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	Кои	сме	ние

•	 Каритас	България”	е	българска	нестопанска	организация,	сдружение	с	обществена	полза,	
осъществяващо	социална	дейност	в	подкрепа	на	уязвими	групи	хора	от	обществото.	създаде-
на	през	1993	г.	от	епископската	конференция	на	Католическата	църква	в	България,	„Каритас	
България”	е	федерация	на	независими	епархийни	организации.

•	 Част	сме	от	световното	семейство	„Каритас	интернационалис”,	заедно	с	още	162	национал-
ни	организации	от	цял	свят.

•	 Подпомагаме	нуждаещите	се	хора,	чрез	нашата	мрежа	от	организации	членки	и	техните	
структури	по	места.

•	 Предоставяме	информация	на	мрежата	с	цел	по-ефективна	социална	дейност.

•	 насърчаваме	диалога,	сътрудничеството,	координацията	и	обмена	на	опит	между	своите	
организации	членки.

•	 Подкрепяме	организациите	членки	в	изграждането	на	капацитета	им.

•	 Представляваме	 организациите	 членки	 и	 защитава	 техните	 интереси	 на	 национално	 и	
международно	ниво.

•	 сътрудничим	с	други	сродни	организации	с	акцент	върху	икуменизма.

	КАК	ПоДКРеПЯме	ВЪЗРАсТниТе	ХоРА	(65+)

•	 За	възрастни	хора	(65+)	в	градовете	софия,	Русе,	Белене,	Пловдив,	Раковски,	малко	Тър-
ново	и	в	селата	Житница	(област	Пловдив),	Бърдарски	геран	(област	Враца)	и	Гостиля	(област	
Плевен)	функционират	центрове	за	Домашни	грижи	на	„Каритас“	към	„Каритас	софия“,	„Кари-
тас	Русе“	и	„Каритас	Витания“.	Към	центровете	има	мобилни	екипи	от	медицински	сестри	и	со-
циални	помощници,	които	предоставят	комплексни	–	здравни	и	социални,	грижи	в	домовете	
на	нуждаещи	се	възрастни	хора.

•	 мобилните	екипи	на	„Каритас”	предоставят	комплексна	медико-социална	грижа	и	в	още	5	
населени	места,	намиращи	се	в	близост	до	посочените	градове	и	села:	до	малко	Търново	–	се-
лата	стоилово,	Звездец,	Граматиково;	до	Житница	–	селата	Дуванлии	и	Калояново.

•	 Центърът	за	Домашни	грижи	на	„Каритас“	в	гр.	Русе	реализира	и	услугата	„Кухня	на	коле-
ла”,	чрез	която	се	предоставя	храна	по	домовете	и	социална	подкрепа	на	нуждаещи	се	въз-
растни	хора.

•	 В	с.	Покрован	(област	Хасково)	функционира	дневният	център	„св.	Василий	Велики“	към	
„Каритас	софия”,	който	предоставя	дневни	грижи	и	занимания	за	посещаващите	го	възрастни	
хора,	съобразно	техните	индивидуални	потребности	и	нужди	от	организиране	на	свободното	
време,	взаимопомощ,	закрила	и	социална	интеграция.

www.caritas.bg  



„По-дългият живот не трябва да се разглежда като изключение, в те-
жест или предизвикателство, а по-скоро като благословия, това, което 
всъщност е. 

Когато много възрастни хора са изоставени, когато възрастните хора са 
изолирани, отхвърлени и забравени, когато не се грижим за тях, нека се 
запитаме -имаме ли бъдеще?

Защото по-възрастните хора, заедно с децата и младежите са носители 
на историята. Децата и младежите – със своята биологична сила и енер-
гия, а възрастните– давайки им своя опит, познания, мъдрост и житей-
ска памет. 

Имаме ли бъдеще ако загубим паметта си като хора, семейство, обще-
ство, народ, култура?

(…) 

Нека различните структури за грижи за възрастните хора да бъдат на-
истина домове за тях, а не затвори! Да бъдат за възрастните, а не да 
служат на чужди интереси! Да не бъдат места, в които възрастните жи-
веят изоставени, скрити и пренебрегнати! 

Защото най-голямата ценност е те да споделят своята вяра и мъдрост 
с младите!“

Из обръщение на папа Франциск  
от 15 юни 2014 година пред вярващите  
в Базиликата „Санта Мария ин Трастевере“ в Рим
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За	изданието

Това	изявление	има	за	цел	да	постави	отново	във	фокуса	на	вниманието	възрастните	
хора	(65+),	както	и	темата	за	комплексното	предоставяне	на	здравни	и	социални	грижи	в	
домашна	среда,	за	значението	на	тези	грижи	за	подобряване	на	качеството	на	живот	на	
обгрижваните	хора.

Грижата	за	възрастните	хора	не	трябва	да	бъде	приоритет	само	„на	хартия“,	а	нужда-
ещите	се	от	грижа	да	бъдат	третирани	като	чисто	статистически	проблем.	интегрираните	
здравно-социални	услуги	в	домовете	от	няколко	години	са	планиран	приоритет	в	различни	
работни	планове,	политики,	стратегии	и	програми,	но	на	практика	продължава	да	няма	на-
сърчаващи	условия	за	развитието	им,	бави	се	уреждането	им	в	поднормативната	уредба	
и	изработването	на	стандарти	за	тяхното	предоставяне:	в	крайна	сметка	по	тази	причина	
достъпът	до	такава	грижа	не	е	гарантиран	спрямо	нуждаещите	се	от	нея.	

насочваме	 отново	 вниманието	 към	 тази	 тема	 не	 защото	 считаме,	 че	 интегрираната	
здравно-социална	 грижа	в	домашна	среда	ще	разреши	всички	съществуващи	проблеми,	
засягащи	нуждите	на	възрастните	хора	над	шестдесет	и	пет	години	в	страната	ни,	а	защото	
опитът	и	ежедневната	ни	среща	с	тези	хора	показва,	че	комплексните	домашни	грижи	имат	
своето	място	и	неоспорима	роля	за	справяне	с	предизвикателствата	и	страданията,	причи-
нени	от	старостта	и	болестта.

с	оглед	на	това	разработихме,	изпробвахме	и	развихме	комплексни	домашни	грижи,	
с	които	подкрепяме	възрастните	хора	в	отговор	на	нуждите	им	да	изживеят	старините	си	
достойно	там,	където	живеят	 спомените	им,	където	те	 се	чувстват	най-добре	–	в	 своите	
домове,	там,	където	е	преминал	животът	им,	независимо	дали	става	дума	за	скромен	или	
луксозен	дом,	за	дом	в	голям	град	или	в	малко	бедно	селце.

след	16	години	работа	в	14	населени	места	в	страната	по	предоставянето	на	комплекс-
ни	домашни	грижи	на	360	възрастни	хора	годишно,	ние	в	Каритас	сме	убедени,	че	моделът	
на	комплексно	предоставяне	на	здравни	грижи	и	социални	услуги	има	своя	важен	и	нео-
спорим	принос	в	осигуряването	на	здравна,	социална	и	морална	подкрепа	на	възрастните	
и	страдащи	от	заболявания	хора.
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Успоредно	с	предоставянето	на	такива	услуги	от	мрежата	на	нашата	организация	
ще	продължим	да	работим	за	това	достъпът	до	такива	услуги	да	бъде	осигурен	и	га-
рантиран	за	всички	възрастни	хора	в	нашето	тук	и	сега.

Ще	продължим	да	настояваме	да	се	работи	активно	и	за	разработването	на	под-
ходящи	механизми,	които	да	осигурят	предоставянето	на	подкрепа	и	на	бъдещите	
възрастни	хора,	защото	делът	на	възрастното	население	е	с	тенденция	да	нараства,	
а	броят	на	работещите,	които	осигуряват	постъ¬пления	за	социалната	и	здравната	
система,	се	очаква	да	намалее.	При	такива	прогнози	предстоящата	нужда	от	гри¬жа	
за	възрастните	хора	ще	бъде	още	по-голяма.

Част	I	

Възрастните	хора	в	България	(65+)		
и	необходимостта	от	подкрепа	и	грижа		
за	достойно	изживяване	на	старините
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В тежка социална ситуация

Възрастните	 хора	 (65+)	 са	 една	 от	 най-уязвимите	
групи	 в	 България,	 живеещи	 в	 сериозен	 риск	 от	 внезап-
ни	 влошавания	 на	 здравето,	 голяма	 част	 от	 тях	живеят	
в	 бедност	 и	материални	 лишения,	 в	 неблагоприятна	 за	
здравето	им	среда,	лишени	от	възможност	за	заслужено	
и	достойно	изживяване	на	старините,	
с	 недостатъчни	 (обикновено	 само	
от	пенсии)	за	покриването	на	еже-
дневните	им	нужди	(храна,	лекар-
ства,	 отопление,	 здравни	 грижи	и	
т.н.)	доходи.	

Влиянието на миграцията

миграционните	 процеси,	 стиму-
лирани	от	желанието	за	по-добър	стан-
дарт	на	живот	и	професионална	реали-
зация,	текат	както	в	посока	от	родното	
населено	 място	 към	 по-големи	 и	 с	 по-
добра	инфраструктура	градове	в	страна-
та,	така	и	от	родината	към	чужди	страни.	
Тези	 процеси	 доведоха	 до	 напускането	
на	родните	места	от	много	хора	в	млада	и	
средна	възраст,	поради	което	голяма	част	
от	 възрастните	 хора	 останаха	 сами,	 без	
пряка	 физическа	 подкрепа	 от	 роднини	 и	
приятели.	Вследствие	на	миграцията	в	мно-
го	населени	места,	а	вече	и	в	големите	гра-
дове,	 се	 усеща	все	по-осезателно	недостиг	
и	липса	на	обучени,	квалифицирани	и	жела-
ещи	 да	 оказват	 здравни	 и	 социални	 грижи	
кадри,	което	е	сериозен	проблем,	изискващ	
отговор	 на	 нарастващите	 нужди	 от	 дълго-
срочна	грижа.

България	е	в	че
лната	десетка	в

	европа	по	заста
рява-

не	на	население
то	(на	5-то	място

	по	данни	на	оо
н).	В	

края	на	2017	г.	в
ъзрастните	хора

	на	65	и	повече	
годи-

ни	са	били	окол
о	20,8%	от	населението

	на	страната,	

а	темпът	на	заст
аряване	е	много

	висок	(нси).	Пр
ез	

2025	година	1	о
т	всеки	5	българ

и	ще	бъде	на	въ
зраст	

над	65	г.	В	Бълга
рия	към	2060	г.	

възрастното	нас
еле-

ние	на	65	и	пове
че	години	като	п

роцент	от	общо
то	

население	се	оч
аква	да		достигн

е	32%.	В	негативен	

план	ще	се	изме
ни	коефициентъ

т	на	възрастова
	

зависимост,	кат
о	съотношениет

о	на	населениет
о	на	

възраст	65	и	пов
ече	години	към

	населението	на
	въз-

раст	15-64	годин
и	към	2060	г.	ще

	е	по-малко	от	д
вама	

души	в	трудоспо
собна	възраст	к

ъм	един	възрас
тен	

човек.	

относителният	
дял	на	бедните	

членове	на	дом
акин-

ства,	съставени	
от	един	човек	н

ад	65	г.,	е	54,2%
.	Това	

означава,	че	все
ки	втори	самоте

н	възрастен	чов
ек	

живее	под	лини
ята	на	бедностт

а.

Разходите	за	гр
ижата	за	възрас

тните	хора	като
	про-

цент	от	БВП	сре
дната	стойност	

за	ес-27	за	2008
	г.	е	

0,41%	при	0,05%	за	България.

Национална здравна стратегия 2020,  

Политика 1.4. – Здраве  

за възрастните хора  

(над 65 години)

социална изолация  
и самотата

от	изключително	важно	значе-
ние	е	и	факторът	самота	–	много	от	
възрастните	хора	нямат	в	прякото	
си	обкръжение	близки	и	приятели,	
други	 от	 тях	 нямат	 подкрепата	 на	
близките	си	по	различни	причини.	
много	възрастни	хора	живеят	в	из-
олация	и	са	лишени	от	възможност-
та	 да	 водят	 пълноценен	 социален	
живот,	 независимо	 дали	 ежедне-
вието	им	протича	в	селска	махала	
или	в	голям	град.	Да	не	говорим,	че	
много	от	 тях	 се	 оказват	 лесна	ми-
шена	 за	 различни	 видове	 злоупо-
треби	 с	 финансовото	 и	 здравното	
им	положение.	
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заболяВанията  
Водят до ВлошаВане  
качестВото на жиВот  
В напреднала Възраст

със	 старостта	 неизбежно	
идват	болката,	немощта,	трудно-
подвижността,	а	това	води	до	по-
требност	от	житейска	подкрепа	и	
здравна	грижа.	Повечето	от	хора-
та	на	възраст	над	шестдесет	и	пет	
години	 са	 с	 влошено	 здраве,	 стра-
дат	от	сериозни	заболявания,	зато-
ва	 състоянието	 им	 изисква	 наблю-
дение,	подкрепа,	придружаване	при	
излизане	извън	дома,	а	при	някои	от	
тях	–	и	цялостно	обслужване.

