal-davis/ 

5. Настолни игри 

Настолните игри са идеален начин за общуване с приятели и / или семейството. 

Има настолни игри, които отговарят на интересите и нивото на активност на 

възрастните. Често срещаната игра, която харесват много възрастни хора, е 

Bingo, която може да стимулира психичното здраве. Друга любима игра за хора 

от всички възрасти е Скрабъл. И игри с карти са на мода сред възрастните хора.  

Други аспекти и предупреждения 

•  Ако възрастните обичат градинарството, могат да се запишат се в клуб по 

градинарство, където ще общуват с други хора, които обичат да копаят 

земята. Освен да научат повече за отглеждането на растения, могат да 

излизат с други градинари и да си създадат нови приятелства. 

• Доброволчеството е друг начин да останат активни и свързани с други 

хора, като същевременно да помагат на другите. И по-важното е, че 

доброволческата дейност може да им даде смисъл в живота. 
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• Групите за подкрепа помагат на възрастни хора, които изпитват болка 

или други проблеми. Разговаряйки с други, които имат същите 

проблеми, хората се научават как да управляват чувствата си и не се 

чувстват сами. 

• Ако не обичате да се разхождате сами, но обичате да гледате птици, може 

да намерите други хора, които също обичат да наблюдават птиците. 

Социално културни аспекти77 

Важно е да определим културата, като анализираме защо тя има значение и как 

можем да общуваме по-добре с хора от различни културни среди по ефективен 

начин. Дълго време културата се отнася само за тези продукти на човешкия ум, 

които могат да бъдат направени чрез упорит труд, като живопис, музика и 

литература. До 19 век културата е била синоним на това, което се е считало за 

"висока култура". Това значение до голяма степен бе променено от новата наука 

за антропологията, която започна да определя културата като нещо, което 

принадлежи на всички, а не само на тесен елит. 

 
Източник: Информационният ден на проекта Aladdin 

Британският антрополог Едуард Тейлър (1871г.) предоставя първото цялостно 

определение на културата като „Целият този комплекс, който включва знания, 

вярвания, изкуство, морални норми, закони, обичаи, бит и всякакви други способности 

и навици, придобити от човека [тоест от човешки същества] като член на 

обществото“. 

                                                           
77От: Foundation Bricks. ПроектAladdin. www.aladdinproject.eu 

http://www.aladdinproject.eu/


 
 

252 
 

Според Маргарет Мийд (1937 г.) култура означава целия комплекс от 

традиционни поведения, които са разработени от хората и след това се усвояват 

от всички поколения. Културата е по-малко прецизна. Тя може да бъде 

съставена от традиционни форми на поведение, които са характерни за 

конкретно общество или група от дружества или за определена раса, област или 

период. Също така културата може да бъде оформена по много начини. Въпреки 

че моделите са изключително опростени и не отразяват дълбочината и 

многообразието на реалния живот, те са полезни като учебно средство. 

 

Междукултурна комуникация 

Културите никога не се срещат - хората са тези, които се срещат и си 

взаимодействат помежду си и те са тези, които съставят различни култури. 

Важно е тези нива да не са изолирани едно от друго. Всяко ниво има значение за 

другите и те съществуват само като цяло. Моделът   лук е полезен за разбиране 

на сложността на идентичността. От тази гледна точка, подобна на културата, 

идентичността се формира от набор от концентрични кръгове, от най-видимите 

и очевидни до най-малко видимите и съществените. За да разберем човек, първо 

трябва да оставим настрана слоя от навици, дрехи и аспекти, след това слоя 

норми и интернализирани ценности на човека и накрая слоя от основни 

ценности и хипотези. 

 
Източник: ПроектAladdin. Работилница за възрастни хора в Барселона. 
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Всеки от нас представлява многопластов лук. Всички наши глави лук, от своя 

страна, са част от по-големите и сложни "лук" от различните култури, към които 

принадлежим. Всъщност, когато си взаимодействаме помежду си, нашите 

"лукове" си взаимодействат. Когато се опитваме да се запознаем, нашите „лукови 

идентичности“ се срещат на всички нива, от видимото до най-скритото.  

Колкото по-различни са нашите лукове, толкова по-голяма е вероятността за 

конфликт и неразбиране. Това е особено вярно, ако се опитаме да се опознаем, 

без да знаем нищо за слоевете, под които можем директно да имаме достъп - 

което се случва много често. 

Въпреки че всеки слой може да генерира конфликти, за нас обикновено е по-

трудно да се справим с различията, когато наближаваме ядрото. Черната дупка 

е мястото, където се случват най-сериозните конфликти - тези измерения на 

културата са толкова естествени и все пак толкова важни за нас, че е много трудно 

да приемем, че е възможно не всеки да ги разпознае. 

Взаимовръзка между поколенията 

„Взаимовръзката между поколенията има за цел да обедини хората в смислени, 

взаимоизгодни дейности, които насърчават по-доброто разбиране и уважение между 

поколенията.“ 

Принципи на отношенията между поколенията(PI)78 

1. Взаимни ползи: Връзката между поколенията се основава на принципа на 

участието на поколенията с взаимна изгода. Работейки заедно, двете поколения 

гарантират запазването на важните традиционни умения за бъдещите 

поколения. 

2. Действие за участие: Успешният PI се основава на стремежите на 

участващите поколения. И двете поколения трябва да участват изцяло във 

формирането на програмата и трябва да поемат нейното изготвяне и развитие. 

ДобритеPI е динамичен и прави връзката между поколенията и вътре в тях. 

3. Основана на свойствата: Традиционно социалните практики и политики най-

често се използват за идентифициране на аспекти като проблем и след това за 

                                                           
78От: Ръководствозаидеизапланиране и изпълнениенапроектиотмежду поколения. Проект MATES, 
www.matesproject.eu 

http://www.matesproject.eu/
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опит за премахване на тези обстоятелства или поведение. Ако се отнася до 

дефицити, той се основава на модел. PI се основава на свойства. Тя работи с 

поколения, за да им помогне да открият силните си страни и след това да 

разчита на тези свойства, за да засили взаимния успех, разбиране и уважение. 

4. Добре планиран: PI няма намерение да замени естествените връзки, но 

всъщност отразява съзнателен опит за създаване на допълнителни положителни 

промени в естествените процеси. Основава се на структурирани програми или 

проекти, а принципите на добрия дизайн на програмата са също толкова важни 

за успешната PI, колкото всеки друг проект. 

5. Културно мотивирани: богатото културно многообразие в Европа означава, 

че не може да има общи програми, работещи във всички контексти. Въпреки че 

принципите, които стоят зад подхода, могат да се основават на едни и същи 

нужди, контекстът и отношението на хората могат да бъдат изключително 

различни. 

6. Укрепва общностните връзки и насърчава активното гражданство: PI 

насърчава сътрудничеството на хора от различни поколения помежду си и с 

другите.Акцентът върху положителните връзки чрез признаване и укрепване на 

силните страни на хората е изключително ефективен начин за изграждане на по-

силни и по-добре свързани общности, с увеличен социален капитал и граждани, 

по-активно ангажирани в местната демокрация и социалните въпроси. 

7. Борба с геронтофобните нагласи: млади и стари са жертва на 

геронтофобните нагласи в Европа в различна степен. PI предлага механизъм, 

чрез който поколенията могат да се срещнат, работят и изследват заедно и по 

този начин да преоткрият кои всъщност са и какво трябва да спечелят от по-

добрата си ангажираност с другите поколения. 

8. Трансдисциплинарен: През последните години засилената 

професионализация доведе до увеличаване на специализацията в областта на 

обучението и развитието. PI предлага средство и възможност за разширяване на 

опита на специалисти по отношение на приобщаващите дейности и участието 

в кръстосаното обучение с други групи, за да могат да мислят много по-добре 

как работят. 
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Добър пример за междупоколенческа дейност: учениците от гимназията учат 

възрастните хора да използват смарт телефони в социален център за възрастни 

хора в Каталуния: https://www.ccma.cat/324/estudiants-que-ajuden-la-gent-gran-a-fer-

anar-els-mobils/noticia/2904895/?fbclid=IwAR2sYm_98oy_MBx6uMvNS2u-

x6cE19dj9GPMPpfSTmDLvuK50oEIMCqGqMw 

 

Други програми-модел 

• Хора, които се грижат за ХИВ-позитивни бебета в болниците (изоставени 

бебета в болниците); 

• Грижи за деца в предучилищна възраст в системата на социално 

подпомагане (фаза на ясла и детска градина); 

• Ментори, преподаватели, специализирани обучители и асистенти на 

ученици, в училища или в програми след училище; 

• Специални приятели на семейства, чиито деца имат увреждания; 

• Съвети за бременни тийнейджъри или други млади хора в риск; 

• Асистенти за културна подкрепа за имигрантските семейства; и 

• Съветници и ментори за студенти.  

Източник: https://www.encyclopedia.com/reference/encyclopedias-almanacs-transcripts-

and-maps/intergenerational-programming 

 

 

Примери за дейности между поколенията (проект CALAIX в жилищния център 

на Bagà, CAT (SP), координиран от FundacióSalarich-Calderer; 

(https://www.regio7.cat/educacio/2019/05/30/avis-residencia-baga-expliquen-

guerra/547874.html) 

 

https://www.ccma.cat/324/estudiants-que-ajuden-la-gent-gran-a-fer-anar-els-mobils/noticia/2904895/?fbclid=IwAR2sYm_98oy_MBx6uMvNS2u-x6cE19dj9GPMPpfSTmDLvuK50oEIMCqGqMw
https://www.ccma.cat/324/estudiants-que-ajuden-la-gent-gran-a-fer-anar-els-mobils/noticia/2904895/?fbclid=IwAR2sYm_98oy_MBx6uMvNS2u-x6cE19dj9GPMPpfSTmDLvuK50oEIMCqGqMw
https://www.ccma.cat/324/estudiants-que-ajuden-la-gent-gran-a-fer-anar-els-mobils/noticia/2904895/?fbclid=IwAR2sYm_98oy_MBx6uMvNS2u-x6cE19dj9GPMPpfSTmDLvuK50oEIMCqGqMw
https://www.encyclopedia.com/reference/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/intergenerational-programming
https://www.encyclopedia.com/reference/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/intergenerational-programming
https://www.regio7.cat/educacio/2019/05/30/avis-residencia-baga-expliquen-guerra/547874.html
https://www.regio7.cat/educacio/2019/05/30/avis-residencia-baga-expliquen-guerra/547874.html
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Дейности, които събират деца и възрастни, които можем да открием в 

повечето клубове за възрастни хора, наречени Casals d 'Avis, от Каталония. 

 
Източник: Casalsd’AvisdeCatalunya 

 

 

Мотивация: 

Според проучване, публикувано през 2011 г. от „Европейската фондация за 

подобряване на условията на живот и труд“, мотивацията на възрастните хора 

да се включват в доброволчески дейности ще бъде: 

▪ Реципрочност: Важна мотивация за доброволческа дейност на 

възрастните хора е да се предложи обратно помощта и подкрепата, която 

са получили веднъж. 