Хроничните	 незаразни	 заболява-
ния	са	основна	причина	за	влошаване	
на	 здравния	 статус,	 водещи	 до	 инва-
лидност	и	дори	до	смъртност.	Повечето	
от	възрастните	хора	страдат	от	повече	
от	 едно	 хронично	 заболяване.	 Появя-
ват	 се	 затруднения	 в	 мобилността,	 ко-
ето	в	особено	висока	степен	допринася	
за	влошаване	на	качеството	на	живот	на	
възрастните	хора.

статистически данни и тенденции,  

засягащи живота и здравето за възрастните хора:

l	ниска	продълж
ителност	на	жив

ота	като	цяло	и	
на	години	живо

т	в	добро	здрав
е;	

l	нарастващи	по
требности	от	ре

сурси	за	лечени
е	и	дългосрочни

	грижи;	

l	 Задълбочаващ
о	се	несъответс

твие	между	нал
ични	и	необход

ими	ресурси	за	
задово-

ляване	на	потре
бностите.	

основните	здра
вни	проблеми	п

ри	възрастните	
хора	са	свързан

и	със	заболевае
мостта	и	

уврежданията,	п
ричинени	от	хро

нични	заболява
ния,	като	напри

мер:	рак,	заболя
вания	

на	дихателните
	пътища,	сърдеч

но-съдови	забол
явания	и	съдови

	заболявания	на
	нерв-

ната	система,	ди
абет,	деменция	

и	психични	боле
сти,	мускулно-ск

елетни	смущени
я	и	

проблеми,	свър
зани	с	нарушени

я	в	слуха	и	зрен
ието.	

около	20%	от	хората	на	въ
зраст	над	70	год

ини	и	50%	от	хората	на	въ
зраст	над	85	го-

дини	съобщават
	за	трудности	пр

и	осъществяван
е	на	дейности	о

т	ежедневието,	
като	

например	къпан
е,	обличане	и	то

алет,	вземане	н
а	лекарства	и	др

.

специфичен	здр
авен	проблем	в

	тази	възрастов
а	група	са	разли

чните	форми	на
	демен-

ция,	при	които	к
огнитивните	и	п

оведенческите	
нарушения	водя

т	до	прогресивн
а	загуба	

на	самостоятел
ност.	
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достъп до услуги –  
социални и здраВни

много	 от	 хората	 в	 напреднала	
възраст	нямат	достъп	до	отговарящи	
на	нуждите	им	услуги	(здравни	и	со-
циални)	и	това	ги	поставя	в	ситуация	
на	по-голяма	уязвимост.	В	много	от	
малките	и	отдалечени	населени	мес-
та	 възрастните	 хора	 нямат	 достъп	
до	медицинска	помощ	(на	практика	
не	разчитат	на	личен	лекар,	аптека,	
друг	 вид	 здравни	 грижи).	 Преоб-
ладава	 институционалната	 грижа	
в	 социално	 заведение	 („старчески	
дом“),	 както	 и	 хоспитализацията	 в	
болнично	 заведение	 по	 социални	
причини.	 Достъпът	 до	 качествени	
здравни	грижи	зависи	от	населено-
то	място	и	платежоспособността	на	
конкретния	 човек.	 Липсват	 отгова-
рящи	на	потребностите	и	съобразе-
ни	със	специфичните	особености	на	
съответната	 възрастова	 група	 услу-
ги	 за	 запазване	 на	 тяхното	 здраве,	
самостоятелност	и	достойнство.	не	
е	 гарантиран	 достъпът	 на	 възраст-
ните	 хора	до	 услуги	 за	 	 превенция,	
лечение,	 рехабилитация,	 дълго-
срочни	и	палиативни	грижи.	

Дори	 и	 в	 големите	 градо-
ве	с	относително	добра	инфра-
структура	 за	 възрастните	 хора	
е	 трудно	 и	 често	 невъзможно	
да	 се	 придвижат	 сами	 до	 бол-
нично	заведение	и	други	видове		
обществени	 институции;	 ниските	
им	доходи	не	позволяват	те	да	по-
лучат	качествена	здравна	грижа	и	
рехабилитация	или	да	си	осигурят	
личен	асистент	чрез	частна	фирма.

достъп до услуги В домашна среда

В	различните	политики,	стратегии	и	планове	услугите	
в	домашна	среда	са	поставени	като	един	от	приоритетите	
в	развитието	на	дългосрочната	грижа	за	възрастните	хора.	
Предвидено	е	изграждането	на	структури	за	интегрирани	
домашни	грижи	за	възрастни	хора	и	развитие	на	мрежа	от	
услуги	за	осигуряване	на	независим	и	достоен	живот.	

Все	още	обаче	не	се	обръща	достатъчно	внимание	на	
ролята	и	значимостта	на	услугите	в	домашна	среда	и	за	тях	
все	още	не	е	предвиден	значителен	дял	в	развитието	на	
системата	за	дългосрочна	грижа.	Все	още	няма	механизъм,	
който	да	осигури	устойчивост	на	вече	утвърдените	услуги	
като	домашен	помощник	и	социален	асистент,	както	и	все	
още	 няма	 изпробван	 механизъм	 на	 финансиране,	 който	
да	осигури	развитието	и	на	други	услуги	в	домашна	среда,	
като	например	интегрираните	здравно-социални	такива.

с	проекти	по	оперативна	програма	„Развитие	на	чо-
вешките	ресурси“	 беше	направена	 стъпка	 за	 разкриване	
на	услуги	в	домашна	среда,	но	с	това	не	се	гарантира	устой-
чивото	развитие	на	услугите	след	приключване	на	проект	
по	оперативната	програма.	на	този	етап	не	е	ясно	дефи-
нирана	отговорността	на	държавата	съобразно	наличие	и	
достъп	до	такива	услуги	от	страна	на	възрастните	хора,	за-
белязва	се	тенденция	този	вид	грижа	да	бъде	прехвърлен	
като	отговорност	единствено	на	общините,	които	с	мест-
ните	си	бюджети	нямат	достатъчен	ресурс	да	осигурят	и	
гарантират	устойчивост	на	домашната	грижа.

с	измененията	в	Закона	за	здравето	нормативно	беше	
регламентирана	възможността	за	предоставяне	на	интег-
рираните	 здравно-социални	 услуги	 в	 домашна	 среда,	 но	
условията	и	редът	за	предоставянето	им	все	все	още	не	са	
уредени.

Услугите	 в	 домашна	 среда,	 които	 се	 предоставят	 в	
рамките	на	оперативна	програма	„Развитие	на	човешките	
ресурси“	и	домашните	социални	патронажи	не	могат	да	об-
хванат	всички	нуждаещи	се,	както	и	не	могат	да	насърчат	и	
не	допускат	участието	на	неправителствени	организации	в	
грижата	и	предоставянето	на	социални	услуги	за	възраст-

ните	хора.	Домашните	со-
циални	патронажи	са	фо-
кусирани	 преди	 всичко	
върху	предоставянето	на	
храна,	 а	 предоставяне-
то	на	услуги	в	домашна	
среда	в	рамките	на	„не-
зависим	живот“	не	оси-
гурява	 здравната	 част	
от	грижата.
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изграждането	на	по-тясно	сътрудничество	
между	системата	за	здравни	услуги	и	системата	
за	социална	закрила,	както	и	услугите	в	домаш-
на	 среда,	 продължават	да	 се	осъществяват	на	
проектен	 принцип,	 те	 не	 са	 съобразени	 	 с	 ин-
дивидуалните	потребности	и	нужди,	не	се	пре-
доставят	достатъчно	обучени	хора,	не	е	доста-
тъчно	застъпена	и	развита	
здравната	грижа.	

В	 същото	 време	 е	
наложително	за	възраст-
ните	хора	с	хронични	за-
болявания	 и	 трайни	 ув-
реждания	 да	 се	 осигурят	
специализирани	 грижи	
по	 домовете,	 включващи	
предоставяне	както	на	ме-
дицински	 грижи	 и	 социал-
ни	 дейности,	 подпомагащи	
ги	 в	 ежедневните	 дейности	
от	 бита	 (поддържане	 на	 хи-
гиената	 в	 дома,	 хигиена	 на	
тялото,	 хранене,	 пазаруване,	
придружаване,	 разходки	 и	
др.),	 така	 и	 грижа,	 съобразе-
на	с	индивидуалните	нужди	и	
здравно-социален	статус.	

За	подобряване	на	качест-
вото	на	предоставяните	грижи	
в	домашна	среда	е	необходимо	изграждане	и	
повишаване	на	професионалния	капацитет	на	
кадрите,	 които	 ги	 предоставят.	 Липсват	 про-
фесионално	подготвени	лица,	запознати	с	про-
блемите	 и	 стареенето	 и	 със	 спецификата	 на	
предоставяните	услуги,	както	и	с	необходимите	
стандарти	за	тяхната	организация	и	качество.

Липсата	 на	 гарантиран	достъп	 до	 разноо-
бразни	по	вид	услуги	в	домашна	 среда	е	при-
чина	възрастните	хора	в	нужда	да	нямат	друга	
алтернатива	 освен	 постъпването	 в	 болница	
или	хоспис.	За	общинските	домове	за	възраст-
ни	хора	се	чака	дълго	и	няма	достатъчно	места,	
а	 частните	 такива	 са	 изключително	 скъпи,	 ко-
ето	 само	по	 себе	 си	не	 гарантира	качество	на	
грижата.	изграждането	на	мрежа	от	достъпни	
и	 качествени,	 разнообразни	 по	 вид	 домашни	
грижи,	 би	 изиграло	 ключова	 роля	 за	 институ-
ционалната	 адекватност	 спрямо	 възрастните	
хора.	

национална стратегия  
за дългосрочна грижа (приета 2014) 

много	малко	неправителствени	организа-
ции	 разработват	 и	 предоставят	 услуги	 за	 въз-
растни	хора,	при	това	в	домашна	среда.	Бизне-
сът	не	е	особено	заинтересован	от	развитието	
на	 този	 сектор,	 защото	преобладаващата	 част	

от	 възрастните	 хора	
са	 с	 изключително	
ниски	 доходи	 и	 не	
могат	 да	 си	 позво-
лят	 високи	 цени	 за	
грижи;	 докато	 по-
приемливи	 за	 нуж-
даещите	се	цени	на	
услугите	означават	
финансова	 неса-
мостоятелност	 на	
сектора	 и	 нуж-
дата	 от	 дотира-
не	 на	 услугите,	
извършвани	 в	
него.	

П р о б л е -
мите,	 засяга-
щи	грижата	за	
възрастните	
хора,	 се	 пре-

хвърлят	 като	 в	
игра	на	пинг-понг	между	институ-

ции	и	власти.	Въпреки	нарастващите	нужди	не	
се	работи	ускорено,	целенасочено,	последова-
телно	и	обединено	за	осигуряването	на	среда	
за	развитие	на	широк	набор	от	необходими	за	
възрастните	хора	услуги,	включително	и	в	до-
машна	среда,	както	и	не	се	мисли	за	изработва-
нето	на	механизми	за	гарантирането	на	устой-
чивостта	 им.	 В	 краткосрочен	 план	 държавата	
осигурява	 средства	 по	 оперативни	 програми	
за	 проектни	 дейности,	 а	 в	 дългосрочен	 отго-
ворността	 се	 прехвърля	 върху	 общините.	 на	
практика	до	момента	не	е	имало	целенасочена	
финансова	подкрепа	за	развитието	на	интегри-
раната	здравно-социална	грижа	с	ясно	застъпен	
здравен	 елемент,	 а	 наличното	финансиране	 е	
допустимо	само	за	общините,	което	ограничава	
възможността	да	се	развият	различни	модели	
на	такива	услуги	и	подкрепата	да	стигне	до	по-
вече	нуждаещи	се.
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l Възрастните хора да бъдат в центъра 
на вниманието на социалната политика и отго-
ворност на всички държавни равнища. Необ-
ходимо е да се създадат условия за развити-
ето на липсващи, но необходими услуги, да се 
разшири обсега и подобри качеството на вече 
съществуващите такива.

l Да се предвиди достатъчно финансира-
не за развитие дългосрочни грижи в отговор 
на нарастващите нужди и ясната тенденция на 
демографско развитие. Това е свързано с осигу-
ряването на достъп на възрастните хора до не-
обходимите и отговарящи на потреб¬ностите 
им услуги, независимо от това в кое населено 
място на страната живеят и каква е тяхната 
платежоспособност. 

l Да се разработят и осигурят разноо-
бразни механизми за финансово обезпечаване 
на услугите за възрастните хора. Осигуряване-
то на устойчивост в предоставянето на услуги-
те за възрастни хора може да бъде постигнато 
чрез сбор от различни източници на финанси-
ране; важно е да се разработят липсващи до 
момента, но изключително необходими меха-
низми за финансиране, които в дългосрочен 
план да бъдат сигурен източник за финансово 
обезпечаване (в сферата на застраховането, 
осигуряването, участието на семейството и 
т.н.).

l Да се осигури равнопоставеност на 
всички доставчици на услуги за възрастни 
хора, включително и в домашна среда, по от-
ношение на изискванията за регистрация и 
достъп до възможности за финансиране. Това 
ще осигури възможност за развитие на пове-
че и разнообразни по вид услуги и ще даде 
възможност на възрастните хора да направят 
избор и да ползват онези услуги, които най-
точно отговарят на техните потребности и же-
лания.

l Да бъдат предприети организационни 
мерки, насочени към по-координирани и ин-
тегрирани форми на предоставяне и финан-
сиране на грижа (обединяваща насочването, 
входа, доставката, управлението и организа-
цията на услугата).

l Планирането и  предоставянето на дъл-
госрочните грижи да се основава на  персона-
лизирана грижа, съобразена с индивидуални-
те потребности и зачитане на достойнството 
на възрастните хора в противовес на досегаш-
ните институционални подходи.

l С оглед на нарасналите нужди от дъл-
госрочни грижи за възрастни хора и свързана-
та с това нарастваща необходимост от кадри 
да се предприемат усилия и действия за из-
дигане на ролята и значимостта на различни-
те професионални направления в грижата за 
възрастните хора (медицински сестри, здрав-
но-социални асистенти, домашни помощници, 
болногледачи, социални работници и т.н.). Да 
бъдат предвидени достойни възнагражде-
ния и допълнителни материални стимули,  
възможности за сериозна предварителна и 
продължаваща професионална подготовка и 
развитие, в съчетание с професионална супер-
визия.