▪ Активен член на обществото: някои доброволци декларират намерението 

си да се присъединят към група, за да направят социалните проблеми по-

видими 

▪ Високо търсене на обучение в широк смисъл: в много случаи 

доброволците се възползват от възможността да придобият знания и 

умения в определена област 

▪ Идентификация с инициативите: автономността на инициативата 

повишава мотивацията за участие 

 

 

Ефектите на доброволческата дейност върху възрастните хора: 

▪ Разширяване на мрежите 

▪ Подчертава усещането, че той / тя се нуждае от това 
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▪ Укрепва на самочувствието 

▪ Развитие на нови умения 

▪ Осъзнаване на способността да променяш нещата в напреднала възраст 

▪ Интерес към други доброволчески дейности 

▪ Подобряване на здравето и благосъстоянието на доброволците 

▪ Създаване на култура на признателност 

▪ Включване на възрастни доброволци с лошо здраве 

 

 

 

Как да се подготвим за доброволчеството в напреднала възраст79? 

 

а) Подготовка на  мотивация и очаквания 

▪ Когато разберем за възможността за доброволчество в социален проект в 

чужбина, мислите ни летят бързо. Веднага се сещаме за тези, които 

страдат в определени региони на света, за бедните и нуждаещи се от 

нашата помощ. 

 
Източник: ПроектAladdin. Споделено обучение в Барселона 

                                                           
79 от: Still Active! Training course for senior volunteers(Всеощеактивен! 
Курсзаобучениезавъзрастнидоброволци).Davide di Pietro. Lunaria. Италия 
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б) Междукултурно обучение. 

▪ Човек, който е на поне 50 години, вече е толкова опитен в живота, че е 

отворен за всеки нов културен стимул. Или, напротив, културният му 

контекст е толкова силно вкоренен, че повечето от личните мнения, 

изразени от възрастните хора, са доминирани от предразсъдъци? 

▪ Обучителят трябва да вземе предвид и двете крайности на този 

континуум, за да не пренебрегва личното културно отношение на всеки 

възрастен доброволец, който отива в чужбина, за да участва доброволно. 

Освен това всеки човек може да стигне до една от крайностите само по 

определени теми: някой може да бъде изключително отворен, например 

по отношение на семейните отношения и в същото време много строг по 

отношение на политическите идеи. 

▪ За да подкрепи адекватно по-възрастните участници, върху какво трябва 

да се съсредоточи междукултурната образователна единица на обучителя 

или водещият? 

o o Гъвкавост: Това трябва да се приеме: повечето хора, участващи в 

доброволчески дейности, на всяка възраст, уточняват, че проектът, 

в който са участвали, не съответства на данните в информационните 

документи. Това се дължи и на културните различия в дизайна на 

информационния модел. 

o Търпение: свързано с гъвкавостта, търпението е задължително за 

проекти, включващи възрастни доброволци. 

o Любопитство: Любопитството полезно ли е? Да, защото без 

истинско и скромно любопитство към нови хора и ситуации никой 

не може наистина да се наслади на доброволчески проект. 

o Обмен: Опитът от междукултурно обучение в чужбина е 

двупосочен: доброволецът познава в друга култура, но става въпрос 

и за обединяване на различни гледни точки, различни начини за 

осъществяване на дейностите и т.н. 

в) Разрешаване на конфликти. 

▪ Конфликтите са нормален компонент от житейския опит. Различните 

възгледи за нещата, които трябва да се постигнат, различният начин на 

живот или възгледите за света могат да доведат до конфликти /в 
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доброволческата организация/. Конфликтите могат да възникнат по 

различни причини: 

o Език: свикнали сме да говорим с някой друг и да бъдем чути и 

разбрани. 

o Напразни очаквания: Може би искам да разрешавам ситуации чрез 

доброволните си действия. След това стигаме до новите дейности и 

откриваме, че те всъщност не очакваните, че биха могли да се 

справят много добре и без мен. 

o С какво се занимава всеки един? Когато в напълно нова 

организация, се срещат различни хора е много трудно да се 

разбере в началото какви отношения и динамика се установяват 

между тях. 

o Прекалено много работа: какво можем да поискаме от 

доброволец? Какво не? 

o Аз получавам работа твърде малко: понякога доброволците се 

считат за гости и следователно може да бъде грубо да бъдат 

помолени да работят твърде много. 

o Оставя ме постоянно сам: особено тези, които са сами, могат да 

се чувстват изоставени, ако никой не се интересува от тях. 

o Никога не ме оставяйте на сам: всъщност на някои места буквално 

тълкуват понятието „гост“, като никога не оставят доброволеца 

сам и понякога нахлуват в личния му живот. 

▪ Това са някои от основните източници на конфликти, но трябва да се каже, 

че често общото чувство за самота и несъответствие води до комбинация 

от проблеми, които не са лесни за оценка. 

Може да е малко неприятно да обсъждате тези теми по време на обучението си, 

тъй като ще почувствате, че бъдещият ви опит с доброволческа дейност ще бъде 

ограничен до проблеми, но нещата не са съвсем същите.  Просто е важно да се 

подчертае, че както при всеки друг опит могат да възникнат проблеми и че 

предлагаме редица инструменти за тяхното оценяване и преодоляване. 

Какво имаме предвид под доброволчество80? 

                                                           
80Извадка от: Работендокументзахарактера и степентанадоброволчествосредвъзрастнитехора в 

Европейскиясъюз. ОтРобъртМур. ОтпроектаGrundtvig: Mobility 55 Мобилност в Европа и 
активногражданствозавъзрастнихора 
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Възрастните хора могат да бъдат членове на голям брой местни клубове и 

общества и могат да изпълняват функции в рамките на тези организации 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 дейности, които подкрепят гражданското 

общество..Но в настоящия контекст доброволческата дейност е по-скоро 

свързана с младите доброволци - полезни дейности в друга държава, 

разширяване на опита, среща с нови приятели, забавление и насърчаване на 

международната солидарност. 

Европейската доброволческа информационна служба предоставя полезна обща 

информация за доброволчеството в пет държави от ЕС. Този доклад показва, че 

въпреки че доброволчеството има различен произход и траектории в петте 

страни, има конвергенция в смисъл, че държавите все повече признават 

необходимостта от доброволците да извършват дейности по социалното 

подпомагане в държавите, които преминават през финансова криза. В Холандия 

доброволчеството намалява след Втората световна война в отговор на 

арогантното отношение на специализираните доставчици на социални услуги. 

Във Франция доброволческата дейност се насърчава от началото на ХХ век, за да 

се противодейства на влиянието на католическата църква и следователно в 

рамките на процеса на секуларизация. В следвоенния период синдикалистите и 

левите партии считат, че доброволците подкопават позицията на платените 

служители. Доброволците обаче успяват да работят в полза на онези, които по 

правило са пренебрегвани от синдикатите: много бедни и бездомни. Ситуацията 

може да се сравни с тази в Гърция, където няма подробни разпоредби, относно 

социалната държава, но където през 80-те години доброволческата дейност - 

малка църква, младежки и женски организации - се смята за „филантропия на 

средната класа“. В Германия доброволческата дейност се счита за принос към 

субсидиарността, предоставянето на услуги и помощ на местно ниво. Само в 

Люксембург е съобщено, че няма социална държава или криза на безработицата 

и нивото на доброволческата дейност е много ниско.Доброволните дейности 

могат да се използват като отговор на безработицата в Люксембург, което не е 

така в Обединеното кралство, където регламентите за социални помощи 

обезсърчават безработните да участват в доброволческа дейност. 
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Източник: LovePowerofNature, Турция 

AVSO (Асоциация на организациите за доброволни услуги) разработва полезно 

обобщение за състоянието на доброволците в няколко страни-членки на ЕК CE81 

и бях привилегирована да видя предварително серия от проекти на доклади, 

които са в основата на следващите параграфи. 

Изглежда съществува консенсус относно значението на термина доброволец - 

доброволците работят за собствената си свободна воля за организация с 

алтруистични мотиви, в полза на други извън близките роднини на доброволеца 

или в полза на цялото общество82.. Правният статут на доброволците обаче се 

различава. Данъчното облагане и ползите са важен източник на разлики между 

държавите-членки на ЕС. Въпреки че всички доброволци могат да записват 

определени доходи, те стават лесно облагаеми в Холандия.По подобен начин 

холандските доброволци, които отиват в чужбина, губят правото си на социални 

помощи. Също така има трудности на ниво 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 в това отношение се обсъждат закони (виж 

по-долу).  До 2000 г. френският закон разграничаваше „benévolat“ - доброволци, 

                                                           
81Белгия,  Франция, Италия, Холандия, Испания 
82 Единотнай-важнитеприносизанамаляваненаразходитезасоциалноподпомаганенадържавата, 
коитовъзрастнитемогатдаимат, е грижатазадругивъзрастнихора. 
ПоневъвВеликобританиявъзрастнитехорапредставляватваженизточникнагрижизавъзрастнитех
ора. 
Смърттанапартньораиливъзрастнитехораускоряванеобходимосттаотнякакваформанаинституц
ионалнагрижазавъзрастнитехора. 
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работещи по няколко часа седмично, без социални права или правна защита, и 

„доброволчество“ - доброволци на пълен работен ден. Последните имат 

социално осигуряване и, ако са били „доброволци за международна 

солидарност“, които са работили в чужбина, те получават специална помощ при 

завръщането си. 

Независимо от възрастта, доброволците, пътуващи в друга държава, могат да се 

сблъскат с проблеми с разрешителни за работа и пребиваване, докато 

доброволците извън ЕС могат да срещнат трудности при получаването на виза. 

Настоящото рестриктивно отношение относно на имиграцията и нарастването 

на ксенофобията се подчертава от относителния успех на десните партии, които 

искат да прилагат принципа „национални граждани на първо място“ във всички 

области на обществения живот. Тези ситуации няма да улеснят легалното 

отпускане и могат също да обезкуражат потенциалните доброволци. Лесно е да 

си представим кампания срещу „фалшиви доброволци“, организирана от 

крайнодесни партии. 

 
Източник: CreativeTrainers. Работилница в Банкя, България 

Няма европейски закон за доброволците и затова всяка държава действа според 

собствените си закони, за които се твърди, че създават "сериозни 

административни и правни затруднения", например в Белгия. Италия няма 

категория за виза за доброволци, а доброволците от Холандия се нуждаят от 
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разрешение за пребиваване, ако останат по-дълго от три месеца и „често се 

налага да се борят, за да одобрят престоя им“. Гражданите извън ЕС се нуждаят 

от разрешително за работа и трябва да докажат, че имат достатъчно доходи, за 

да поддържат престоя си. (AVSO: 10) Това повдига много интересни 

изследователски въпроси, които ще бъдат възобновени в проучването на 

проекта: „Какъв би бил правният статус на лице, което не е национален 

гражданин, пенсионер и доброволец във всяка държава-членка на ЕС“ и „Какъв 

европейски закон би хармонизирал статуса на доброволците на равнище 

Съюз?“ 

До каква степен възрастните хора вече участват в доброволческата дейност? 

Отново информационната служба предлага някои насоки. В Холандия почти 

една трета от доброволците са над 55 години, във Франция 40%, в Германия над 

30% са над 55 години, а в Люксембург около една четвърт от общия брой 

доброволци са над 55 години. Няма подобни данни за Гърция; в социалния и 

здравния сектор 19% от доброволците са на възраст над 45 години и 2,6% са над 

65 години. Обединеното кралство предоставя данни за сравнително различни 

категории, но показва, че над 40% от хората на възраст 55-74 години участват в 

доброволчески дейности и 35% от хората над 75 години; участието на двете групи 

се е увеличило в сравнение с предходното проучване от 1991 г. насам (National 

VolunteerSurvey, 1997). 

Заключения 

Социалните характеристики на доброволците като цяло (не по-специално на 

възрастните доброволци) подсказват, че те представляват групите с прекалено 

по-високи доходи и висше образование. Обемът Community Service 

VolunteersinGivingTime: Volunteeringinthe 21st Century (Доброволчеството 

презXXIв.), публикуван в сътрудничество с Demos (работна група в центъра), 

предполага, че те са по-малко вероятни от възрастните хора и които са по-бедни  

може да нямат достъп до автомобил - да участват доброволно.Показано е също, 

че в допълнение към активното / неактивното разграничаване между 

възрастните хора, има разлика между тези, които имат, и тези, които нямат 

технически познания.  Бивши „доброволци в напреднала възраст с технически 

познания“ ще „предадат своите умения на онези, които са били 

маргинализирани поради липсата на технически познания, както на млади, така 

и на стари“. Друго наблюдение в този доклад трябва да звучи тревожно по 

отношение на обикновените виждания на възрастните хора. 
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Сегашното поколение, родено по време на бума на раждаемостта, ще съставлява 

следващото поколение възрастни доброволци, но неговите представители няма 

да бъдат доволни от изпълнението на ролите, които в момента играят по-

възрастните доброволци. Те са по-фокусирани върху потреблението от 

предишните поколения и ще изискват роли, които съответстват на техните 

интереси, умения и начин на живот. Те ще искат да имат думата в организацията 

и управлението на доброволческите роли. 

Възрастните доброволци в бъдеще може да не са толкова готови да предприемат 

подчинени дейности, подпомагайки служителите на пълен работен ден, при 

условие че имат технически и професионални умения и, може би, управленски 

опит, като се има предвид, че всичко това може да бъде ценно за служителите на 

пълен работен ден в агенциите, за които доброволно участват - и, разбира се, 

синдикатите се страхуват да не бъдат използвани като доброволци. 

Въпроси за самооценка: 

1) Определете "модела лук", както се прилага в културата 

2) Кои са основните условия за мотивиране на възрастните хора? 

3) Обяснете редица въпроси относно разрешаването на конфликти в 

доброволческите дейности. 
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Модул № 12 

Дигитални и технически устройства и програми, които 

улесняват автономията на по-възрастните 

 

Въведение 
 

Естественият процес на стареене не винаги е съпроводен от добро 

физическо състояние или добро психическо състояние. Удължената средна 

продължителност на живота обаче кара обществото да търси начини да 

поддържа тези важни функции и да поддържа 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 хора и лицата, които се грижат за тях. 

Иновативните технологии могат да осигурят допълнителна 

сигурност, подкрепа за мобилност, социално участие, познавателно 

обучение и независимост на преките бенефициенти. 

 

Ambient Assistive Technology (AAT) / Технология за подпомагане 

на околната среда (TAA) 

Поради социално-демографските промени в повечето от развитите 

западни страни броят на възрастното население се увеличава непрекъснато. 

Следователно системите за превенция и помощ, които позволяват на 

възрастните хора да живеят независимо в собствените си домове колкото е 

възможно по-дълго, ще се превърнат в икономическа необходимост, дори 

и етика. Тези технологии са разработени под термина " Ambient Assistive 

Technologies " (AAT). 

Active and Assisted Living (AAL) - Активен и асистиран живот - е 

европейска програма за финансиране, която се фокусира главно върху 

изследване на иновативни услуги, базирани на ИКТ, за красиво остаряване. 

Програмата допринася за повишаване на ефективността и 

производителността в застаряващите общества в ЕС, като удължава 

времето, в което хората могат да живеят в предпочитаната от тях среда. 

Програмата подкрепя полагащите грижи, семействата и организациите за 

грижи и допринася за намаляване на разходите за здравеопазване и 

социални грижи в целия Европейски съюз.Тази цел се постига чрез 

производството и разработването на Ambiental Intelligence (AmI)  
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екологична интелигентност - която е нововъзникваща дисциплина, която 

внася интелигентност в ежедневната ни среда и прави тези среди 

чувствителни към нашите нужди. Изследванията на интелигентността на 

околната среда (AmI) се основават на напредъка на сензорите и сензорните 

мрежи, повсеместните информационни технологии и изкуствения 

интелект. Тъй като приносът на тези области отбеляза изключителен 

растеж през последните години, изследванията на AmI се засилиха и 

разшириха. С развитието на изследванията на AmI, получените технологии 

обещават революция в ежедневния човешки живот, правейки човешката 

среда гъвкава и адаптивна. 83 

Няколко примера: 

 

• ALADDIN- технологична платформа за асистирана живот на 

възрастните хора с деменция и грижещите се за тях. Болестта 

Алцхаймер, най-често срещаната форма на кортикална деменция, е 

дегенеративно мозъчно заболяване, за което не е известно 

излекуване, а само симптоматична терапия. Според експертите, 26,6 

милиона души са боледували от болестта на Алцхаймер през 2006 г., 

цифра, която до 2050 г. ще се умножи с четири пъти. ALADDIN е 

технологична платформа за Социален асистент подпомагащ 

възрастни хора с деменция и грижещите се за тях, която има за цел 

да подпомага поддържането на здравето и функционалния 

капацитет; насърчаване на собствените грижи и самостоятелно 

управление на хронични заболявания; предлагайки добавена 

стойност на индивида, повишавайки качеството на живота 

му,подкрепяйки едновременно моралното и психическото 

подобрение както на пациентите, така и на грижещите се за тях, 

както и подобряването на домашната грижа чрез предоставяне на 

инструменти за често и дискретно наблюдение, чрез разработване на 

удобни за потребителите инструменти за ИКТ. 84 

 

 

 

 

                                                           
83Източник: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S157411920900025X 
84Източник:https://www.researchgate.net/publication/221581730_ALADDIN_A_Technology_pLatform_for_th
e_Assisted_Living_of_Dementia_elDerly_INdividuals_and_Their_Carers 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S157411920900025X
https://www.researchgate.net/publication/221581730_ALADDIN_A_Technology_pLatform_for_the_Assisted_Living_of_Dementia_elDerly_INdividuals_and_Their_Carers
https://www.researchgate.net/publication/221581730_ALADDIN_A_Technology_pLatform_for_the_Assisted_Living_of_Dementia_elDerly_INdividuals_and_Their_Carers
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Непроменен текст 

 

 

 
Източник: 

https://www.researchgate.net/publication/221581730_ALADDIN_A_Technology_pLatform_for_the_Assisted

_Living_of_Dementia_elDerly_INdividuals_and_Their_Carers 

 

 

• BEDMOND - асистентски модел, базиран на поведение за 

ранно откриване и управление на невродегенеративни заболявания. 

Проектът BEDMOND има за цел да разработи базирана на ИКТ 

система за ранно откриване на болестта на Алцхаймер и други 

невродегенеративни заболявания, основана на промяна в 

поведението, за да се обърне внимание и да се съсредоточи върху 

https://www.researchgate.net/publication/221581730_ALADDIN_A_Technology_pLatform_for_the_Assisted_Living_of_Dementia_elDerly_INdividuals_and_Their_Carers
https://www.researchgate.net/publication/221581730_ALADDIN_A_Technology_pLatform_for_the_Assisted_Living_of_Dementia_elDerly_INdividuals_and_Their_Carers
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възрастните хора, докато живеят у дома, в напреднала възраст. 

подпомагана жизнена среда. Като имат такова ранно откриване, 

здравните специалисти могат да приложат ранно лечение, което ще 

помогне на възрастните хора да живеят по-дълго по независим 

начин, забавяйки максимално появата на болестта на Алцхаймер.85. 

 

 

 
 

 

 

 

Източник: Изисквания за асистент, базиран на поведенческия модел 

за ранно откриване и управление на невродегенеративни 

заболявания, Andreas Hochgatterer, Lukas Roedl, Alberto Martinez, 

Igone Etxeberria, Erkuden Aldaz, Bernhard Wock, Jurgen Bund. 

 

• ROSETTA - услуги за насочване и осведомяване за независим 

живот. Целта на ROSETTA е да помогне на хората, живеещи в 

общността с хронични увреждания в развитието, като болестта на 

Алцхаймер, да запазят максимално своята самостоятелност и 

качество на живот и да подкрепят (не) официалните грижещи се за 

                                                           
85Източник: http://www.aal-europe.eu/projects/bedmond/ 

Терапевтична подкрепа 

 

За проследяване на 

напредъка на терапията 

Подкрепа в диагностиката 

 

Например за ранното откриване на 

болестта на Алцхаймер и други 

невродегенеративни заболявания 

Безопасно и автономно у дома 

Здравни специалисти 

Възрастни вкъщи 

„ИЗСЛЕДВАНЕ на 

ежедневните дейности“ 

Роднини 

Неформални 

болногледачи 

http://www.aal-europe.eu/projects/bedmond/
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тях, чрез разработване и предоставяне на ИКТ система, 

предоставяща здравни услуги. ориентация и осъзнаване на 

дейността за независим живот.86 

 

• Mylife - мултимедийни технологии за независимост и участие на 

хора с деменция. My Life Software разработи иновативно софтуерно 

решение, което осигурява комуникация, образование и 

интерактивност за възрастни хора, хора с деменция и болест на 

Алцхаймер, хора с трудности в обучението и хора с мозъчна травма. 

Проектиран от лица, които се грижат за полагащите грижи, 

продуктът е резултат от задълбочени изследвания и теренни тестове, 

включващи лица, които се грижат за първа линия, пациенти и 

членове на семейството - помагайки на семейството и групите за 

поддръжка да осигурят грижа, ориентирана към личността, в 

подкрепа на пациента. Софтуерът включва разнообразие от 

терапевтични инструменти за памет и цифрови книги с историята 

на живота, за подпомагане на дейности, свързани с паметта, с 

добавената стойност на автоматично постигане на добри резултати и 

благоразположение  при използване на системата.87 

 

 

 

Източник : http://mylifesoftware.com/ 

 

 

• Human Link - устройство за подпомагане и проследяване на хора с 

Алцхаймер; Румънски стартъп, разработен от Connected Medical. 

Human Link е платформа, която има за цел да осигури по-добър 

живот на пациентите с деменция, предоставяйки им повече свобода, 

намалявайки лицата полагащи грижи, здравните специалисти и 

семейния стрес и тревожност и намалявайки разходите за грижи. 