За	какво	настояваме	и	се	застъпваме:	
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„Аз няма да умра от глад,  
ще умра от самота” 

За	 съжаление	 в	 нашето	 общество	
преобладава	 пренебрежително	 отно-
шение	към	възрастните	хора	и	неглижи-
ране	 на	 техните	 нужди.	 самотата,	 под-
минаването,	 забравата	 и	 отхвърлянето,	
съпътсвани	 от	 бедността,	 убиват	 въз-
растните	хора	в	България.	

Част	II	

За	интегрираните	здравно-социални	услуги		
в	домашна	среда	и	мястото	и	ролята	им		
за	възрастния	човек
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Представяме нашето разбиране за същността, 
мястото и ролята на интегрираните здравно-соци-
ални услуги в домашна среда с оглед на грижата за 
възрастните хора като важна част от системата за 
оказване на подкрепа за достоен живот в старостта 
и с ясното разбиране, че мобилните комплексни 
домашни грижи, колкото и широкообхватни и ефек-
тивни да са те, не са в състояние да решат всички 
проблеми на възрастните болни, а много често и са-
мотни, хора. Вярваме обаче, че те са важен елемент 
и основа за промяна на институционалния модел 
на грижа, за превенция на входа към институциите, 
за по-ефективна и финансово оптимизирана грижа, 
която спестява разходи за неадекватни хоспитали-
зации и живот в институция. 

Наложително е услугите в домашна среда и ин-
тегрираните здравно-социални такива  да имат 
значителен дял в системата за дългосрочни грижи 
в страната ни. Те биха осигурили персонализирана 
подкрепа за възможно най-дълъг период и грижа 
за достойно изживяване на болестта и старостта, 
съобразно степента на нуждата от грижа на възраст-
ния човек.

Разбира се, ние не отхвърляме и други възмож-
ности за подкрепа. Влошаването на състоянието на 
възрастните хора често изисква те да бъдат приети 
в болница или в стационарно заведение за непре-
къснато наблюдение и  затова смятаме, че трябва 
да има модерни и ориентирани към нуждите, зачи-
тащи достойнството на възрастния човек домове 
за болни хора, както и за такива с временна загуба 
на самостоятелност, също и за такива в тежко със-
тояние, за които случаи е наложителна намесата 
на специализирани екипи от медицински сестри, 
помощници, социални работници, болногледачи и 
др. Фактори за нуждата от комплексна специали-
зирана медицинска грижа понякога са влошеното 
здраве и твърде мизерните битови условия. Отчита-
ме и нуждата от дневна и стационарна грижа за все 
по-нарастващия брой възрастни хора в напреднал 
стадий на деменция. Важна и необходима е хоспис-
ната (палиативната) грижа. 

За нас промяната на институционалния модел на 
грижа означава промяна в  отношението към въз-
растния човек, към организацията на работа при 
предоставянето на грижата, съобразяване с индиви-
дуалните нужди, отказ от безлично и унифицирано 
отношение, възпроизвеждане на среда, макси- 
мално близка до обичайната.
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отхвърлянето	 на	 възрастните	 хора	 и	
изоставянето	им	е	една	тревожна	тенден-
ция.	За	съжаление	–	на	всички	равнища.	

остаряването	 е	 свързано	 с	 физиче-
ски,	 умствени	 и	 емоционални	 промени.	
справянето	с	тях	до	голяма	степен	зависи	
от	силата	на	личността	и	от	условията	на	
подкрепа.	Психическите	промени,	съпът-
стващи	хода	на	 стареенето,	 често	водят	
до	 тревожност,	 обърканост,	 депресии	
или	 деменция.	 Тези	 заболявания	 изис-
кват	много	внимание	и	компетентна	по-
мощ	както	за	самия	възрастен,	така	и	за	
неговите	близки	и	приятели,	на	чиято	
подкрепа	би	могъл	да	разчита.

с	 напредването	 на	 възрастта	 се	
увеличава	 податливостта	 спрямо	
различни	 заболявания.	 Продължи-
телността	на	живота	на	възрастните	
хора	в	нашата	страна	се	увеличава,	
но	 за	 съжаление	 успоредно	 с	 това	
нараства	 и	 нивото	 на	 заболевае-
мост,	 което	 се	 отразява	 върху	 ка-
чеството	на	живот	на	възрастните	
хора.	

Чл. 125 б. (нов	-	ДВ,	бр.	72
	от	2015	г.)	(1)	ин

тегрираните	здр
авно-социални	у

слуги	са	

дейности,	чрез	
които	медицинс

ки	специалисти
	и	специалистит

е	в	областта	на	
соци-

алните	услуги	п
редоставят	здра

вни	грижи	и	мед
ицинско	наблюд

ение	и	осъщест
вяват	

социална	работ
а,	включително

	в	домашна	сред
а,	в	подкрепа	на

	деца,	бременни
	жени,	

хора	с	увреждан
ия	и	хронични	з

аболявания	и	въ
зрастни	хора,	ко

ито	имат	нужда
	от	

помощ	при	изпъ
лнение	на	ежед

невните	си	дейн
ости.

(2)	Услугите	по	а
л.	1	могат	да	се	

предоставят	от	
общините,	от	ле

чебните	заведе
ния	и	

от	лицата	по	чл.
	18,	ал.	2	от	Зако

на	за	социално	п
одпомагане.

(3)	общините	и	
лицата	по	чл.	18

,	ал.	2	от	Закона
	за	социално	по

дпомагане	мога
т	да	

предоставят	усл
угите	по	ал.	1	сл

ед	уведомяване
	по	реда	на	чл.	3

6	на	регионална
та	

здравна	инспек
ция,	на	територ

ията	на	която	се
	осъществяват	у

слугите.

(4)	Лечебните	за
ведения	могат	д

а	предоставят	у
слугите	по	ал.	1

	при	спазване	на
	усло-

вията	на	чл.	18,	
ал.	2	и	3	от	Зако

на	за	социално	п
одпомагане.

(5)	Услугите	по	а
л.	1	за	деца	се	п

редоставят	при
	спазване	на	изи

скванията	на	За
кона	за	

закрила	на	дете
то.	интегрирани

	здравно-социал
ни	услуги	(нов	-

	ДВ,	бр.	72	от	20
15	г.)

Раздел I “а”, чл. 125 б
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нито	
един	 човек	 не	 би	 ис-

кал	да	бъде	зависим	от	помощта	и	гри-
жите	на	други	хора.	Последното	често	налага	промени	

и	възниква	нужда	от	осигуряването	на	грижа	в	болница	или	
хоспис,	в	противоречие	с	желанието	на	болния	възрастен	
човек	да	не	напуска	собствения	дом.	

Грижата	за	болните	в	дома,	както	и	в	рамките	на	жиз-
неното	им	обкръжение,	е	неизменна	част	от	човешкия	свят	
и	проявата	на	човечност.	именно	домашните	грижи	могат	
да	подпомогнат	възрастния	болен	човек	да	се	справи	с	пре-
дизвикателствата	на	болестта	и	старостта,	продължавайки	
да	живее	в	собствения	си	дом.

Комплексните	 домашни	 грижи	 предоставят	 здравна,	
социална	и	морална	подкрепа	на	възрастните	 хора	 с	 хро-
нични	 заболявания	 и	 трайни	 увреждания,	 ко-
ито	в	различна	степен	не	могат	да	удовлетво-
ряват	сами	ежедневните	си	нужди.	Подкрепата	
засяга	тяхното		ежедневие	и	обхваща	цялостния	
им	живот.	Професионалните	здравни	и	социални	
грижи	 се	 планират	 и	 предоставят	 според	 инди-
видуалните	нужди	и	потребности	на	възрастния	
човек	и	са	съпътствани	от	внимание,	съчувствие,	
вдъхване	на	сили	и	надежда.

Целта	 на	 домашните	 грижи	 е	 да	 окажат	 ця-
лостна	подкрепа	и	да	подобрят	максимално	качест-
вото	на	живот	на	възрастния	човек	в	ситуацията	и	
състоянието,	в	което	той	се	намира.	Те	имат	за	цел	
да	 окажат	 едновременно	 професионална	 и	 компе-
тентна,	 но	 и	 човешка	 подкрепа,	 основаваща	 се	 на	
уважение,	зачитане	на	достойнството	и	потребности-
те	на	всеки	възрастен	човек	и	на	начина,	по	който	той	
приема	старостта	и	болестта.	Затова	от	голямо	значе-
ние	в	домашните	грижи	е	комуникацията	–	разговори-
те,	интонацията,	жестовете	на	подкрепа,	отношението	
при	извършването	на	различните	дейности.

Патронажната грижа е модел на 

комплексно предоставяне на здравни 

и социални услуги на възрастни хора 

с хронични заболявания и трайни ув-

реждания в обичайната им домашна 

среда съобразно мениджърски подход 

на организиране и управление на гри-

жата. Този вид грижа се осъществява 

чрез мобилни екипи от медицински сес-

три, домашни помощници, здравно-со-

циални асистенти, които извършват 

медицинско наблюдение и здравни гри-

жи, подкрепа в ежедневните дейности 

за поддържане на личната хигиена и 

домакинството, хранене и т.н.

Домашните	грижи	оказват	по-
мощ	за	самостоятелен	живот	в	ста-
рост	и	болест;	подкрепа	за	възста-
новяване	 след	 лечение	 и	 травма;	
грижи	 за	 тежко	 и	 лежащоболни	
хора;	 палиативни	 грижи.	 Патро-
нажната	грижа	е	почасова	(в	рам-
ките	 на	 2	 часа),	 веднъж	 или	 два	
пъти	на	ден	или	включва	опреде-
лен	брой	посещения	в	седмица-
та,	като	са	ангажирани	мобилни	
екипи	 с	 медицински	 сестри,	
здравно-социални	 асистенти	 и	
домашни	 помощници	 според	
компетенциите	 си	 в	 извърш-
ването	на	медицинско	наблю-

дение	и	здравни	грижи,	помощ	в	
поддържането	на	личната	хигиена	
и	 домакинството,	 консултиране,	
придружаване.	 извършват	 общо	
мобилизиране	и	раздвижване,	оси-
гуряват	 физическа	 подкрепа	 при	
разходки	и	т.н.	общуват	с	възраст-
ния	 човек	 с	 внимание,	 разбиране,	
съдействие.	Друга	разпространена	
форма	 са	 болногледаческите	 гри-
жи	за	определен	брой	часове	(два,	
три	или	четири	часа	през	деня),	как-
то		и	постоянни	домашни	грижи.	

13



Комплексното	предоставяне	на	
здравни	и	социални	услуги	e	важно	с	
оглед	на	възстановяване	след	актив-
но	лечение	и	прекарани	остри	забо-
лявания	и	травми.	Поддържането	в	
оптимално	 състояние	 и	 самостоя-
телност	при	наличието	на	хронични	
заболявания,	 както	 и	 превенцията	
на	 появата	 на	 вто-
рични	 такива,	 са	
важни	 фактори	 за	
качеството	 на	 жи-
вот	 на	 възрастния	
човек.	 Близките	 на	
болни	 хора,	 поели	
своята	 роля	 в	 гри-
жите,	 са	 също	 много	
важен	фактор	в	мора-
лен	и	санитарно-битов	
аспект	 от	 гледище	 на	
комплексността.	

индивидуалният	
пакет		домашни	грижи	за	
възрастния	човек	зависи	
от	 степента	 на	 нуждата	
му	 от	 чужда	 помощ	 при	
извършване	 на	 ежеднев-
ните	 обичайни	 дейности,	
свързани	 с	 хигиената	 на	
тялото,	 хранене,	 подвиж-
ност	и	при	осъществяване-
то	на	прием	на	медикамен-
ти,	провеждане	на	терапии	
и	възстановяващо	лечение.	

Броят	 посещения,	 тяхната	 про-
дължителност,	 честота	 и	 обем	 на	
съдържанието	на	пакета	от	предос-
тавяни	 грижи	 се	 планират	 и	 съо-
бразяват	 с	 индивидуалните	 нужди,	
здравословно	 състояние	 на	 всеки	
отделен	човек	и	степента	му	на	за-
висимост	от	грижа.

съществуват	различни	видове	интегрирани	здравно-
социални	 услуги	 в	 домашна	 среда,	 включващи	 почасово	
осигурено	наблюдение,	посещения	(веднъж	или	два	пъти	
на	ден,	ежедневни,	няколко	пъти	в	седмицата,	ежеседмич-
ни)	 и	 извършване	 на	 подкрепящи	 здравни	 и	 социални	
дейности	 от	 медицински	 сестри	 и	 здравно-социални	

асистенти,	домашни	помощ-
ници.	

Домашните	 грижи	 за	
възрастните	 хора	 са	 дъл-
госрочни	и	често	са	необ-
ходими	 и	 се	 предоставят	
до	края	на	живота	на	въз-
растния	 човек.	 Те	 пре-
доставят	 и	 краткосрочна	
и	 временна	 грижа,	 като	
например	 възстановя-
ване	 след	 операция	 и	
травма,	 при	 необхо-
димост	 от	 подкрепа	
за		провеждане	на	до-
машно	лечение.

интегрираните	
здравно-социални	
услуги	 в	 домашна	
среда	са	от	полза	не	
само	 за	 възрастни-
те	хора,	но	и	за	хо-
рата	с	увреждания,	
децата,	 хората	 в	
работоспособна	

възраст,	 които	 стра-
дат	 от	 сериозни	 заболявания	

или	имат	нужда	от	временна	подкрепа	или	се	намират	в	
кризисна	ситуация,	свързана	с	влошаване	на	здравето	им	
и	ограничаване	на	тяхната	самостоятелност.

Домашните	грижи	се	извършват	от	подготвени	профе-
сионалисти	–	медицински	сестри	и	здравно-социални	асис-
тенти,	домашни	помощници,	болногледачи	и	доброволци.	
(В	звената	за	такава	грижа	в	някои	европейски	страни	са	

включени	и	рехабилитатори,	 които	предоставят	реха-
билитация	в	домашна	обстановка.)	екипите	за	домаш-
ни	грижи	са	във	връзка	с	личния	лекар,	болничните	за-
ведения,	 структурите	 за	 социално	подпомагане.	При	
нужда	осъществяват	контакт	с	духовни	лица	и	лекари	
специалисти.	 Те	 са	 свързващо	 звено	между	 болния	
възрастен	 човек,	 здравната	 и	 социалната	 система,	
понякога	и	с	оказващи	съдействие	близки.	
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осигуряването	 на	 качество,	 отговорност	 и	 морал	 в	
предоставянето	на	комплексните	домашни	 грижи	обхва-
ща	различни	важни	аспекти		и	условия:

l	 Ясна	и	работеща	нормативна	уредба,	уреждаща	орга-
низацията,	лицензирането	и	стандартите	за	предоста-
вяне	на	различните	видове	домашни	грижи	и	извърш-
ваща	мониторинг	на	качеството;

l	 сериозна	 професионална	 подготовка	 в	 изпълнение	
на	 медицинско-сестринските	 задължения	 и	 тези	 на	
домашните	помощници;

l	 Зачитане	на	достойнството	на	човека,	за	който	се	по-
лагат	грижи.	

сериозна	 професионална	 подготовка	 е	 важна	 както	
при	започване	на	работа	в	екипа	за	домашни	грижи,	но	за-
едно	с	това	се	изисква	непрекъснато	надграждане	на	зна-
нията	и	уменията,	превенция	и	справяне	с	професионал-
ното	и	емоционално	прегаряне	и	грижа	за	физическото	и	
психическо	здраве	и	на	самия	обслужващ.	медицинските	
асистенти	с	многогодишен	опит	в	здравни	заведения	не-
винаги	се	чувстват	психически	подготвени	за	предоставя-
не	на	здравна	грижа	в	дома	на	човека,	доколкото	в	дома	
на	възрастния	човек	те	биха	могли	да	разчитат	предимно	
на	себе	си	за	предоставяне	на	услугата,	що	се	отнася	до	чо-
вешки	ресурс.	не	по-малък	проблем	се	оказват	липсата	на	
специализирани	легла	и	апаратура.	Често	пъти	обгрижва-
нето	включва	болни	възрастни	хора	в	домове,	в	които	няма	
елементарни	битови	условия	–	баня,	отопление,	понякога	
и	ток.	сериозната	подготовка,	в	такъв	случай,	е	свързана	
със	спецификата	на	асистентската	работа	в	домашна	сре-
да,	заедно	с	присъщите	на	състоянието	на	болния	проме-
ни,	съпътстващи	процеса	на	остаряване	в	съответствие	с	
различните	заболявания	и	изискваните	
от	 съответната	 ситуация	 грижи.	
Домашните	 помощници	 е	 необ-
ходимо	 също	 да	 бъдат	 подгот-
вени	 за	 работа	 в	 домашна	 среда	
и	 грижа	 за	 възрастния	 човек,	 за	
оказване	 на	 подкрепа	 в	 поддър-
жането	на	тоалета,	придружаване-
то,	извършването	на	наблюдение	и	
сигнализиране	за	промени	в	състоя-
нието	на	възрастния	болен	човек.	

Грижите	 за	 хронично	 болните	
възрастни	хора	са	свързани	с	тежки	
физически	и	психически	натоварва-
ния	 за	 обслужващия	 екип,	 затова,	
с	 оглед	 на	 призванието	 за	 съвест-
но	 отношение	 към	 болните,	 би	
било	 наложително	 същевременно	
включване	 на	 елемента	 грижа	 към	
себе	 си.	 Работещите	 в	 домашните	
грижи	следва	да	са	квалифицирани	
съобразно	спецификата	на	грижите,	
да	могат	да	вземат	отговорни	реше-
ния,	 да	 работят	 в	 екип,	 да	 следват	
предписанията	 и	 условията	 за	 без-
опасност	на	труда.	солидарността	и	
емпатията	са	ключови	елементи	от	
работата,	 а	професионалната	етика	
изисква	личните	чувства	и	преживя-
вания	да	бъдат	пресявани	през	фил-
тър,	зависим	изцяло	от	главната	цел	
–	подобряване	на	състоянието	на	бо-
лния.	ежедневната	среща	със	страда-
нието	и	тежестта	на	проблемите	из-
искват	екипите	на	домашните	грижи	
да	бъдат	снабдени	със	супервизия	и	

психологическа	 подкре-
па	 с	 цел	 емоционално	
справяне	 с	 конкретни-
те	 проблеми,	 така	 и	
да	 бъде	 предвидена	
превенция	 за	 борба	
с	 професионалното	
прегаряне.

качестВо и етичност  
В предостаВянето на домашните грижи
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помощ за самостоятелен жиВот  
В старостта

Вниманието	към	възрастния	човек	по	време	на	
обслужването	 му	 е	 особено	 необходимо,	 тъй	 като	
страданията	 му	 и	 ограниченията,	 наложени	 от	 бо-
лестта,	 водят	 до	 изолиране	 и	 загуба	 на	 контакти	 и	
приятелства.	Това	означава,	че	трябва	да	му	се	отделя	
достатъчно	време	и	всички	обслужващи	действия	да	
се	изпълняват	компетентно	без	съкращаване	на	необ-
ходимото	за	всеки	конкретен	елемент	от	обслужването	
технологично	време.	Персоналното	внимание	е	важен	
съпътстващ	 елемент	 от	 грижата	 –	 възрастният	 човек	
трябва	да	усеща,	че	грижещият	се	за	него	отделя	доста-
тъчно	време	за	общуване	и	проявява	такт	и	разбиране.	
Доверието	на	възрастния	и	болен	човек	към	специалиста	
или	екипа,	който	се	грижи	за	него,	може	да	бъде	наруше-
но	неглижиращо	отношение,	прибързаност	и	показване	на	
несигурност	по	време	на	обслужването.

обгрижваният	следва	постоянно	да	бъде	окуражаван	
от	страна	на	грижещите	се	за	него	да	се	мобилизира	и	да	
съдейства	в	обслужването	–	целта	е	поощряване	на	лична-
та	инициатива	и	повдигане	на	самочувствието.	Активното	
включване	на	възрастния	човек	в	извършваните	дейности	
е	от	важно	значение	за	поддържане	на	самостоятелността	
и	независимостта	му.	Подкрепящият	екип	от	домашните	
грижи	изпълнява	вместо	него	само	действията,	които	не	
са	по	силите	му	и	носят	риск	за	здравето	и	живота	му.	Под-
помагането	обаче	е	необходимо	за	по-трудните	или	невъз-
можни	за	изпълнение	от	болния	дейности.	Превенцията	с	
цел	 запазване	на	 самостоятелността	 и	мобилизиране	на	
силите	 при	 хора	 с	 ниска	 степен	 на	 зависи-
мост	от	грижи	включват	на-
блюдение	

на	 виталните	
показатели,	 на	 приема	

на	медикаменти,	здравни	съвети,	из-
вършване	 на	 двигателна	 активност	
и	 упражнения,	 обучение	 за	 ползва-
не	на	помощни	средства,	извършва-
не	 на	 определени	 медицински	 ма-
нипулации	 (превръзки,	 инжекции),	
подкрепа	 при	 личен	 тоалет	 и	 под-
държане	на	 хигиената	в	жилището,	
пазаруване,	 помощ	 в	 подготовката	
на	 храна,	 разговори,	 придружаване	
до	 различни	 заведения	 и	 институ-
ции,	закупуване	на	медикаменти.

мобилизирането	 на	 силите	 и	
раздвижването	 имат	 своето	 важно	
място	 при	 осигуряването	 на	 грижа	
за	възрастните	хора.	То	се	извършва	
от	медицински	 сестри	 (общо	моби-
лизиране	и	раздвижване)	и	от	реха-
билитатори.	 Липсата	 на	 движение	
води	до	закърняване	на	мускулите	и	
загуба	на	функционалността	им,	как-
то	 и	 схващането	 на	 ставите,	 което	
може	 да	 ограничи	 	 допълнително	
движенията	на	възрастния	човек.

от	 значение	 е	 също	 здраво-
словното	 и	 пълноценно	 хранене.	
основна	 част	 от	 наблюдението	
на	 възрастния	 и	 болен	 човек	 е	
измерването	 и	 оценката	 на	 ви-
талните	 признаци:	 сърдечна	
дейност,	 кръвно	 налягане,	 ди-
шане,	 телесна	 температура,	
наблюдение	на	състоянието	на	
кожата	и	други	показатели.
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актиВизиране  
и подкрепа на близките

Активизирането	 на	 близките	
на	възрастни	и	болни	хода	за	оказ-
ване	 на	 помощ	 е	 не	 по-маловажно	
от	 професионалното	 изпълнение	
на	задачите	в	домашните	грижи.	Го-
товността	за	оказване	на	помощ	от	
неспециалисти	в	близкото	обкръже-
ние	 на	 обгрижваните	 се	 подкрепя	
чрез	 информиране,	 напътствия	 и	
съдействие	 от	 медицински	
кадри.

домашни грижи  
за трудноподВижен  
и лежащо болен чоВек

„Искам да си умра у дома“

Полагането	на	домашни	грижи	в	отго-
вор	на	нуждите	на	възрастни	и	болни	хора	
с	ниска	степен	на	самостоятелност	е	ком-
плексен	 процес,	 с	 който	 се	 стремим	 да	
създадем	добри	 условия	 за	живот	 в	 до-
машна	среда.

Здравият	 човек	 променя	 позата	 на	
тялото	 си	през	деня	и	през	нощта,	 за	да	не	 се	

пренапряга	 и	 да	 усеща	 комфорт,	 което	 означава	
непрекъсно	 редуване	 на	 движе-
ние	 и	 покой.	 Тези	
промени	се	извърш-
ват	отчасти	несъзна-
телно,	отчасти	съзна-
телно,	като	основната	
цел	на	 тялото	е	да	 се	
отпусне,	 да	 си	 почине	
и	да	се	чувства	добре.	

Болният	човек	има	
същите	 потребности	
от	 промени	 в	 позата.	
Болните	 с	 увреждания,	

нуждаещи	
се	от	постоянни	грижи,	невинаги	са	в	със-
тояние	да	изпълняват	своите	телесни	по-
требности,	 затова	 са	 зависими	 от	 помо-
щта,	от	физическата	и	морална	подкрепа	
на	лицата,	които	се	грижат	за	тях.