Разработен съвместно с лекари, пациенти и професионални 

                                                           
86Източник: http://www.aal-europe.eu/projects/rosetta/ 
87Източник: http://alzheimers-review.blogspot.com/2014/02/Digital-Reminiscence-Therapy-Software.html 

http://mylifesoftware.com/
http://www.aal-europe.eu/projects/rosetta/
http://alzheimers-review.blogspot.com/2014/02/Digital-Reminiscence-Therapy-Software.html
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институции, той включва двупосочно комуникативно проследяващо 

устройство за помощ на болногледач заедно с финансова 

застраховка, домашни здравни услуги и скоро ще има нови функции, 

като помощ на пациент / болногледач и възстановяване на 

пациента.88. 

 

 

 

Източник : https://connected-medical.com/ 

 

Услуги по роботика 

 Нарастването на възрастното население е предизвикателство за 

технологичната индустрия да предлага изобретателни находчиви 

решения. Напредъкът на технологиите подобрява живота на възрастните 

хора и персонала, който се грижи за тях. 

В тази глава представяме някои иновативни технологии, които 

трансформират живота с остаряването. 

1. WiseWear предлага нова опция на конкурентния пазар за преносими 

тракери. Смарт бижутата проследяват сърдечната ви честота, 

калориите и моделите на сън като повечето популярни фитнес уреди. 

Разликата е характеристиката за безопасност. Потребителят докосва 

гривната 3 пъти, за да създаде сигнал за бедствие, който се изпраща до 

аварийните контакти, свързани с устройството.Предава се точното ви 

GPS местоположение. Свързан със смартфон, той също предлага 

функции за известяване за входящи повиквания и важни сигнали, като 

                                                           
88Източник: https://www.theventure.com/vi-vn/the-venture/alumni/2019/human-link 

https://connected-medical.com/
https://www.theventure.com/vi-vn/the-venture/alumni/2019/human-link
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напомняния за вземане на лекарствата.Естетичният и елегантен дизайн 

замества традиционните устройства за паника с пластмасови бутони. 

 

 

Източник: https://www.dazeddigital.com/fashion/article/29171/1/iris-apfel-is-launching-her-own-line-of-wearable-tech 

 

2. Според Министерството на здравеопазването и човешките ресурси 

почти половината от 75-годишните възрастни хора имат загуба на 

слуха. Технологията за слухов апарат е напреднала значително през 

последните 20 години. ReSound предлага помощ, която позволява на 

потребителите да контролират слуха си чрез приложение за iPhone. 

Тези слухови апарати са свързани към iPhone, iPad или Apple Watch 

чрез Bluetooth. Потребителите могат да регулират силата на звука, 

интензитета и баса и да създават специфични настройки за различни 

вътрешни и външни среди. 

 

 

Източник: https://www.resound.com/it-it 

https://www.dazeddigital.com/fashion/article/29171/1/iris-apfel-is-launching-her-own-line-of-wearable-tech
https://www.resound.com/it-it
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3. Silver Mother Sensors - Сензорите са включени в ежедневието на 

възрастните хора, като непрекъснато следят тяхната безопасност и 

здраве. Малки устройства са прикрепени към домакински предмети, 

като дозатори за хапчета, хладилници и врати.Сензорите непрекъснато 

наблюдават ежедневната активност, откриват движението на лекарствата 

и изпращат известие, когато забравите да вземете лекарствата си. 

Членовете на семейството имат достъп до приложение, което проследява 

ежедневните дейности на  възрастния човек и открива всякакви промени 

в поведението му. Сигнали се изпращат, ако има причина за 

безпокойство или промяна в дейността. 

 

 

Източник: http://carewheels.org/projects/silvermother 

 

4. Популярността на гласовите асистенти нараства с пускането на 

Amazon Echo и Google Home. Осигурени като прост говорител, тези 

устройства се гордеят с хиляди способности, които се свързват с вашия 

смартфон и дом. Те действат като виртуален асистент, свързан с 

интелигентен говорител. Със сложно разпознаване на гласа, сега имате 

домашен придружител, който може да върши безкрайни задачи вместо 

вас. На възрастните хора тези устройства могат да им помогнат с 

напомняния за прием на лекарства, да ги предупреждават за бъдещи 

назначения на лекар и да действат като домашен помощник за готвене и 

други задачи. 

http://carewheels.org/projects/silvermother
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Източник: https://www.coolblue.nl/en/product/803578/google-home.html 

 

5. Reminder Rosie (Червено напомняне) - е гласов асистент, специално 

проектиран за възрастни хора. Изглежда като будилник с голям цифров 

дисплей. Но за разлика от гореспоменатите устройства, Reminder Rosie 

записва всички неща, които един възрастен човек трябва да помни, 

използвайки гласа на член на семейството или полагащ грижи. Задайте 

дати и часове за напомняния, а сигналите се предоставят от познат глас на 

близък човек. Потребителят може също да задава въпроси на Роузи 

относно важни времена и дати, а предварително записаните съобщения ще 

отговорят. 

 

Източник : https://www.amazon.com/Life-Assistant-Technologies-Personalized-

Reminders/dp/B00OQFIDE0 

6. Rendever предлага най-новите технологии за виртуална реалност. 

Създаден специално за възрастни хора, Rendever предлага нови 

възможности за възрастните хора да посетят части от света, където 

искат. Устройството може да се носи и позволява на потребителя да се 

свърже отново с познати места у дома. Потребителите посещават и 

известни туристически атракции или красиви страни, където са 

мечтали лично да пътуват. Проверете местоположението на вашата 

сватба или се разходете по улиците на Париж. Иновативната 

https://www.coolblue.nl/en/product/803578/google-home.html
https://www.amazon.com/Life-Assistant-Technologies-Personalized-Reminders/dp/B00OQFIDE0
https://www.amazon.com/Life-Assistant-Technologies-Personalized-Reminders/dp/B00OQFIDE0
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технология помага на възрастните хора да избягват изолацията и да се 

свързват отново с нова среда89.  

 

 

Източник: https://www.longevitynetwork.org/spotlight/featured-articles/another-

view-virtual-reality-seniors 

 

The International Federation of Robotics (IFR)  - Международната федерация 

по роботика  - Международната федерация по роботика е нестопанска 

професионална организация, създадена през 1987 г. за насърчаване, укрепване и 

защита на световната индустрия на роботиката.Роботизираната технология 

интегрира роботи и AmI, за да осигури когнитивна и физическа подкрепа на 

възрастните хора и лицата, които се грижат за тях.Роботите подкрепят възрастните 

хора в техните собствени домове, помагайки им да извършват много дейности, като 

готвене, работа в домакинството, включително наблюдение на здравето и 

благополучието. 

                                                           
89Източник: https://www.allegroliving.com/blog/7-innovative-technologies-for-older-adults/ 

https://www.longevitynetwork.org/spotlight/featured-articles/another-view-virtual-reality-seniors
https://www.longevitynetwork.org/spotlight/featured-articles/another-view-virtual-reality-seniors
https://www.allegroliving.com/blog/7-innovative-technologies-for-older-adults/
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Източник: https://ifr.org/ifr-press-releases/news/service-robots-global-sales-value-reaches-

12.9-billion-usd 

 

Новите технологии в живота на възрастните хора 

През тези години асистентните технологии, телемедицината в подкрепа 

на ограничена хоспитализация, услуги за дистанционна помощ, роботика, 

технологии след сензорен екран след компютър, електронно обучение, 

удобни за употреба приложения, са регистрирали огромно развитие не 

само в областта на научните изследвания, но също така и на 

експерименти, благоприятстващи значително намаляване на разходите, 

увеличаване на персонализирането на решенията и тяхното интегриране. 

От друга страна, дигиталната грамотност се разпространи и днес тя вече се 

отразява на значителни проценти за хората над 65 години и води до 

предположението, че възрастните утре ще бъдат по-запознати с 

технологията. 

 

Роботите за вакуумиране и почистване на подове са признати 

роботи за лична / домашна употреба 

Сервизни роботи за лична / домашна употреба. Прогнозна 

стойност 2017 ** и 2018 г., прогнози 2019 * и 2020 * -2022 * 

Роботи за домакински 

работи * Прогноза ** Преглед Източник: World Robotics 2019 

Ocio 

Милиарди 

USD 

https://ifr.org/ifr-press-releases/news/service-robots-global-sales-value-reaches-12.9-billion-usd
https://ifr.org/ifr-press-releases/news/service-robots-global-sales-value-reaches-12.9-billion-usd
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Източник: https://unsplash.com/photos/RwbvCG8JAvQ 

Според проучване за 2018 г., проведено от университета Bocconi в Милано, през 

2011 - 2017 г. в Италия процентът на уеб потребителите във възрастовата група 

65-74 години се е увеличил от 13,8% на 30,8%, докато в интервала 75+ 

увеличението е от 2,7% на 8,8% (източник: ISTAT, 2017). По-възрастните хора днес 

изпращат или получават поща (79%), участват в социалните мрежи (24%), 

участват в консултации или гласуват по социални / граждански или 

политически въпроси (10%). 

Какъв отговор можем да намерим при използването на технологията? 

Технологията, контекстуализирана в процеса на стареене, може: 

- улеснява създаването на нови предложения за стойност, за да отговори на 

нуждите на потребителите 

- Предоставяне на нови инструменти и начини за взаимодействие между 

потребителите и доставчиците 

- насърчаване на сътрудничеството между професионалисти, звена и сектори 

- оказва влияние върху организацията и моделите на предоставяне на услуги 

- промяна на баланса на силите в организациите 

- нивото на несигурност се увеличава 

(източник: Eriksson, 2005; Brancati et al., 2017; Llorens-Gumbau и Salanova-Soria, 

2014) 

Каква е настоящата перспектива за технологиите в жилищните заведения за 

възрастни хора? 

Според изследванията на Bocconi, по-долу можем да наблюдаваме 

технологичните иновации, за които се смята, че имат по-голям интерес към 

https://unsplash.com/photos/RwbvCG8JAvQ
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жилищните структури, класирани от най-интересните (1) до най-маргиналните 

(8): 

 

 

Източник: Andrea Rotolo «Prospettive per il settore sociosanitario: dal presente al futuro, l’evoluzione della cura agli 

anziani», Università Bocconi 

 

Заключения 

Възрастното население постоянно се увеличава. Затова е важно да се 

знаят възможностите, които съвременните техники предлагат 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 от използването им. От една страна, 

интелигентните технологии могат да активират потенциала, като 

комбинират предизвикателство и подкрепа, като по този начин 

увеличават мотивацията, социалния живот и самостоятелността на 

възрастните хора. От друга страна, постоянното разчитане на подкрепа 

може да намали ресурсите, като не се използват таланти и умения, 

отслабване на мотивацията и загуба на самостоятелност. 

 

Тест за оценка 

1. Какво е активното и подпомагано живеене? 

2. Какви са техните проекти? 

3. Какво е Международната федерация по роботика? 