Колкото	по-точно	и	внимателно	бо-
лният	получава	 съдействие	и	подкрепа	
при	различните	обслужващи	действия,	
толкова	повече	той	ще	има	себеусеща-
нето	 за	 пълноценност.	 сигурността	 в	
грижите	не	бива	да	води	до	попечител-
ство	или	до	развиване	на	психическа	
зависимост	 на	 болния	 от	 извършва-
щия	грижа	за	него,	а	да	създаде	осно-
ва	за	изграждане	на	самочувствие,	за	
усещане	за	по-пълноценен	живот.	
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Лили е на 72 години, съпругът ѝ Георги – на 74. Заедно са вече 54 години. Живеят в един 

от крайните квартали на София, скромно, с ниски пенсии (около 200 на човек). Преди 5 го-

дини откриват тумор в коляното на дядо Георги. Оттогава започват и безкрайно трудни-

те моменти и за двамата. Нямат достатъчно пари, за да му поставят изкуствена колянна 

става, вместо това в крака на човека е монтиран имплант – „някакво желязо“, по техните 

думи. Тялото на възрастния човек не приема металния имплант и раната непрекъснато се 

възпалява. Следват четири поредни операции, но състоянието на Георги се влошава все по-

вече и повече. Когато преди две години Натали и Мариана – сестрите от Домашни грижи на 

Каритас в София, – започват своите домашни посещения, Георги е обездвижен, вече и след 

прекаран инсулт, а отделно от това страда и от болест на Паркинсон. Сътрудничките на 

Каритас започват да го раздвижват и да правят заедно с него леки разходки. Има лъч надеж-

да, но Георги получава втори инсулт, вследствие на което загубва говор. Само чува и вижда.

Натали и Мариана посещават семейството всеки ден. Обработват раните, предизвика-

ни от обездвижване, сменят памперсите му и му поставят система. „Преобличаме го, правим 

масаж, прочистваме катетъра, поставяме му инжекции“, споделят те. Докато извършват 

ежедневните процедури, проявяват вербална активност, задават му въпроси. Разбират го, 

въпреки че не говори, само по няколко мимики на лицето. Едно мигване е за „да“. „Ако сбърчи 

вежди, значи е недоволен“, казва Натали.

Лили е неотлъчно до своя съпруг, въпреки че тя самата е без един бъбрек, има и сериозни 

сърдечни проблеми, също така е преживяла инфаркт. Духът ѝ обаче е силен, както и любо-

вта ѝ към Георги. За Натали и Мариана разказва, че са най-хубавото нещо в живота им сега.

„Те са правили за нас неща, които, как да ви кажа, и дъщеря ми не прави. Просто не може 

да направи. Онзи ден дядото се беше обезводнил, Натали идва в събота и неделя да му слага 

системи. Толкова са мили! Той ги харесва и им се усмихва, защото чувства любовта им. И съм 

благодарна. Разчувствах се, какво повече да кажа…“

домашни грижи –  
придружаВане на тежко болни  
и умиращи Възрастни хора

Всеки	човек	има	право	на	помощ	да	живее	
нормално,	както	и	правото	в	последните	месеци,	
дни,	часове	да	бъде	в	дома	си,	да	не	умре	самотен	
и	изоставен.	Пътят	към	смъртта	има	свое	собстве-
но	 достойнство.	 Домашните	 грижи	 имат	 своето	
място	в	придружаването	на	тежко	болните	хора	и	
техните	близки.	Те	са	в	отговор	на	потребността	от	
оказване	 на	 лично	 внимание,	 отзивчивост,	 интен-
зивни	грижи	за	облекчаване	на	болките,	търсене	на	
смисъл	и	близост	в	тъгата.	оставането	до	умиращия	
човек,	 извървяването	 заедно	 с	 него	 на	 последната	
отсечка	от	жизнения	му	път	е	отговорност	в	оказва-
нето	на	подходяща	помощ	на	 умиращия	и	неговите	
близки.	Това	е	подкрепа	за	справяне	с	общата	тъга	и	
преживяване	на	сбогуването.	Любовта	и	вниманието	
се	изразяват	и	в	подкрепата,	когато	умиращият	човек	
и	неговите	близки	заедно	 търсят	отговор	на	 смисъла	
на	живота,	на	страданията	и	смъртта.		
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Медицинска сестра посещава жена в тежко състояние в пловдивския квартал Тракия за-

едно със сестрата на въпросната жена. Двете заварват страшна картина: разбита врата, 

липса на осветление, под, осеян с хлебарки, пълна неразбория и тежка задушлива миризма. 

Жената, която има нужда от помощ – Татяна Стоянова, – е свряна в един ъгъл, неадекватна. 

От епикризата разбират, че става дума за мозъчен тумор. Бивши колежки на Татяна са ѝ но-

сили по едно бурканче храна на ден. Няма никакви роднини в този момент, които да са около 

нея. Жената е била насилвана и пребивана от баща си многократно. От общината се свърз-

ват с Каритас. Общински служители са правили многократно неуспешни опити да издирят 

другата ѝ сестра и бащата на Татяна по настояване на Каритас. Налице е обаче следният 

проблем: жената в нужда трябва да е в адекватно състояние, да даде съгласие за издирва-

нето на роднините. Каритас изчакват една седмица тя да ги потърси, но това не се случва. 

След около две-три седмици главният инспектор на кметството в Район Тракия ги уведомя-

ва, че жената е настанена в болница, намерена е била в безсъзнание. Обаче не е имало къде да 

я настанят след изписването от болницата. Служители от Каритас запознават със случая 

Сестрите на майка Тереза и заедно с тях посещават Татяна в болницата, разговарят с ле-

куващия лекар. Установят, че в болницата са ѝ откраднати лични вещи, телефони, скъпо-

ценности. Намират я там дехидратирана и с декубитални рани. Лекуващият лекар казва, че 

освен карцином в мозъка Татяна има метастази в цялото тяло. Лечение няма. Със сестрите 

на майка Тереза решават да я вземат в Дом на милосърдието (това е дом за настаняване на 

хора, имащи крайна нужда от грижа), докато се намери подходящо място. Изкъпват я, обра-

ботват раните, тя постепенно идва на себе си. Скоро след това виждат първата усмивка на 

лицето ѝ. Когато я питат защо не се е оперирала своевременно, тя отговаря, че е отказала 

операция, защото не е имало кой да ѝ осигури постоперативна грижа. Намира щастливи мо-

менти в последните дни от живота си.  

Грижите	за	умиращия	се	съобразя-
ват	специално	с	индивидуалните	потреб-
ности	и	желания	на	човека,	със	съгласува-
ната	с	лекарите	терапия,	със	създаването	
на	 уютна	и	подкрепяща	атмосфера.	При-
дружаването	по	пътя	на	мъката	и	страда-
нията	са	израз	на	връзка	между	умиращия	
и	придружаващите	го.

При	този	вид	грижа,	при	заявена	необ-
ходимост	 от	 страна	 на	 болния	 и	 неговите	
близки,	 се	 осигурява	 религиозна	 подкрепа	
според	 личните	 му	 потребности	 в	 съответ-
ствие	с	религията,	която	изповядва	–	напри-
мер	разговор	и/или	извършване	на	тайнства	
от	духовно	лице.

При	нужда	се	оказва	подкрепа	за	урежда-
не	на	погребение	и	на	съответните	документи,	
важен	елемент	в	такава	ситуация	е	и	съпричас-
тието	в	скръбта.
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Животът	на	самотно	живеещите	и	болни	възрастни	
хора	е	пълен	с	 трудности,	независимо	дали	става	дума	
за	отдалечена	махала	на	малко	село	или	за	голям	град.	
отчасти	това	се	дължи	на	ниските	доходи	на	български-
те	пенсионери,	друга	причина	е	трудния	достъп	до	раз-
лични	обекти:		хранителни	магазини,	здравни	заведения	
и	други.	За	старите	и	болни	хора	е	трудно	да	се	справят	
сами	с	набавяне	на	продукти	от	първа	необходимост,	да	
посещават	личен	лекар	и	да	поддържат	задоволително	
ниво	на	социални	контакти.	наличието	в	близост	на	род-
нини	и	приятели	не	гарантира	адекватност	на	полагани-
те	за	тях	грижи.

Част	III	
	
За	нашите	Домашни	грижи	
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цел на нашите домашни грижи

Целта	на	нашите	Домашни	грижи	е	комплексно-
то	предоставяне	на	здравни	и	социални	услуги	на	въз-
растни	болни	хора	в	обичайната	им	домашна	среда	и	
запазване	на	тяхната	самостоятелност,	насърчаване	
и	мобилизиране	на	техните	сили,	както	и	превенция	
на	риска	от	въдворяване	в	институции.

основната	ни	цел	е	запазването	на	самостоятел-
ността	и	мобилизирането	на	собствените	сили	на	хо-
рата,	с	които	работим.	Помощта	ни	не	се	изчерпва	с	
формалното	извършване	на	договорените	дейности	
–	най-силната	и	полезна	част	от	нея	са	човешкото	от-
ношение	и	милосърдието.

Галина	Христова	–	ръководител	
екип	Домашни	грижи	към	Каритас	
в	Пловдив.	Работи	от	четири	годи-
ни	там.	Гергана	Петрова	–	социален	
работник	към	Каритас	софия	и	
Каритас	Пловдив,	също	работи	от	
четири	години.	Гери	казва,	че	ра-
ботният	ден	е	напълно	непредска-
зуем	–	случаите	им	са	тежки	и	това	
носи	понякога	неприятни	изнена-
ди.	Галя	казва,	че	правят	посеще-
ния	по	график.	някои	от	случаите	
са	посещавани	всекидневно,	има	и	
такива,	посещавани	седмично		2-3	
пъти.	Графикът	им	е	гъвкав,	защото	
случаите	са	във	възрастовата	кате-
гория	над	65-70	години	и	възникват	
внезапни	влошавания.	най-честите	
здравословни	проблеми	и	болести:	
високо	кръвно	налягане,	инсулти,	
инфаркти,	деменция,	Алцхаймер,	
костни	заболявания.	Трябва	да	мо-
жем	да	реагираме	веднага,	казва	
Галя.	По	думите	ѝ,	ставаш	като	член	
от	семейството	на	болния,	затова,	
когато	състоянието	на	възрастен	
човек	се	влоши	или	настъпи	смърт,	
това	се	стоварва	и	върху	служителя	
с	цялата	емоционална	тежест.	Галя	
споделя,	че	често	виждан	в	очите	
на	обгрижваните	радост	и	надеж-
да,	когато	влиза	при	тях.	негатив-
ните	емоции	идват	тогава,	когато	
си	отиваш.	самотата	не	може	да	
бъде	излекувана.	самият	акт	на	по-
мощ	е	от	такъв	характер,	че	все	пак	
има	нещо	повече	от	самата	грижа:	
има	човешко	отношение,	емоцио-
нален	и	морален	ангажимент	към	
обгрижвания.	

21



Възрастните хора,  
за които се грижим

Програмата	осигурява	
услуги	 за	 възрастни	 хора	
със	 сериозни	 хронични	
здравословни	 проблеми,	
самотно	живеещи	и	с	ниски	
доходи.	 Това	 са	 хора,	 които	
не	могат	да	си	позволят	скъ-
по	платените	медицински	ма-
нипулации	 и	 здравни	 услуги,	
от	които	 се	нуждаят.	Възраст-
ни	и	болни	хора,	които	не	мо-
гат	 да	 се	 грижат	 сами	 за	 себе	
си	 и	 за	 своето	 домакинство,	
които	живеят	изолирано	и	са	с	
ограничен	достъп	до	социални	
услуги.	 Хора,	 чието	 състояние	
изисква	 наблюдение	 и	 специ-
ализирана	 дългосрочна	 грижа.	
Често	 представителите	 на	 Каритас	
са	единствените	хора,	които	влизат	
в	техните	домове.	

най-често	се	грижим	за	възраст-
ни	хора	със	сериозни	заболявания	на	
сърдечно-съдовата	 и	 ендокринна-
та	 системи,	 на	 опорно-двигателния	
апарат,	с	неврологични	и	онкологич-
ни	заболявания.

Повечето	от	наш
ите	възрастни	

хора	са	с	миним
алната	пенсия,	

която	не	стига	д
оникъде.	има	

случаи,	при	кои
то	роднини	из-

пращат	пари	от	
чужбина.	Карит

ас	

като	благотвори
телна	организа-

ция	се	финансир
а	предимно	от	

дарители.	Галя	к
азва,	че	десетки

	

хора	ги	търсят	в
сяка	седмица,	н

о	

те	са	общо	само
	трима	в	екипа	

за	домашни	гри
жи	на	Каритас	

Пловдив,	които
	покриват	цялат

а	

територия	на	гр
ад	Пловдив.	Лип

с-

ват	достатъчно	
финансиране	и	

институционалн
а	подкрепа,	за	д

а	

могат	повече	хо
ра	да	получават

	

грижа	от	нас,	ка
зва	тя.	
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екипите ни

Здравната	грижа	се	осъществява	от	медицински	сес-
три,	а	в	домакинската	работа	и	предоставянето	на	социал-
ните	услуги	се	включват	и	домашни	помощници.	нашите	
екипи	се	състоят	от	опитни	и	квалифицирани	специалисти,	
които	 съчетават	 професионализма	 с	 човешкото	 отноше-
ние	и	грижа.