1. Приложения и мобилни устройства 

3. Изкуствен интелект 

4. Роботика 

5. Екосистема и дигитални интриране 

6. Устройства за носене 

8. Принтиране 3D 

7. Разширена/виртуална реалност 

2. Интернет 
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4. Кои са новите технологии, които помагат на живота на възрастните 

хора? 
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Модул № 13 

Дигитални устройства и приложения, платформи, мрежи и 

различни форми на онлайн обучение за лицата, полагащи 

грижи 

 

Въведение 

Последните постижения в областта на здравеопазването и иновациите 

отвориха нови хоризонти в областта на подпомагане на хора, които вече не са 

автономни и имат нужда от дългосрочни грижи. Тези услуги за подкрепа, 

базирани на информационни и комуникационни технологии (ИКТ), могат да 

играят важна роля за улесняване на грижите на болногледачите в семейството, 

както показват последните проучвания. По-специално, мобилните устройства 

(смартфони и таблети) поради широкото им разпространение и лекота на 

използване, по-големи, отколкото в случая с личните компютри, изглежда 

изпълняват тази функция. Чрез тези устройства е възможен достъп до различни 

приложения и уебсайтове, които вече са налични на пазара, което може да бъде 

много полезно за посрещане на нуждите, свързани с предоставянето на 

грижи.Има например приложения, които помагат за планиране на лечебна 

дейност, за установяване на лекарствена терапия, служат за напомняне, 

осигуряват бърз достъп до обучение и информационно съдържание за здравето 

и различните заболявания и комуникация от разстояние с други членове на 

семейството, участващи в процеса на грижа или с професионалисти. 

Полагащите грижи могат да се възползват от много от тези вече 

съществуващи инструменти, но за съжаление в много случаи те не са запознати 

с тях, не са в състояние да ги изтеглят, инсталират и използват и често не 

осъзнават потенциалната им полезност. Следователно, необходимо е 

полагащите грижи да придобият цифрови знания и умения, необходими за 

лесното търсене и използване на приложения и уебсайтове, които могат да ги 

улеснят в ежедневието им.  

Онлайн платформи 

Терминът „онлайн платформа“ се използва за описание на редица услуги, 

достъпни в Интернет, включително пазари на дребно, търсачки, социални 

медии, услуги за творческо съдържание, магазини за приложения, 

комуникационни услуги, платежни системи, услуги, които включват така 

наречената „колаборативна“ или „концертна“ икономика и много други.90 

                                                           
90Източник: https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/an-introduction-to-online-platforms-and-
their-role-in-the-digital-transformation_19e6a0f0-en 

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/an-introduction-to-online-platforms-and-their-role-in-the-digital-transformation_19e6a0f0-en
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/an-introduction-to-online-platforms-and-their-role-in-the-digital-transformation_19e6a0f0-en
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Източник: http://www.goodnewsfinland.com/feature/arcusys-offers-digital-tools-to-

solve-the-inhabitation-of-mars/ 

По-долу са представени някои онлайн платформи за обучение, свързани 

с темата за грижите:91 

Family Learning Center / Център за семейно обучение: обучение за 

полагане на грижи: това безплатно обучение на болногледач от Family Caregiver 

е ценен инструмент и ресурс за полагащите грижи: професионално 

проектирани и винаги на разположение, това е подобно на вида на обучение на 

полагащите грижи. която се получава от професионални лица. Курсът обхваща 

почти всичко, което трябва да знаете, от разбирането на правата на възрастните 

хора и задачите на болногледача, до оказване на първа помощ и общи 

заболявания.  

 

Източник: https://love2livecare.com/family-learning-center/ 

                                                           
91Източниконлайнплатформиhttps://blog.caregiverhomes.com/50-best-courses-training-for-caregivers- 

http://www.goodnewsfinland.com/feature/arcusys-offers-digital-tools-to-solve-the-inhabitation-of-mars/
http://www.goodnewsfinland.com/feature/arcusys-offers-digital-tools-to-solve-the-inhabitation-of-mars/
https://love2livecare.com/family-learning-center/
https://blog.caregiverhomes.com/50-best-courses-training-for-caregivers-
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Family Caregiver Education Program - Образователна програма за 

семейни грижи - Образователна програма за обгрижващия в семейството: Тази 

интерактивна онлайн образователна програма за полагащи грижи е специално 

разработена за семейни лица, които се грижат за възрастни хора. Програмата е 

разработена от Home Sweet Home Care Inc., предлага повече от 40 часа обучение 

и обхваща невероятна гама от теми, от загуба на памет при болестта на 

Алцхаймер и често хронично стареене и болести, до лечение на трудни ситуации 

и поведение и насърчаване независимостта на членовете в семейството. 

http://www.homesweethomecareinc.com/cargiving-training-education/family-caregiver-

trainin/ 

 

Източник: http://www.homesweethomecareinc.com/cargiving-training-

education/family-caregiver-trainin/ 

 

Family Caregiver Online Training - Онлайн обучение за семейния 

болногледач: Това обучение, посветено на общността, е не само всеобхватно, но 

и безплатно! И прекрасно! С повече от 40 часа обучение, включително 25 часа, 

посветени на грижите за хората с болестта на Алцхаймер и деменция, този 

онлайн курс обхваща почти всяка тема, отнасяща се за семейните грижи. 

Обучението обхваща теми като признаци и симптоми, грижа за кожата, 

почистване и поддържане, първа помощ, трудно поведение, планиране на 

грижи и дори грижи за края на живота. 

 

 

 

 

http://www.homesweethomecareinc.com/cargiving-training-education/family-caregiver-trainin/
http://www.homesweethomecareinc.com/cargiving-training-education/family-caregiver-trainin/
http://www.homesweethomecareinc.com/cargiving-training-education/family-caregiver-trainin/
http://www.homesweethomecareinc.com/cargiving-training-education/family-caregiver-trainin/
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https://homecaregenerations.com/family-caregiver/ 

 

Източник: https://homecaregenerations.com/family-caregiver/ 

 

Alison:  диплом по грижи: Курсовете на Алисън осигуряват отлично 

въведение в почти всяка тема, включително грижи. Този курс е чудесен за 

начинаещи, предлага широк спектър от теми, включително признаците и 

симптомите на заболяването (както физически, така и психически), механиката 

на тялото, ефектите на стареенето върху здравето, културните проблеми (напр. 

пол, диета и религия) и всички системи, от дихателната система до паметта.  

https://alison.com/it/corso/diploma-in-caregiving-revised-2018 

 

Източник: https://alison.com/it/corso/diploma-in-caregiving-revised-2018 

 

https://homecaregenerations.com/family-caregiver/
https://homecaregenerations.com/family-caregiver/
https://alison.com/it/corso/diploma-in-caregiving-revised-2018
https://alison.com/it/corso/diploma-in-caregiving-revised-2018
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Institute for Professional Care - Институтът за професионална 

грижа..Уебинари: Институтът за професионална грижа е разработил цяла 

поредица от уебинари за образование и овластяване на хора, които се грижат за 

възрастни лица, независимо дали се грижат за любим човек или посвещават 

цялата си кариера на други. Съществуват десетки възможности за стареене, 

грижи и качество на живот, включително: Обсъждане с полагащите грижи в 

семейството, Горещи теми за стареенето - Депресия, Горещи теми за стареенето 

- Неправилна употреба на лекарства, Опиоидна епидемия при възрастни, 

Възпитатели в семейството: Неща, които всеки болногледач трябва да знае за 

управлението на  болката, която изпитва болногледача. 

 

Източник: 

https://www.careandcompliance.com/?utm_source=store.ipced.com&utm_medium=referral&utm_c

ampaign=ipced_migration 

Анализ non solo (Възрастни и не само) - платформа, разработена от 

възрастни хора и не само, е система за дистанционно обучение, посветена на 

социалния сектор и личните услуги.Разработен със специално внимание за 

използване от хора с малък опит в използването на нови технологии, той се 

състои от аудио и видео курсове, тестове за оценка, упражнения и е 

структуриран така, че да взаимодейства и поддържа връзка с учителите, дори от 

разстояние.:http://formazione.anzianienonsolo.it/ 

Udemy - описва се като глобален пазар за обучение и инструкции. В 

тяхната оферта можете да намерите много безплатни онлайн курсове, до които 

по всяко време можете да получите достъп и от таблет или телефон. Безплатен 

онлайн курс за усъвършенстване на основните умения за семейните полагащи 

грижи също е достъпен на:https://www.udemy.com/careacademy-essential-skills-

for-family-caregivers/ 

https://www.careandcompliance.com/?utm_source=store.ipced.com&utm_medium=referral&utm_campaign=ipced_migration
https://www.careandcompliance.com/?utm_source=store.ipced.com&utm_medium=referral&utm_campaign=ipced_migration
http://formazione.anzianienonsolo.it/
https://www.udemy.com/careacademy-essential-skills-for-family-caregivers/
https://www.udemy.com/careacademy-essential-skills-for-family-caregivers/
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EdX - е онлайн дестинация за обучение, основана от университета в 

Харвард, курсовете се предлагат безплатно. Въвеждащ курс за грижи за 

възрастните хора също е на разположение на:https://www.edx.org/course/care-

introduction-to-caring-for-older-adults 

Можете също да намерите още курсове и програми за полагащите грижи 

в този блог:https://blog.caregiverhomes.com/50-best-courses-training-for-caregivers- 

Блогове 

Блогът е дискусия или информационен уебсайт, публикуван в световната 

мрежа, състоящ се от дискретни текстови съобщения (публикации), често 

неформални онлайн списания. Много блогове предлагат коментари по 

определена тема или въпрос, като се започне от политиката до спорта. Други 

блогове функционират като по-лични онлайн дневници, докато други 

функционират повече като специфична за марката онлайн реклама за 

конкретно лице или компания. Типичният блог комбинира текст, цифрови 

изображения и връзки към други блогове, уеб страници и други медии, 

свързани с неговата тема.92 

Днес все повече болногледачи споделят своя опит и информация чрез 

блогове.Тези сайтове не само предоставят полезни съвети и техники, но също 

така ви позволяват да участвате в онлайн общност и система за социална 

подкрепа. Ако имате достъп до компютър или смартфон, лесно можете да 

достигнете до други болногледачи чрез блогове, които се грижат за възрасни 

хора. Също така можете често да задавате въпроси на блогъри или читатели 

директно чрез секциите за коментари или директно по имейл.93 

По-долу са няколко различни блога за грижи:94 

Блог на Caregiver Warrior: В областта на грижите дори обикновените 

ежедневни задачи могат да бъдат значително предизвикателство. Сюзън Уайт 

станала болногледач, когато баща й се разболял от пневмония, отчасти поради 

изтощение, полагайки грижи за майка ѝ. В този момент на Уайт ѝ станало ясно, 

че тези ежедневни задачи и взаимодействия се оказват непосилни за нейните 

родители.Уайт се намесила, за да помогне на баща си да се грижи за майка си, 

която била в началния стадий на болестта на Алцхаймер. Въпреки че и двамата 

й родители са мъртви, Уайт продължава да поддържа блога и уебсайта си като 

ресурс за други лица, които се грижат за други лица. 

Уебсайт: https://www.caregiverwarrior.com/blog/ 

                                                           
92Източник: https://en.wikipedia.org/wiki/Blog 
93източник: https://www.caring.com/articles/caregiver-blogs/ 
94източник: https://www.caring.com/articles/caregiver-blogs/ 

https://www.edx.org/course/care-introduction-to-caring-for-older-adults
https://www.edx.org/course/care-introduction-to-caring-for-older-adults
https://blog.caregiverhomes.com/50-best-courses-training-for-caregivers-
https://www.caregiverwarrior.com/blog/
https://en.wikipedia.org/wiki/Blog
https://www.caring.com/articles/caregiver-blogs/
https://www.caring.com/articles/caregiver-blogs/
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Деменция днес: Психологът Дженифър Герхолд живее в щата 

Вашингтон и е автор на този блог, източник на новини и скорошна информация, 

свързана с грижите за хората с деменция. Деменцията е свързана с редица други 

състояния, така че нейните актуализации също включват новини и информация 

за здравословни проблеми.Това е сайт, ориентиран към новини, който ще ви 

предостави най-новите данни от проучвания за това какво работи и какво не в 

областта на грижата за деменцията. 

Уебсайт: 

http://www.dementiatoday.com/?doing_wp_cron=1570443543.2711598873138427734

375 

Caregiving Café (Кафенето на болногледачите): Лин Грийнблат - блогър 

и разработчик на уебсайтове започнал този блог, за да сподели знанията, които 

е придобила, докато се е грижила за съпруга си..Както бе отбелязано в раздела 

„За“, това е работа, за която тя не е била неподготвена - както и много други 

полагащи грижи по света. Нейният сайт предлага лични истории за 

болногледачи, съвети за грижа и подробна информация по практически 

въпроси, които възникват при грижата за възрастен любим човек, за здравето и 

храненето, планирането и управлението на лекарства. 

Уебсайт: http://www.caregivingcafe.com/blog/caregivingcafe/ 

Ако искате да четете други блогове, можете да посетите този сайт: 

https://www.caring.com/articles/caregiver-blogs/ 

 

ФОРУМИ 

Онлайн форум или форум за съобщения е сайт за онлайн дискусии, където 

хората могат да водят разговори под формата на публикувани съобщения. В зависимост 

от настройките на форума, потребителите могат да бъдат анонимни или трябва да се 

регистрират във форума и след това да влязат, за да публикуват. На повечето форуми, 

потребителите трябва да се удостоверят, за да прочетат съществуващите съобщения. 

 Някои онлайн форуми: 

• CareGiving.com (уебсайт: https://www.caregiving.com/community/)  

http://www.dementiatoday.com/?doing_wp_cron=1570443543.2711598873138427734375
http://www.dementiatoday.com/?doing_wp_cron=1570443543.2711598873138427734375
http://www.caregivingcafe.com/blog/caregivingcafe/
https://www.caring.com/articles/caregiver-blogs/
https://www.caregiving.com/community/
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• AgingCare (уебсайт: https://www.agingcare.com/caregiver-forum) 

 

 
 

• City-Data.com (уебсайт: http://www.city-data.com/forum/caregiving/) 

https://www.agingcare.com/caregiver-forum
http://www.city-data.com/forum/caregiving/
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 Други онлайн канали за обучение 

Някои ресурси, свързани с обучението, са уебсайтовете на определени 

организации с нестопанска цел по целия свят, които участват в обучението на 

възрастни или мобилността за възрастни хора, като например: 

• Caregiver Action Network (CAN)(Мрежа за предприемане на действия 

за грижа) е най-голямата организация за грижи за семейството в страната, 

която работи за подобряване на качеството на живот на над 90 милиона 

американци, които се грижат за своите близки с хронични заболявания, 

увреждания, заболявания или проблеми, свързани със старостта. CAN 

обслужва широк кръг от семейни грижи, от родители на деца със 

значителни здравословни проблеми, до семейства и приятели на ранени 

войници; от млада двойка, диагностицирана с множествена склероза 

(МС), до възрастни деца, които се грижат за своите родители с болестта на 

Алцхаймер. CAN (Национална асоциация на семейните грижи) е 

организация с нестопанска цел, която осигурява безплатно образование, 

партньорска подкрепа и ресурси за семейни грижи за цялата страна. 
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уебсайт: https://caregiveraction.org/resources/agencies-and-organizations 

 
 

• Bridge2Health е онлайн, ръководен ресурс, който предоставя указания, за 

подпомагане на хората от района на Грейт Торонто да живеят по-добре със 

своите медицински проблеми. Той директно подкрепя пациентите и 

семействата при управление на прехода от лечебни и обществени грижи, 

предоставяйки на пациентите, семействата и клиницистите достъп до 

текущите ресурси за промоция на здравето, самоефективност и грижи за 

общността. 

уебсайт: http://www.bridge2health.ca/en/caring-for-others/Caregiver-Organizations.asp 

 
 

https://caregiveraction.org/resources/agencies-and-organizations
http://www.bridge2health.ca/en/caring-for-others/Caregiver-Organizations.asp
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• Caregiver Consortium - Консорциумът Caregiver е организация с 

нестопанска цел, посветена на подобряване на качеството на живот на 

възрастните хора и лицата, полагащи грижи за тях в Туксон, Пима и 

околностите. Консорциумът е основан през 1999 г. с визията да насърчава 

сътрудничеството и партньорството с бизнес лидери и професионалисти 

от публичния и частния сектор, работещи в здравната индустрия, бизнес 

общността и нестопанските организации. Целта на консорциума 

Caregiver е да подобри или приложи услуги, които подобряват 

приемствеността на грижите за болногледачи и по-възрастни хора.. 

 

уебсайт: http://www.caregiverconsortium.org/index.html 

 
 

 

• Village Care - италианска платформа, посветена на грижите за 

възрастните и неавтономните хора. На техния уебсайт можете да намерите 

много подходящи статии и практически ръководства. 

уебсайт: https://www.villagecare.it/ 

 

 
 

http://www.caregiverconsortium.org/index.html
https://www.villagecare.it/


 
 

291 
 

• DEMÀ - Departament d'Estudis dels Medis Actuals (Departamentul 

de Studii al Presei actuale)- (която е една от партньорските 

организации, участващи в създаването на тази конкретна 

електронна книга) е сдружение с нестопанска цел, което 

възнамерява да работи в няколко области в образованието за 

възрастни, особено в областта на труда и социалната интеграция, 

обучението на обучители; развитие на активно гражданство, 

педагогически и методически изследвания и др. 

 

уебсайт: http://dema.cat/ca/projectes-locals/ 

 

 
 

• Eldercare Workforce Alliance (Алианс на работната сила в 

грижите за възрастните хора) е група от 34 национални 

организации, обединени за справяне с непосредствената и бъдеща 

криза на работната сила в грижата за застаряваща Америка. 

 

уебсайт: https://eldercareworkforce.org/ 

http://dema.cat/ca/projectes-locals/
https://eldercareworkforce.org/
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От тези онлайн източници можем да извлечем идеи за дейности, ценности, 

принципи, ценни партньорства за професията на болногледачите. 

 

Тест за оценка 

1. Защо смятате, че онлайн платформите са полезни за лицата, 

полагащи грижи? 

2. Какви онлайн платформи познавате? 

3. Блоговете полезни ли са за лицата, полагащи грижи? 

4. Участвали ли сте някога в дискусия / дебат в онлайн форум? 

5. Имате ли блог? 

6. Какво мислите за онлайн курса? 
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Модул № 14 

Иновативни дейности и стимули за физическото и 

психическото благополучие на възрастните хора. 

 

Иновативните дейности имат за цел поддържане и подобряване на физическия и 

интелектуалния капацитет на възрастните хора. Това са изключително 

разнообразни дейности, които отчитат, на първо място, очакванията на 

възрастните хора, за да подобрят качеството си на живот възможно най-свободно и 

участието и приноса си към общността. Те се отнасят за дейности в различни 

области: социална, психологическа помощ, психично здраве и общи дейности. 

Установени са следните ползи от участието в центровете за възрастни хора: 

Социални (за да намерят нови приятели, членство в група, поддържане на 

приятелства в центъра) Психологическа помощ (консултации, релаксация, 

помощ при решаване на проблеми и подобряване на психичното здраве), 

Физическо здраве (подобряване на физическото здраве, физическата активност, 

здравословното хранене), Дейности (изучаване на нови идеи / умения, 

забавление, посещения и различни професии). Става дума и за възможността за 

инициативи, дейности и проекти, организирани независимо от възрастните 

хора. Програмите за хранене, развлекателните програми, ефективността на 

разходите и промоцията на здравето бяха едни от основните причини, поради 

които възрастните хора имат достъп до дейностите на центровете за възрастни 

хора или центровете на общността между поколенията. 

Всъщност дейностите могат да бъдат групирани в различни категории: 

▪ Най-популярните (традиционни) занимания катоходене, разходки сред 

природата, програми за физическа активност, тай чи, йога и др., домашни 

любимци, танци на невероятни изкуства: певчески или танцови групи, 

координатори на дейности, от хора, които имат и хореографски талант да 

намерят начини за включване на възрастните хора, участие в културни 

събития, фирмени игри или организирани пътувания.95. 

▪ По-енергични дейности като монолози, истории, работилници за 

споделяне на опит, театрални представления, представяне на знания и 

опит в общността, четене на клубове или вечери. 

                                                           
95Вижтеглавата в модула „Социалнидейности” 
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▪ Накрая, трябва да споменем и дейности, свързани с настоящата 

технологична среда, които премахват или подобряват известна разлика в 

поколенията, като например използването на социални мрежи за 

намаляване на изолацията и улесняване на връзките между общността и 

между поколенията, използване на интернет за комуникация и споделяне 

на дейности, създаване на видеоклипове или снимки. 

Във всеки случай, независимо дали става въпрос за дейности, които ще се 

провеждат в открити или затворени пространства, в резиденции, дневни 

центрове или читалища или в асоциации или автономни организации за 

възрастни хора, дейностите трябва да бъдат представени на монитори или  от 

аниматори по креативен начин, допринасяйки за унищожаването рутината или 

комфорта на участници(промяна на ежедневието) съществуващите съчетания 

или комфортни пространства на участващите групи. Освен това трябва да бъде 

улеснено, доколкото е възможно, да се извършват дейности в рамките на 

поколенията и да се отвори максимално цялата общност. 

1. Стимулиращи дейности: 

 

а. Упражнения за "разчупване на леда" 

 Групова снимка: Упражнение за послушание, което се състои в разходка из 

стаята и съставяне на групова снимка, когато инструкторът ви каже. Дейността 

се извършва възможно най-бързо и тихо. 

 Масаж: Загрейте. Седим по двойки, една пред друга; отпуснете гърба си и 

затворете очи, за да се приготвите за масажа. Първо докосвате тялото с пръсти, 

сякаш свирите на пиано, след това разтривайте енергично тялото на партньора 

си, след това отново масажирайте с пръстите, но по-силно и накрая прегърнете 

партньора си, сякаш го обвива хавлия. 

б. Телесно и устно изразяване 

Телесни изразиРазделяме се  на две групи и представяме  под ред една скулптура, 

олицетворяваща емоция.  Публиката трябва да отгатне какво искате да 

представите. Упражненията могат да бъдат малко по-сложни. 
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Източник: Работилница за възрастни хора по проекта Aladdin 

Ако бях: В групи от по три, първият участник казва „Ако бях ...“ и може да 

предложи каквото си поиска (герой, предмет, животно и т.н.); тогава се появява 

вторият участник, който трябва да търси нещо (герой, предмет, животно), 

свързано с първата дума "Бих ...", а третият продължава с думата "И аз бих ...". С 

тези три елемента създайте статично изображение и след това го оживете, за да 

видите как се развива. Упражнението е бърз и лесен начин да започнете да 

създавате малки скици. 