с	цел	поддържане	на	високото	качество	на	услугите,	
които	предоставяме,	 ежегодно	 се	провеждат	обучения	 с	
водещи	експерти	от	европейски	страни	и	България.	Успо-
редно	с	това	отделните	екипи	участват	и	в	различни	обу-
чения,	провеждащи	се	на	местно	равнище.	В	подкрепа	на	
възрастните	хора	и	нашите	мобилни	екипи	ние	привлича-
ме	и	обучаваме	и	доброволни	сътрудници.	Домашните	по-
мощници	също	са	обучени	да	наблюдават	и	сигнализират	
за	промени	в	здравното	състояние	на	възрастните	хора.

В	екипите	ни	работят	висококвалифицирани	медицин-
ски	сестри	с	дългогодишен	опит	в	здравни	заведения,	след	
това	 обучени	 в	 предоставянето	 на	 грижи,	 непрекъснато	
повишаващи	знанията	си	и	усъвършенстващи	
компетенциите	си.	Тези	члено-
ве	 на	 екипите	 са	 преминали	
през	поредица	от	задължител-
ни	 обучения	 и	 продължаващи	
квалификацията	курсове,	което	
ги	 прави	 подготвени	 за	 предос-
тавянето	на	здравни	грижи	в	до-
машна	 обстановка.	 Те	 знаят,	 че	
милосърдието	 и	 професионална-
та	подготовка	трябва	да	работят	в	
непрекъснат	синхрон.

услугите,  
които предостаВяме

Пакетът	 от	 услуги	 включва	
медицински	 грижи,	 сестрински	
грижи	и	социални	услуги.

медицинските	 услуги	
включват:	 медицинско	 наблю-
дение	и	проследяване	на	жиз-
нените	 показатели	 (кръвно	
налягане,	 пулс,	 кръвна	 захар,	
температура),	 съдействие	 за	
правилен	 и	 редовен	 прием	
на	медикаменти,	вземане	на	
кръв	 за	 изследване,	 грижа	
за	тялото,	обработка	на	рани	

и	превенция	на	декубитус,	общо	мо-
билизиране	и	раздвижване,	здравни	
съвети,	превръзки	и	инжекции.

сестринските	 грижи	 включват:	
къпане,	 миене,	 тоалет	 на	 тялото,	
подържане	 на	 коса	 и	 нокти,	 съдей-
ствие	 за	 обличане	 и	 събличане,	
преобличане,	помощ	за	заставане	в	
различни	позиции	в	леглото,	помощ	
при	 хранене,	 обучение	 за	 употреба	
нат	 помощните	 средства,	 как	 да	 се	
организира	 пространството	 около	
болния,	 как	 да	 му	 се	 оказва	 ефек-
тивна	грижа.

социалните	 услуги	 включват:	
закупуване	на	медикаменти	и	проду-
кти	и	вещи	от	първа	необходимост,	
заверяване	 на	 здравни	 книжки,	 съ-
гласуване	на	състоянието	на	човека	
с	 личния	 лекар,	 подкрепа	 в	 дома-
кинството,	осигуряване	на	помощни	
средства	 от	 първа	 необходимост,	

пазаруване;	посредни-
чество	 в	 контактите	
с	 личните	 лекари	 и	
други	 лекари	 специ-
алисти,	 	 придружа-
ване	и	подкрепа	при	
осъществяване	 на	
контакт	 с	 други	 со-
циални	 и	 здравни	
институции	и	др.
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още няколко щриха  
за нашите домашни грижи

Домашните	 грижи	 се	 из-
вършват	 от	 мобилни	 екипи	 от	
медицински	 сестри	 и	 домашни	
помощници,	 които	 предоставят	
услуги	 по	 домовете	 на	 възраст-
ните	 хора.	 Услугата	 ни	 се	 нарича	
Център	за	домашни	грижи.	макар	
и	 директната	 работа	 да	 е	 в	 дома	
на	 възрастния	 човек,	 ние	 имаме	
офиси,	 в	 които	 извършваме	 адми-
нистративната	 работа,	 приемаме	
обаждания,	 съхраняваме	 помощни-
те	средства,	перем	и	сушим	дрехите	
на	 възрастните	 хора,	 стерилизираме	
инструментите,	 приемаме	 хора,	 тър-
сещи	 съвет	 и	 консултации.	 оказваме	
съдействие	 чрез	 консултации	 по	 кон-
кретни	въпроси,	свързани	с	грижата	за	
болни	хора	от	техните	близки,	както	и	
чрез	обучение	в	 конкретни	практичес-
ки	похвати.

Всеки	 екип	има	ръководител,	 кой-
то	 е	 медицинска	 сестра	 и	 успоредно	 с	
мениджърската	 си	 функция	 извършва	
посещения	и	директна	работа	с	възраст-
ните	хора.	начинът,	по	който	 са	органи-
зирани,	структурирани,	планирани	и	пре-
доставяни	 нашите	 услуги,	 се	 подчинява	
на	мениджърски	подход,	насочен	към:	оп-
тималност	 и	 ефективност	

На 81 години съм. Имам син Никола – роден през 1951 г. Напълно парализиран е 

след боледуване от енцефалит. Грижа се за него от 28 години, съвсем сама. Съпругът 

ми почина преди 40 год., а дъщеря ми почина преди 30 год. Имам сърдечно заболяване 

и тъй като и годините ми са много, силите ме напускат и ми е все по-трудно да об-

служвам сина си.

Нямам близки, които да ми помагат, и затова разчитам единствено на сестри-

те от Центъра за Домашни грижи на Каритас в Малко Търново. Благодарни сме им, 

защото освен преките си медицински грижи, те извършват и други услуги.

Чакаме ги всеки ден като много близки и необходими хора. Те са единствените, 

които отварят вратата на нашата къща, за да ни попитат “Как сте? Имате ли 

нужда от нещо?”, изслушват оплакванията ни, споделят с нас и редките весели ми-

гове, които имаме. Те внасят сигурност и спокойствие, че на този свят не сме сами. 

Действително, в нужда хората се познават.
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ежедневно	 сме	 търсени	
за	включването	на	нови	въз-
растни	хора	в	нашата	услуга,	
но	за	съжаление	сме	с	огра-
ничен	капацитет	и	не	можем	
да	 си	 позволим	 приемане-
то	 на	 нов	 човек	 преди	 ос-
вобождаването	 на	 място.	
Услугите,	 които	 предоста-
вяме,	 са	 дългосрочни	 и	 в	
повечето	 случаи	 продъл-
жават	 до	 края	 на	 живо-
та	 на	 възрастния	 човек.	
опитваме	 се	 да	 бъдем	
полезни	и	на	възрастни	
хора	с	временни	нужди,	
например	 при	 възник-
нала	 необходимост	
за	 определен	 кратък	
период	 от	 време	 да	
бъдат	 поставени	 оп-

ределен	 брой	 превръз-
ки,	 инжекции	 и	 други	 манипулации,	 но	

преди	 всичко	 сме	 ориентирани	 към	 предоставянето	 на	
услуги	с	постоянен	характер.	

нашият	 начин	 на	 организиране	 на	 услугата	 предпо-
лага	 технологично	 време	 за	 нейното	 извършване,	 при-
движване	до	адреса,	спокойно	и	прецизно	и	изпълнение	
и	разговор	с	човека.	Затова	имаме	и	определен	капацитет	
от	брой	възрастни	хора,	които	можем	да	посетим	на	ден.	
мобилните	ни	екипи	за	домашни	грижи	се	придвижват	с	
автомобил,	обществен	транспорт,	велосипеди.	Когато	ста-
ва	въпрос	за	тежки	случаи,	изискващи	сложни	процедури	
и	осигуряване	на	помощни	средства,	се	рабо-
ти	в	екип	от	двама	сътруд-
ници.

а	 предоставянето	 на	 двата	
компонента	 на	
грижата,	 в	 пла-
нирането	 на	 те-
риториалния	 об-
хват	 на	 услугата;	
съотношението	
персонал/клиенти;	
леки,	средни	и	теж-
ки	случаи	на	 грижа;	
дневна	 натоваре-
ност	 на	 персонала	 и	
продължителност	 на	
извършването	на	кон-
кретна	 дейност;	 услу-
ги,	съобразени	с	инди-
видуалните	нужди	(вид	
дейности,	 обем,	 пери-
одичност	 на	 предоста-
вяне	и	т.н.);	отделяне	на	
време	 и	 за	 администра-
тивна	работа.

Водещи	 за	 нас	 са	
здравните	потребности	на	
възрастния	човек	–	единици	са	слу-
чаите,	измежду	онези,	които	обхва-
щаме,	 имащи	 нужда	 само	 от	 соци-
ални	 услуги.	 с	 оглед	 на	 оптимално	
решение	за	съвместяване	на	високо	
качество	на	обслужването	и	финан-
сова	ефективност,	решихме	да	огра-
ничим	 периметъра	 	 на	 обслужване	
до	определена	територия.

екипите	на	Каритас	за	домашни	
грижи	 преминават	 през	 различни	
обучения	за	комуникация		с	болни	и	
възрастни	хора,	с	техните	лични	
лекари,	 с	 близките,	 за	 справяне	
с	тревожни	състояния	и	конфли-
кти	 (компонент,	 който	 почти	 не	
е	 застъпен	 в	 обучителни	 процес	
на	 нашите	медицински	 универси-
тети).	 медицинските	 сестри	 и	 до-
машните	 помощници	 се	 обучават	
на	 различни	 професионални	 пох-
вати	 за	 извършването	на	 различни	
дейности	на	грижа	за	възрастния	чо-
век,	безопасни	както	за	самия	болен,	
така	 и	 за	 обслужващите	 го	 (напри-
мер	начини	за	безопасно	повдигане	
и	изправяне	на	болния,	за	грижа	за	
телесната	хигиена	на	лежащо	болен	
и	т.н.).
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о т	
самото	начало	на-

шата	 услуга	 е	 ориентирана	 към	
болни	възрастни	хора,	голяма	част	от	
които	са	самотни	и	нямат	близки,	дру-
ги	имат	деца	и	внуци,	които	обаче	жи-
веят	далеч,	в	други	населени	места	на	
страната	или	в	чужбина	и	по	тази	при-
чина	не	могат	да	полагат	необходима-
та	грижа	за	възрастните	си	родствени-
ци.	малка	част	от	обгрижваните	от	нас	
възрастни	хора	живеят	заедно	със	се-
мействата	си,	в	общ	дом	с	по-младите	
поколения,	но	получават	съдействие	и	
от	нас,	защото	са	с	влошено	здраве	и	
се	 нуждаят	 от	 професи-
онални	 грижи	 в	 подкре-
па	 на	 близките,	 които	 се	
грижат	за	тях.

екипите	 работят	 в	
сътрудничество	 с	 лични-
те	 лекари	 на	 възрастните	
хора,	 като	 се	 срещат	 с	 тях,	
заверяват	 здравни	 книжки,	
обсъждат	 положението	 на	
възрастния	човек	и	настъпи-
лите	 промени,	 сигнализират	
при	 необходимост	 от	 намеса	
от	страна	на	лекаря.

Първоначално	 включва-
нето	 в	 Домашните	 грижи	 към	

Каритас	на	възрастните	хора	ставаше	единстве-
но	чрез	насочване	от	личния	лекар	или	лекар	
специалист,	 но	 практическата	 ситуация	 показ-
ва,	 че	 насочването	 към	 тези	 грижи	 е	 целесъ-
образно	 да	 става	 при	 заявяване	 директно	 от	
самите	 хора,	 чрез	 препоръки	 от	 други	 наши	
структури,	от	дирекции	за	социално	подпома-
гане,	от	болници,	съседи	и	т.н.

медицинските	 сестри	 в	 нашите	 профе-
сионални	екипи	извършват	преглед	и	в	съот-
ветствие	 със	 случая	 планират	 индивидуал-
ната	грижа.	с	всеки	човек	или	негов	близък	
се	сключва	договор.	и	в	дома	на	клиента,	
и	в	офисите	на	Домашните	грижи	се	водят	
дневници,	в	които	се	описват	дейностите	
и	видовете	услуги,	които	са	предоставени	
на	 всеки	 човек	 по	 време	 на	 всяко	 едно	
посещение.	Води	се	стриктна	документа-
ция,	в	която	се	регистрират	промените	в	
състоянието	и	нуждите	и	в	назначените	
медикаментозни	 терапии	 	 на	 възраст-

ния	човек.	медицинските	сестри	спазват	стриктно	
назначенията,	 направени	 от	 лекарите.	 При	 необходи-
мост	се	оказва	съдействие	за	извършване	на	посещение	
от	лекар,	взема	се	и	се	носи	за	изследване	кръв,	просле-
дяват	се	стойностите	на	захарта	при	диабетно	болни.