Емоция на тялото: Упражняване на информираността на тялото. Различните 

емоции трябва да бъдат представени с помощта на тялото, така че всеки да може 

да ги опише. Веднъж направихме предложението заедно и коригирахме всички 

онези части на тялото, които изглежда не отговарят на емоцията. 

Колективна история: Създайте ред и се опитайте да разкажете история, без да 

губите нишката. Когато кажеш обаче, следващият човек започва от мястото, 

където е спрял първото лице. Историята трябва да въведение, съдържание и 

край. 

Гротескно ходене: Един човек остава извън групата и трябва да наблюдава 

движенията на другите. Групата трябва да наблюдава движенията на другата 

група. Групата преминава в пространството, преувеличаващо имитирайки 

движенията на предварително избран човек. Лицето трябва да открие кого сте 

имитирали. Групата трябва да преувеличава чертите и движенията на човека, 
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избран за модел. Така движенията на групата придобиват гротескен облик. 

Всъщност тази игра благоприятства създаването на групова динамика и 

способността за наблюдение. Това е много полезно упражнение за осъзнаване на 

тялото, принуждава ни да обръщаме внимание не само на собственото си тяло, 

но и на телата на другите около нас. 

 

Източник: Работилница за възрастни хора по проекта Aladdin 

Лъжа и истина: Игра на умствена пъргавина и сценично присъствие. Трима 

души разказват три истории пред групата; една история трябва да бъде лъжа. 

Всеки човек трябва да се увери, че историята му изглежда вярна, а останалите 

членове трябва да открият лъжата. Предложения: забележете мимикрията, 

движенията на очите, паузите в речта и т.н. 

 Врата за B: Практикувайте креативността си по двойката. Първо в 

помещението се поставят различни предмети. Тогава единият член от двойката 

затваря очи и оставя другия да го води. Човекът със затворени очи трябва да 

докосва различни предмети, създавайки определена атмосфера, с фонова 

музика. С тези усещания ще трябва да създадете история, вдъхновена от 

възприятията на обектите, които сте докоснали. След това превключвате роли 

между вас. Всяка двойка обяснява създадените истории. 
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 c. Импровизация 

Лектор: На сцената имаме говорител, готов да говори с публиката. Никой не 

знае на какъв език говори, освен преводача.Преводачът трябва да състави думите 

въз основа на жестовете и интонацията на говорещия. Това упражнение развива 

от една страна спонтанната реч и креативността на преводача, а от друга - езика 

на тялото и жестовете на говорещия. 

 Повишениена заплатата: Сцена с три героя: шеф и двама служители. 

Импровизацията започва, когато работник казва, че иска  повишение заплатата 

си, но не знае как да го направи. Колегата му казва, че ще говори с шефа. Първият 

се крие в единия ъгъл, като прави преувеличени жестове, докато другият 

имитира договаряне на заплатите. Въпреки че в началото нещата изглежда 

вървят добре, служителят повишава тон и в крайна сметка обижда шефа. 

Скритият служител се опитва да поправи ситуацията, без да бъде открит. 

Резултатът зависи от импровизацията. 

 Интервю: Импровизация с двама души, интерпретиращи интервю за работа. 

Интервюиращият трябва да задава въпроси, за да провери дали служителят е 

подходящ за работата или не. Интервюиращият проверява ли документите на 

масата от време на време? Постепенно анкетираният ще трябва да развие 

симбиоза с хартията, така че ако интервюиращият движи хартията и я 

премества, или ако смачква хартията, респондентът огъва тялото си. Във втората 

фаза може да влезе писалка.  

Интервю на публиката: Импровизация с двама души, която имитира 

телевизионно интервю. Темата и героите са ваш избор. И анкетираният, и 

интервюиращият отправят към обществеността последната дума от всяко 

изречение, опитвайки се да създадат гротескна ситуация. 

Фризьорски салон: Практикувайте импровизация. Четири двойки предлагат 

безплатна импровизация, в която една двойка започва с представяне на тема и 

ситуация; героите са фризьор и неговият клиент. След това, втората двойка 

заема мястото на първата и импровизацията продължава от мястото, където е 

спряла. Импровизацията се завършва с последната двойка. Партньорите трябва 

да създадат начало, съдържателно съдържание и край на единната история. 

 Ангел / демон: Импровизация на колебанията на герой, който намира портфейл с 

много пари на пода; след това играйте два персонажа, единият иска да запази 
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портфейла, а другият иска да го върне обратно; вторият се опитва да убеди първия и 

трябва да използва аргументи и да е убедителен. 

г. Различни дейности 

Презентации: Упражнение за разбиване на леда и освобождаване на 

въображението. Седим в кръг и се опитваме да общуваме с човек, когото не 

познаваме много добре. Тогава ще направим презентации, сякаш сме лицето от 

дясната ни страна. Можем да имитираме телесното му положение и да 

измисляме каквото си поискаме, особено тайна, която има. Също така тази 

дейност улеснява развитието на креативността, комуникативните умения и 

съпричастността. 

 

Брадва: Упражнение за работа на гласа ви. Сядаме в кръг и се преструваме, че 

режем дърво с движение като „ха!“ Правим първо движение и след това още два 

пъти. 

 

Работа с топки: Тренирайте концентрацията и координацията си; Играта 

включва прехвърляне на няколко цветни топки с различни лозунги. Много е 

важно да запомните външния вид и името на човека, получил топката. След като 

научите динамиката на топките, вие все още играете, без да казвате имена, 

просто общувате от външния вид. 

 
Източник: Проект за развитие на местното общество Посетете Барселона 
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Статуя в парка: Импровизация с трима герои. Двама души, които не се 

познават, седят един до друг на пейка в парка. Всички са заети. На заден план е 

участник, който имитира статуя, опитвайки се да създава забавни ситуации. 

Тези, които са седнали, се обвиняват взаимно, че не разбират нищо и водят 

объркващ разговор. 

 

Преместване на думи: Група хора се качват на сцената и гледат публиката. Зад 

тях преводач, който също гледа публиката, казва дума или израз и прави ход. 

Останалите участници не видяха движението. Те трябва да се опитват да 

имитират движението едновременно, те ще се докоснат, като се ръководят от 

инстинкта и звука на гласа. 

 

 

Създаване на история в духа на сътрудничество: Участниците седят в кръг и 

всеки разказва история, един след друг. По указване на лицето, което има 

ролята на мажоретка, следващият човек продължава историята и така нататък, 

докато последният участник не завърши историята. Това действие улеснява 

креативността и уменията за комуникация. 

 

Карта на света: Въображаема карта на света, нарисувана на пода. Всеки 

участник е поставен в една въображаема точка, където са родени неговите 

родители или баби и дядовци.След това отивате на мястото, където живеете, 

след това в страната или мястото, където сте били на почивка, където сте 

живели по едно време или където искате да отидете. Тази дейност засилва 

взаимното разбиране и е също движение / преход дейност, полезна за 

преминаване от една сесия към друга или за почивка. 

 

Наративни, повествователни техники96 

 

Използването на повествователни техники не е сложна дейност.  Хората 

разказват истории от десетки хиляди години. Използвайки тази вродена 

способност, можем да помогнем на хора от всички възрасти и способности:  

• Станете по-добри комуникатори 

• Да говорите на публично място с повече увереност 

• Умейте да се свързвате с другите на по-дълбоко ниво 

                                                           
96ОтРъководствотозавъзрастнихора. ПроектътAladdin и лампатамеждупоколенията 
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• Разкажете истории, за да повдигнете настроението си 

• Станете по-добри слушатели и по този начин ще можете да проявите 

съпричастност и състрадание 
 

Когато говорим за повествователни техники, трябва да говорим и за слушане. 

Слушането не може да бъде отделено от историята. Ако разказвачът не обръща 

внимание на другите или не го слушат, той губи мотивацията да разкаже своята 

история.  

Известният американски психолог Карл Роджърс, основателят на 

хуманистичния (или ориентиран към бенефициента) подход към психологията, 

смята, че един от най-важните фактори в промяната на личността е да бъде 

добре разбран, да бъде изслушан емпатично. (…) Когато участваме в такова 

послушание, ние се фокусираме изцяло върху човека, който ни говори 

(съобщавайки неговата история): опитваме се да разберем неговия опит и как се 

чувства в тази ситуация. 

 
Източник: Работилница между поколенията. Проектът на Aladdin 

За да проверим дали сме прави, ние от време на време предоставяме обратна 

връзка, обобщаваща какво сме разбрали от историята и какви чувства може да 

има говорещият.  

Лесно ли е? Не, трудно е, отнема много усилия и много упражнения, но е 

възможно. В същото време е изморително, нуждае се от нашето пълно 

емоционално внимание и присъствие.  

Когато се слушаме съпричастно, без да бъдем съдени, не трябва да се 

оправдаваме или защитаваме; имиджа  ни не е застрашено от другия човек. 
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Можем да изследваме своите мисли, мотиви и чувства в безопасна среда и 

можем да ги разберем по-добре. Също така се чувстваме свързани, чувстваме, че 

не сме сами.  

От друга страна, слушателят също може да спечели много. Както казва Роджърс, 

„Мисля, че знам защо се радвам да чуя някого. Когато истински слушам някого, влизам 

в контакт с него; животът ми е обогатен. " (Роджърс, 1980) 

Когато наистина слушаме какво казва другият човек, откриваме нови неща за 

света и ставаме по-мъдри. Докато научаваме повече за това как другите хора 

живеят живота си, за това какво ги мотивира, установяваме, че 

междуличностните отношения са по-малко непредсказуеми и следователно по-

безопасни. Ние също се чувстваме свързани и енергични. Въпреки че слушането 

изисква енергия, ние не се чувстваме уморени по време на разговора, само след 

това. Чувстваме се още по-живи. 

Медийни дейности    

За много възрастни хора, медиите, дигиталният свят е завладяващ и поражда 

усещане за социална нестабилност и неизвестност. В този раздел се опитваме да 

проектираме серия от дейности за приятелски подход към тази реалност, който 

също така позволява да се подобри физическото и психическото състояние на 

тези групи. 

Социални мрежи 

o Запознайте се със социалните мрежи. Първо, трябва да знаете 

различните социални мрежи (Twitter, Instagram, Facebook, 

Messenger, WhatsApp и т.н.). 

o Създайте социална мрежа с вашите роднини и близки приятели 

Снимки и видеоклипове 

o Изживейте снимане с мобилния си телефон. 

o Опитайте да изпращате и получавате снимки от вашето семейство 

и приятели. 

o Направете кратки видеоклипове, за да тествате възможностите на 

телефона си. Използвайте най-достъпния софтуер за редактиране 

на видео (Windows Media Player, PowerEditor и т.н.) 

o Използвайте снимки, за да създадете анимиран видеоклип 

o Създайте видео група, като групирате история: създайте малък 

сценарий, клип и т.н. 
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Видео дейности 

Тези предложения за дейности, тези семинари са създадени и провеждани за 

първи път в образователни центрове, но могат да бъдат полезни и за групи от 

възрастни хора, ако са адаптирани към техните възможности и нужди. 

Тялото ми е буква 

Подготовка: Подредете стаята, така че участниците да лежат върху чиста и 

гладка повърхност и да могат да я снимат отгоре (използвайте стълба, ако е 

необходимо).Например под стълбището или направете снимката от висока 

маса, от друг етаж и т.н. Уверете се, че каквото и да изберете, вашето решение е 

безопасно.  

По-добре да има ръководството за работа с вашия фотоапарат, ако е 

необходимо. Запознайте се с приложения за обработка на изображения като 

PixlR Express 97 или PicMonkey (за това ви е необходим безплатен пробен акаунт). 

 
Източник: Видео семинар в центъра на SBL, Турция. Проектът New Educations 

                                                           
97 PixlR Express: Акови е труднодаизползватеPixIR, покаквато и да е причина, 
можетедаизползвате Power Point и дасъздадетеподобнинапечаткарикатури, 
множествослайдовеиликолажинаединслайд. Всичкифункциизаобработка и 
манипулираненаизображения (изрязване, въртене, оцветяване и др.) Същосаналични в Power 
Point. 
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Презентация на дейността: Участниците създават азбуката заедно, като 

имитират формата на буквите с тялото си. С помощта на букви те създават 

колаж под формата на дума или ономатопея. Създайте азбуката, като помолите 

участниците да лежат на пода под формата на букви. След това се снимат 

буквите една след друга, отгоре, докато се получи цялата азбука (или всеки друг 

кратък текст, който сте избрали). 

Целта на този уъркшоп е да научи възрастните хора, че те могат да създадат 

история или значителна серия от изображения (дори неподвижни 

изображения) с много прости средства. 

Подготовка за задачи: Групата решава какъв текст да създаде. Препоръчваме да 

направите кратък текст (приблизително 30 знака); групата трябва да постигне 

споразумение относно общ текст, който може да бъде постигнат. Ако дискусия не 

може да се проведе на ниво група, резервното решение може да бъде използването на 

азбуката, името на града / областта и т.н. Използвайте въображението си. Можете дори 

да създадете много оригинално "Направи добро!" за участник, който е болен и е 

у дома или в болницата.  

Разделете групата на подгрупи от 5-6 участници и дайте на всеки по няколко 

букви, които да се представят. Ако искате задачата да е по-интересна, можете 

произволно да разпределите буквите между групите; резултатът ще изглежда 

по-добре, защото буквите ще бъдат по-разнообразни по отношение на стил и 

цветове. 

Създаване на буквите: Поставете първата буква: Помолете първия участник (и) 

да седне на пода. Ако мониторът е фотографът, той ще стои на стълбите, за да 

има обща картина.Можете обаче да делегирате тази задача на участник. Двама 

участници са "режисьори" и следват инструкциите на фотографа, помагайки на 

другите да седят правилно. Използвайте примера на ABC, за да ви насочим. 

Веднага след като участниците седнат правилно, фотографът прави снимките на 

стълбите, на масата или на горния етаж (виж също главата за техниката). С тези 

букви участниците могат да формират думи и изречения: името си, книга, която 

харесват, заглавие във вестник със снимка, направена от тях. 

Създаване на думи: Съберете всички снимки на вашия компютър след 

фотосесията и дайте на всяка снимка името на представената буква. За да се 

включат всички участници в учебната дейност, се препоръчва да предоставите 1 

компютър на двама участници. Редактирането на снимки ще се извършва с 

помощта на онлайн програмата Pix1R Express. (За това уеб приложение трябва 
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да инсталирате Flash).PixlR е много лесен за използване и има интуитивен 

интерфейс. Мониторът може да показва действията, които участниците могат 

да предприемат.  

Ако е необходимо, ретуширайте снимките си и премахнете излишния фон, така 

че всички букви да са с еднакъв размер. Всички тези действия могат да бъдат 

извършени с приложението Pix1R. Също така то ви позволява да правите 

колажи в различни конфигурации, да добавяте ефекти, да въвеждате текст и т.н. 

В крайна сметка резултатът може лесно да бъде запазен в компютъра.  

Алтернативи: Тази дейност може да се извърши с други снимки. Например, 

вместо да контурирате буквите с помощта на тялото (което е трудно за човек с 

намалена подвижност), можете да направите това само като използвате ръцете 

си. Помолете всички участници да носят черни пуловери и да снимат ръцете си 

в правилната форма, пред черна стена или завеса. Можете да напуснете стаята и 

да потърсите в природата или другаде форми, които представляват букви. За 

целта може да са ви необходими допълнителни умения за редактиране на 

снимки, тъй като може да се наложи премахването на ненужни изображения и 

фонове. 

 

Анимация: 

Презентация: Участниците оформят свои собствени герои от пластилин и 

създават свои собствени анимации. 

Цели: Участниците разбират значението на стойката на тялото, позицията на 

очите и движенията на героите от пластилин.Участниците научават повече за 

концепциите за пространство (3 измерения) и време (четвърто измерение). 

Научете за проекция, отражение, симетрия, анализ на разстоянието във времето 

и по този начин можете да приложите основни математически и физически 

принципи.  

Дейност: Гледане на филм на базата пластилини анимации. Започнете с част от 

видеоклип с Уолъс и Громит да представите своите собствени пластилинови 

анимационни герои.). След това гледайте Tempera(в YouTube). 

Попитайте участниците следните въпроси относно клипа на Tempera: 

• За какво беше историята? 

• Какви кукли видяхте в историята? 
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• По какво се различаваха куклите една от друга? (цвят, форма, лице) 

• Можете ли да ни кажете нещо за личността на куклата? (авторитетен, 

забавен / наивен, смешен и т.н.) 

Актьорите имат герои: Гледайте различните герои на този филм заедно с 

участниците. Разгледайте как изглежда всеки актьор, всяка кукла от пластилин 

има различен характер. Гледате: 

• форма на тялото 

• стойка на тялото 

• позиция на очите 

• тип уста 

• цвят на тялото 

• движения 

 
Източник: https://www.awn.com/animationworld/advanced-art-stop-motion-animation-building-

puppets-part-4 

Време е за игра: Всички участници ще получат голямо парче цветен пластилин. 

Всеки участник ще моделира своя характер. Участниците могат да 

"преувеличат". 

Например: твърда = големи гърди, уплашена = слабо тяло и големи очи, сладка 

= усмихнати очи и румени бузи и т.н. Когато работите с определени видове 

пластилин като Play-Doh, препоръчваме ви да увиете куклата си във фолио. 

Формирайте групи от 3 участници и ги оставете да създадат проста история за 

анимация, като използвате структурата, описана в работния лист Анимация с 

пластилин в приложението. Тази анимация се отнася до два героя, които се 

срещат, но не всичко наред. Всички стъпки са обяснени в работния лист 
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Анимации с пластилин (pdf) на следващата страница, който можете да 

разпространявате до всички участници. 

Внимание към следните аспекти по време на фотосесията: 

• Уверете се, че участниците имат ясна структура на историята, с начало, 

съдържание и край. Ако мислите, че е необходимо, да зададете сценария 

на участниците. 

• Камерата стои на едно и също място и не се движи. 

• Куклите трябва да се движат с малки стъпки по време на снимките. 

Отново може да е полезно да помолите участниците да се подготвят със 

скици или рисунки на дъска, така че да могат да оценят движенията и 

необходимото време.  

• Уверете се, че светлината на околната среда не се променя по време на 

снимките и че куклите не са засенчени. 

Сглобяване и анимация: За да създадете анимация със колекцията от снимки, 

можете да използвате програма за редактиране на видео.  

Покажете стъпките на групата на голям екран и помолете участниците да 

следват същите стъпки: 

• Поставете всички снимки в директория на вашия компютър и дайте име 

на директорията. 

• Отворете програмата за редактиране на видео и задайте времето за 

неподвижно изображение на 1/8 секунди или времето за затваряне. Ако 

програмата работи с рамки, можете да зададете 3 или 4 кадъра. Можете 

да направите това ръчно, отделно за всяка снимка или можете да 

направите настройката за всички снимки наведнъж, от менюто 

„Настройки“ или „Предпочитания“ на програмата за редактиране. 

• Импортирайте вашите снимки и ги поставете в правилния ред. 

• Запазете проекта и му дайте име. 

• Добавете заглавие и информативен текст. 

Ако сте доволни, натиснете „Експорт“ или „Производство“. Внимание! Това 

действие не е синоним на запис: бутонът за запазване запазва вашия проект, но 

не и получения видеоклип. Можете да създадете независим филм, който може 

да се възпроизвежда на други компютри, да се разпространява в YouTube и т.н., 

само чрез експортиране на видеоклипа. 
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Ако трябва да спрете редактирането, преди да приключите работата, имайте 

предвид на кой компютър сте работили, за да намерите желаните файлове. В 

противен случай снимките трябва да бъдат импортирани отново. 

 

Приложение: Лист на анимация с пластилин 

1. Започване на дейността: Къде отива вашата история? Изберете цветната хартия, 

която най-добре отговаря на идеята ви. Поставете я вътре в кутията, за да създадете 

декора. Разкрасете декора, като добавите малки играчки. 

Направете 10 снимки с декора, докато той все още е празен. Изберете кукла от пластилин. 

Внесете куклата в декорацията, на 12 стъпки, отляво до центъра. Направете снимка на 

всяка стъпка. Помислете предварително как трябва да се движи куклата. 

Накарайте куклата да направи нещо в 20 стъпки: например да скочи върху нещо, да се 

върти, да се сгъсти или да изтъни много, да промени цвета си и т.н. 

Направете снимка на всяка стъпка. 

Изберете друга кукла. Внесете втората кукла в декорацията, на 12 стъпки, отдясно на 

центъра. Направете снимка на всяка стъпка. Отново помислете предварително как трябва 

да се движи куклата. 

2. Съдържание: Поставете марионетките да се срещнат в центъра. Но има  проблем / 

конфликт! Обсъдете в група какъв може да е проблемът и как куклите могат да се движат 

съответно. Възможни проблеми: те се смятат за враждебни  един към друг; единият завижда 

на другия; човек има нещо, което другият иска; те стават приятели; заблудили са се и т.н..  

Направете 30 снимки от избраното от вас движение (като слайдшоу), стъпка по стъпка. 

3. Край: Помислете как трябва да завърши анимацията в група. Как куклите ще решат 

проблема? Например, те отново стават приятели, разделят се ядосани, карат се и се 

разпадат на парчета, топят се, обединяват се помежду си и т.н.. 

Направете 20 снимки от това събитие. 

Когато историята приключи, направете още 10 снимки на пейзажа, без да се движите, дори 

ако пейзажът е празен. 

 

Въпроси за самооценка: 

1. Каква може да бъде полезността на дейностите по изразяване? 

2. Какви дейности, предложени в модула, могат да се извършват на ниво  

между поколения? 

3. Защо слушането е важно за възрастните хора? 



 
 

309 
 

4. Смятате ли, че нивото на креативност на медийните дейности е 

адекватно? 

5. Смятате ли, че иновативните дейности стимулират самочувствието? 
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