социалната	част	на	услугата	се	планира	според	нуж-
дите	на	възрастния	човек,	взема	се	под	внимание	и	об-
стоятелството	дали	той	разчита	или	не	на	подкрепата	на	
близък	или	съсед.	Пазаруват	се		хранителни	продукти	и	
хигиенни	материали,	 сътрудниците	на	Домашните	гри-
жи	поемат	редовната	заверка	на	здравните	книжки,	на-
временното	изписване	и	закупуване	на	медикаментите,	
плащането	на	битови	сметки.	Помагат	за	приготвянето	

на	 храната,	 почистват	
помещенията,	 в	 които	
живее	болният	възрас-
тен	човек,	перат	дрехи	
и	 постелъчно	 бельо,	
помагат	 или	 извърш-
ват	 тоалет	 на	 тялото,	
подкрепят	го	при	раз-
ходки	и	се	грижат	за	
достъпа	до	дома	му.	
Домашните	 помощ-
ници	също	са	обуче-
ни	 да	 наблюдават	
и	разпознават	про-
мени	в	състояние-
то	 на	 възрастния	
човек,	 за	 които	
сигнализират	 на	
медицинската	
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сестра.	 При	 нужда	 се	 предоставят	 по-
мощни	 средства	 –	 тоалетни	 столо-
ве,	 проходилки,	 антидекубитални	
дюшеци.

екипите	за	домашни	грижи	рабо-
тят	в	партньорство	с	местните	струк-
тури	на	Каритас	и	под	ръководството	
на	епархийните	офиси	на	организаци-
ята.	В	партньорство	са	с	духовни	лица	
от	католическата,	православната	и	про-
тестантските	църкви,	които	при	заявена	
необходимост	посещават	болните.

Тъй	като	не	си	разчита	на	финанси-
ране	от	държавата	и	от	общините,	а	само	
на	 дарителски	 средства	 от	 чужбина	 и	
страната,	 се	правят	опити	за	привличане	
на	доброволни	сътрудници,	които	с	опита	
си	 в	 тяхната	 професионална	 сфера	 биха	
могли	 да	 бъдат	 от	 полза.	 В	 Пловдив	 	 се	
разчита	 на	 доброволната	 помощ	 на	 млад	
адвокат,	който	безвъзмездно	оказва	правна	
помощ,	когато	възрастните	хора	се	нуждаят	
от	 такава.	За	определен	период	от	време	в	
софия	 се	 е	 разчитало	 на	 доброволец	 реха-
билитатор,	който	е	предоставял	рехабилита-
ционни	 услуги	 в	 дома.	Добрата	 рехабилита-
ция	е	изключително	необходима	след	някои	
прекарани	заболявания	като	инсулт,	инфаркт,	
счупване	на	крак	и	т.н.,	както	и	за	поддържането	
общата	двигателна	активност,	която	отчасти	еже-
дневно	се	извършва	от	медицинските	сестри.

Кой пита? Леля Ленче трудно се ориентира в разпознаването. Дядо Кольо е починал 

вчера, казва първо тя. Питат я отново. Тя се пазари, казва: преди месеци. В действител-

ност дядото – нейният мъж, е починал преди години. В началото нямаше как, казва тя. 

Коленете я болят. Казва, че е на 74. Нашите сътруднички я поправят: и малко отгоре. 

Това “малко отгоре” е доста, тя е надхвърлила осемдесетте. Леля Ленче плаче. Казва, 

че благодарение на добрия дядо Кольо е била щастлива. Доста тъжи за него, липсва ѝ. 

Отправя пожелания всеки да си намери такъв спътник в живота. Поисква да я нахранят 

с филийка. Момичетата (медицинската сестра и домашната помощничка) я убеждават 

да натопят филийката в супа, за да не я яде суха. Тя поисква и мляко. Но все пак първо пий-

ва малко водичка. Трудно е с нея: не помни, понякога и не разпознава хората от екипа на 

Каритас, заварвам я трудно подвижна. От падане наскоро е направила сериозна травма 

и е уговорено да бъде заведена на лекар в близките дни. Р. Д. е дъщеря ѝ, влиза по време на 

нашето посещение в дома на Елена. Сядам да поговоря и с нея. Тя е много признателна за 

помощта в такъв труден момент, преди пенсиониране е и затова се нуждае от помощ 

за съвместяването на грижите за семейството си и за болната си майка. Румяна стига 

до домашните грижи на Каритас чрез телевизионна реклама, потърсва ги по телефона. 

Идва ръководителката на Домашните грижи на Каритас, която разпитва подробно за 

здравословното състояние на възрастната жена и сключват договор.
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Част	IV	

За	напредъка	в	развитието	на	интегрираните		
здравно-социални	услуги	в	домашна	среда		
(патронажна	грижа,	домашни	грижи)	–		
политики	и	на	практика
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след	 16	 години	 работа	 по	 предоставяне	 на	
интегрирани	здравно-социални	услуги	в	домашна	
среда	 от	 нашите	 организации	 членки	 и	 застъпни-
чески	 действия	 на	 Каритас	 за	 признаване	 на	 този	
модел	на	грижа	за	възрастните	хора	с	хронични	за-
болявания	и	трайни	увреждания	със	съжаление	кон-
статираме,	че	регламентирането	и	осигуряването	на	
благоприятна	среда	за	развитието	на	интегрираните	
здравно-социални	 услуги	 в	 нашата	 страна	 сериозно	
изостава	в	сравнение	с	ясната	и	прогнозирана	демо-
графска	 тенденция	 към	 застаряване	 на	 населението,	
същевременно	нарастващите	нужди	от	дългосрочни	гри-
жи	и	високото	ниво	на	заболеваемост	сред	тази	възрасто-
ва	група.	

Продължаваме	да	говорим	за	моделно	пилотиране,	а	
не	за	надграждане	и	осигуряване	на	устойчивост	на	вече	
създадени	и	доказали	се	практики,	като	вече	успоредно	с	
това	да	развиваме	новите	модели.	моделът	на	предоста-
вяне	на	интегрирани	здравно-социални	услуги	в	домашна	
среда	за	възрастни	хора	с	хронични	заболявания	и	трайни	
увреждания	беше	апробиран	като	отделни	практики	в	рам-
ките	на	различни	инициативи,	проекти	и	програми	на	ня-
колко	неправителствени	организации.	Каритас		и	Български	
Червен	Кръст	стартираха	своите	програми	за	центрове	за	
домашни	грижи	още	през	2002	година,	като	въпреки	труд-
ностите,	предизвикателствата	и	липсата	на	финансиране	
продължаваме	да	предоставяме	тези	услуги.	Дори	и	
някои	организации,	които	създадоха	и	
развиха	такива	грижи,	

с е	
наложи	 да	 пре-

кратят	дейността	си	в	тази	област	
заради	липсата	на	устойчивост	и	въз-
можности	 за	 финансиране.	 изклю-
чително	 ограничен	 е	 броят	 на	 не-
правителствени	организации,	които	
предоставят	този	модел	на	домашна	
грижа	към	настоящия	момент.	В	сто-
лицата	 и	 в	 страната	 преобладават	
частните	 практики	 с	 подобни	 гри-
жи,	 които	 обаче	 са	 твърде	 скъпи	 и	
недостъпни	за	възрастните	и	болни	
хора	 с	 ниски	 доходи.	 Продължава	
да	липсва	наредба,	която	да	урежда	
условията	и	редът	за	предоставяне-
то	 на	 такива	 услуги,	 а	 критериите	
и	 стандартите	 за	 качество	 сами	 по	
себе	си	не	гарантират	качеството	на	
тези	 услуги,	 извършвани	 от	 частни	
доставчици.	

Дълго	 време	 продължи	 диску-
сията	за	разясняване	на	 това	какво	
са	 интегрирани	 здравно-социал-
ни	 услуги	 в	 домашна	 среда	 за	 въз-
растни	 хора	 с	 хронични	 заболява-
ния	и	 трайни	увреждания,	 какви	 са	
отговорностите	 на	 двете	 системи	
–	здравна	и	социална	–	и	какво	озна-
чава	да	прилагаме	интегриран	под-
ход	на	предоставяне	на	здравни	и	
социални	дейности.
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мярка 2: осигуряване на патронажна грижа 
чрез предоставяне на почасови мобилни 
интегрирани здравно-социални услуги  
за нуждаещи се лица с увреждания  
и възрастни хора 

дейности: 
1.	Предоставяне	на	почасови	мобилни	ин-

тегрирани	здравно-социални	услуги	за	нуждае-
щи	се	лица	с	увреждания	и	възрастни	хора	във	
всички	28	области	в	страната	(със	ситуирано	уп-
равление	на	услугата	във	всеки	областен	град	
или	в	друг	град	от	областта	в	случай,	че	това	ще	
е	по-удачно	за	координацията	на	дейностите)	

2.	Разработване	и	прилагане	на	програма/
методика	 за	 предоставяне	 на	 патронажната	
грижа	и	стандарти	за	качество	на	услугата	

3.	 Разработване	 на	 програма	 за	 обучение	
на	медицинските	специалисти	и	специалистите	
в	 областта	 на	 социалните	 услуги,	 предоставя-
щи	патронажната	грижа	

4.	обучение	и	супервизия	на	персонала	

срок за реализация: от	2019	г.	

отговорни институции и организации: 
мЗ,	 общини,	 доставчици	 на	 социални	 ус-

луги,	 включително	 и	 лечебни	 заведения,	 ако	
са	регистрирани	като	доставчици	на	социални	
услуги	

Финансиране на разработването на про-
грамите: оПРЧР	2014-2020	

Финансиране на услугата: 
l	 от	оПРЧР	2014-2020	за	период	от	1	годи-

на	-	отговорна	институция	–	мТсП	
l	 от	държавния	бюджет	чрез	бюджета	на	

мЗ	 след	изтичане	на	 срока	на	финансирането	
по	оПРЧР	2014-2020	–	отговорни	институции	–	
мФ	и	мЗ	

Какво	е	планирано		
в	Плана	за	действие	за	периода	2018-2021г.		
за	изпълнение	на	националната	стратегия	зад	дългосрочна	грижа

операция 6 по опрчр 2014 – 2020 

По	 операция	 6	 по	 оПРЧР	 2014-2020	 ще	
се	 финансира	 патронажната	 грижа	 чрез	 пре-
доставяне	 на	 почасови	 мобилни	 интегрирани	
здравно-социални	услуги	за	нуждаещи	се	хора	
с	 увреждания	 и	 възрастни	 хора.	 операцията	
ще	осигури	устойчивост	и	мултиплициране	на	
създадения	модел	за	предоставяне	на	почасо-
ви	мобилни	интегрирани	здравно-социални	ус-
луги	за	хора	с	увреждания	и	възрастни	хора	по	
Проект	„Домашни	грижи	за	независим	и	досто-
ен	живот“.	Проектът	е	реализиран	от	Български	
червен	 кръст	 съвместно	 с	министерството	 на	
труда	и	социалната	политика	и	министерството	
на	 здравеопазването	 с	финансиране	от	Швей-
царската	агенция	за	развитие	и	сътрудничество	
по	Българо-швейцарската	програма	 за	 сътруд-
ничество	 и	 съфинансиране	 от	 институциите.	
операцията	 ще	 се	 осъществи	 чрез	 прилагане	
на	вече	изградения	модел	и	единни	програми	
за	 предоставяне	 на	 почасови	 мобилни	 интег-
рирани	 здравно-социални	 услуги	 и	 обучение	
на	персонала.	По	операцията	ще	се	финансира	
не	само	самото	предоставяне	на	патронажната	
грижа	в	28-те	области	в	страната,	но	и	необходи-
мите	за	целта	ремонти,	обзавеждане	и	оборуд-
ване	 на	 подходящи	 помещения	 с	 максимална	
стойност	до	50	000	лв.,	включително	и	закупу-
ване	 на	 транспортни	 средства	 за	 извършване	
на	мобилната	работа.	

бенефициенти: частни	 доставчици	 на	 со-
циални	 услуги	 със	 задължителни	 партньори	
общини	и	мЗ;	мЗ	със	задължителни	партньори	
общини	 и	 частни	 доставчици	 на	 социални	 ус-
луги;	лечебни	заведения	също	могат	да	бъдат	
бенефициенти	и	партньори	в	случай,	че	са	реги-
стрирани	като	доставчици	на	социални	услуги.	
срок	за	реализация:	2018-2020	г.	

Финансиране	(прогнозна	стойност):	30	ми-
лиона	лева	от	оПРЧР	2014-2020	г.
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В	 началото	 на	 2014	 го-
дина	 министерският	 съвет	
прие	 националната	 страте-
гия	 за	 дългосрочни	 грижи,	
която	за	първи	път	постави	
на	 дневен	 ред	 интегрира-
ните	 здравно-социални	
услуги	 за	 възрастни	 и	
хора	с	увреждания	и	при-
позна	 възможността	 те	
да	 бъдат	 предоставяни	
в	 домашна	 среда.	 Пос-
ледва	разработването	и	

приемането	 на	 национал-
ната	 здравна	 стратегия	 (2014-2020),	 която	

отреди	 специален	 приоритет	 за	 подобряване	
на	 здравето	 на	 възрастните	 хора	 и	 мярка	 за	
развитието	на	интегрираните	здравно-социал-
ни	услуги	в	домашна	среда.	необходимостта	от	
такава	мярка	е	разписана	и	в	национална	стра-
тегия	за	намаляване	на	бедността	и	насърчава-
не	 на	 социалното	 изключване,	 националната	
стратегия	за	демографско	развитие,	национал-
на	стратегия	за	активен	живот	на	възрастните	
хора	в	България.

Повече	 от	
12	 години	 от	
2002	 година	 на-
сам	 се	 налагаше	
да	 фокусираме	
своите	 застъпни-
чески	усилия	върху	
показването	 и	 раз-
ясняването	 на	 този	
вид	 грижа.	 органи-
зирахме	 и	 провеж-
дахме	 обучителни	
визити,	 кръгли	 маси,	
дискусии,	 срещи	с	ми-
нистри	 и	 експерти	 от	
мЗ	 и	мТсП,	 с	 народни	
представители,	 участвахме	 в	 работни	 групи	 и	
консултации.	Въпреки	осъзнаването	на	необхо-
димостта	да	се	справим	с	нарасналите	нужди	от	
дългосрочна	грижа	на	все	по-застаряващото	ни	
население,	нямаше	напредък	нито	по	отноше-
ние	на	разбирането	на	мястото	на	модела	в	сис-
темата	от	дългосрочни	грижи,	нито	по	въпроса	
на	 осъзнаване	 на	 отговорността	 и	 необходи-
мостта	 от	 работа	 в	 синхрон	 между	 здравната	
и	социалната	системи.	но	убедени	в	смисъла	и	
нуждата	от	 тези	услуги,	ние	продъл-
жавахме	да	ги	осигуряваме	на	400	
възрастни	 хора	 от	 13	 населени	
места	–	както	в	малки	и	отдалече-
ни	 села,	 така	и	 в	 големи	 градове,	
без	никаква	подкрепа	от	Държава-
та	 и	 в	 условия	 на	 ограничени	 въз-
можности	за	финансиране.		

същевременно	 се	 реализира	 и	
междуправителствената	 Българо-
Швейцарска	програма,	която	осигури	
възможност	 за	 развитието	 на	 такива	
центрове	 на	 Български	 Червен	 кръст	
и	регламентира	отговорността	на	дър-
жавата	 да	 продължи	 развитието	 и	 да	
осигури	устойчивост	на	този	вид	грижа.	
В	 рамките	 на	 този	 проект	 беше	 напра-
вен	 от	 външен	 и	 независим	 изследова-
тел	анализ	и	остойностяване	на	услугата	
Център	 за	 домашни	 грижи	 на	 Български	
Червен	кръст.	ние	в	Каритас	също	разпо-
лагаме	със	своите	вътрешни	анализи	и	ос-
тойностяване	на	грижата.	смятаме,	че	това	
е	добра	база	за	преминаване	към	етап	на	
разработване	на	стандарт	за	финансиране	
на	услугата.	

„изграждането	
на	модел	за	ме

дико-социал-

ни	 грижи	за	въ
зрастни	хора	с	

хронични	забол
я-

вания	по	домов
ете	чрез	създав

ането	на	здравн
о-

социални	центр
ове	за	предоста

вяне	на	услуги	п
о	

домовете	от	ме
дицински	 сестр

и	и	 социални	р
а-

ботници	е	важе
н	етап	от	проце

са	на	въвеждан
е	

на	нови	модели
.	Този	процес	ще

	бъде	подкрепе
н	

и	от	постигнати
те	резултати,	съ

ществуващи	пра
к-

тики	 и	 придоби
тия	 опит	 от	 дъ

лгогодишно	 пр
е-

доставяне	на	ко
мплексни	домаш

ни	грижи	на	въз
-

растни	хора	с	хр
онични	заболяв

ания	от	различн
и	

доставчици	на	у
слуги.	Това	ще	д

аде	възможност
	

на	 следващ	 ет
ап	 да	 се	 създа

дат	 нормативн
и	

предпоставки,	о
т	една	страна	–	з

а	устойчивост	н
а	

изградените	 стр
уктури,	от	друга

	 –	 за	реално	ос
-

тойностяване	н
а	тази	дейност	с

	оглед	създаван
е	

на	правила	за	еф
ективно	финанс

иране.“	

Национална здравна стратегия (2014-2020)  

https://www.mh.government.bg/media/ 

filer_public/2015/04/08/nacionalna-zdravna- 

strategia_2014-2020.pdf
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През	 есента	 на	 2015	 г	 държа-
вата	 регламентира	 интегрираните	
здравно-социални	 услуги,	 като	 въ-
веде	 легална	 дефиниция	 за	 това	
в	 раздел	 I	 a	 на	 Закона	 за	 здравето.	
Беше	 прието,	 че	 доставчици	 на	 ин-
тегрирани	здравно-социални	услуги	
могат	да	бъдат	и	общините,	както	и	
организациите	 с	 нестопанска	 цел,	
което	по	своята	същност	беше	голя-
мо	постижение,	тъй	като	до	момента	
неправителственият	сектор	не	беше	
допускан	 като	 доставчик	 на	 здрав-
ни	 услуги,	 а	 практиката	показва,	 че	
работата	с	уязвимите	групи	от	хора,	
които	нямат	достъп	или	са	с	ограни-
чен	 такъв	 до	 услуги	 поради	 ниски	
доходи,	 се	 извършва	 преди	 всичко	
от	 такива	 организации	 и	 първите	
практики	 на	 интегрирани	 здравно-
социални	 услуги	 в	 домашна	 среда	
също	 бяха	 разработени,	 въведени	
и	 утвърдени	 от	 неправителствения	
сектор.	 с	 допълнения	 в	 Закона	 за	
лечебните	заведения	изрично	беше	
разрешено	на	лечебните	заведения	
също	да	бъдат	доставчици	на	такива	
услуги,	като	се	въведе	и	условието	за	
изпълнението	 и	 на	 социалния	 ком-
понент	 от	 услугата,	 съгласно	 което	
лечебните	 заведения	 също	 е	 необ-
ходимо	да	бъдат	регистрирани	като	
доставчици	на	социални	услуги.	

Това	 беше	 сериозна	 крачка	 напред.	изключи-
телно	важна	стъпка,	но	също	така	провокира	и	не-
изяснената	до	момента	дискусия	върху	това	какво	
е	 интегрирана	 здравно-социална	 услуга,	 за	 кои	
услуги	ще	изработваме	нормативна	уредба	и	стан-
дарти,	 включваме	ли	в	разбирането	 си	 за	 такива	
услуги	 регламентираните	 и	 съществуващи	 към	
момента	 здравно-социални	 по	 своята	 същност	
услуги,	 като	 например	 дом	 за	 медико-социална	
грижа	и	хоспис,	Център	за	интегрирани	здравно-
социални	услуги	за	деца	с	тежки	увреждания,	ре-
гламентирани	като	лечебни	заведения	в	Закона	
за	лечебните	заведения;	говорим	ли	и	за	онези	
мобилни	форми	на	грижа	на	улицата	(на	грани-
цата	между	здравна	и	социална	услуга),	които	
предоставят	здравно-социални	услуги	на	зави-

сими,	бездомни	и	други	уязвими	групи	от	хора;	
включваме	 ли	 и	 някои	 социални	 услуги,	 в	 които	

също	е	застъпен	здравният	компонент.	
Въпросът	за	интегрираните	услуги	продължи	и	по	вре-

ме	на	процеса	на	разработване	на	Концепцията	на	Закон	
за	социалните	услуги,	в	която	интегрираните	услуги	също	
намериха	своето	място	и	бяха	припознати	с	уточнението,	
че	са	необходими	допълнителни	дискусии	по	темата.

с	оглед	на	планираното	изработване	на	предложение	
за	 наредба	 за	 интегрираните	 здравно-социални	 услуги	
преди	две	години	беше	създадена	работна	група	към	ми-
нистерство	на	здравеопазването,	която	за	съжаление	така	
и	не	стартира	своята	работа.

Като	 	 позитивно	 придвижване	 напред	 в	 процеса	 на	
развитие	 на	 модела	 на	 интегририрани	 здравно-социални	
услуги	в	домашна	среда	за	възрастни	хора	с	хронични	забо-
лявания	и	трайни	увреждания	можем	да	отбележим	и	впис-
ването	в	регистъра	на	класификатора	на	националните	про-
фесии	домашната	сестра	и	здравно-социалния	асистент.

Крачка	напред	беше	и	приемането	на	домашните	гри-
жи	(макар	и	не	в	достатъчен	размер	и	с	отдаване	на	необ-
ходимата	значимост)	като	приоритет	в	Плана	за	действие	
за	 периода	 2018-2021	 за	 изпълнение	 на	 националната	
стратегия	за	дългосрочна	грижа.	Бяха	предвидени	и	
мерки,	които	да	финансират	предос-
тавянето	 на	
такива	 гри-
жи,	 нарече-
ни	 в	 плана	
„Патронаж-
на	 грижа“,	
както	 и	 таки-
ва	за	създава-
не	 на	 норма-
тивна	 уредба	
и	 програми	 и	
стандарти	 за	
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предоставяне,	 обучение	 на	 работещите	 специалисти	 в	
услугата,	финансиране	и	качество	на	услугата.	В	резултат	
на	 това	 през	 август	 2018	 година	 в	 рамките	 на	 операция	
„Патронажна	грижа	–	Компонент	1“	беше	обявена	проце-
дура	 чрез	 директно	 предоставяне	 на	 безвъзмездна	 фи-
нансова	помощ	за	министерство	на	Здравеопазването	за	
развитието	 за	 обезпечаване	 на	 процеса	 на	 изработване	
именно	на	горепосочените	важни	програми,	
стандарти	и	наредба.	

надяваме	 се	
тази	 възможност	
да	 даде	 тласък	 и	
да	 ускори	 процеса	
на	 изпълнение	 на	
заложените	 мер-
ки	 за	 развитие	 на	
патронажната	 гри-
жа.	 надяваме	 се,	 че	
работата	 в	 това	 на-
правление	 ще	 стар-
тира	 още	 до	 края	 на	
настоящата	 година	 и	
че	 министерството	 на	
здравеопазването	 ще	
успее	 да	 привлече	 ми-
нистерството	 на	 труда	
и	 социалната	 политика,	
доставчиците	 на	 интег-
рирани	здравно-социални	
услуги	в	домашна	среда	и	всички	заинтересовани	страни	
за	интензивна	работа	 за	истински	напредък,	 който	да	 се	
изразява	в	наличието	на	стандарти	и	добре	работеща	на	
практика	нормативна	уредба.	В	този	процес	е	от	изключи-
телно	значение	партньорството	и	активността	и	на	двете	
отговорни	министерства	–	здравното	и	социалното.	

В	същото	време,	в	рамките	на	приоритет	„намаляване	
на	бедността	и	насърчаване	на	социалното	включване“	на	
оПРЧР,	 беше	 планирана	 специална	финансова	 операция	
за	предоставяне	на	патронажна	грижа,	а	именно	„Патро-
нажната	 грижа	за	възрастни	хора	и	лица	с	 увреждания	–	
Компонент	2“.	До	края	на	годината	предстои	отправянето	
на	тази	покана.	също	така	в	Плана	за	изпълнение	на	стра-
тегията	за	дългосрочна	грижа	беше	заложено,	че	отговор-
ност	за	финансирането	на	създадените	услуги	в	рамките	
на		оперативната	програма	ще	бъде	ангажимент	на	минис-
терството	на	 здравеопазването.	остана	неизяснен	обаче	
въпросът	дали	това	ще	бъде	ангажимент	само	към	здрав-
ния	компонент	на	услугата	или	засяга	и	социалния	такъв.	

Ще	бъдем	истински	щастливи,	ако	патронажната	гри-
жа	 с	 високо	 качество	на	 предоставяне	бъде	достъпна	 за	
17	000	възрастни	хора	с	хронични	заболявания	и	трайни	
увреждания,	 както	 прогнозно	 се	 планира.	 но	 в	 същото	
време	 си	 задаваме	 въпроса	 как	 точно	 това	 ще	 се	 случи	

при	положение,	че	до	финансиране	
по	 операцията	 към	 настоящия	 мо-
мент	е	предвидено	да	бъдат	допус-
нати	само	общините	(които	могат	да	
кандидатстват	в	партньорство),	а	и	в	
заложените	 средства	 (общ	 бюджет	

на	 операцията)	 са	 включени	 и	
дейности	 за	 осигуряване	 на	
оборудване,	 автомобили	 и	
т.н.,	което	на	практика	с	пред-
виденото	финансиране	е	не-
възможно	(28	000	000	лв.)

отчитаме	 като	 изклю-
чително	голям	успех	плани-
рането	 на	 средства	 за	 фи-
нансиране	 на	 развитието	
на	 патронажната	 грижа,	
но	 също	 така	 не	 разбира-
ме	 защо	отново	 се	 прави	
крачка	 назад	 и	 се	 огра-
ничава	 възможността	
за	 развитието	 на	 този	
вид	 услуги	 и	 в	 крайна	
сметка	 осигуряването	
на	 възможност	 повече	
хора	 да	 се	 възползват	
от	тази	услуга.	от	една	

страна	се	прави	неочаквано	ограни-
чение	 на	 допустимите	 кандидати,	
абсолютно	аналогично	на	случилото	
се	в	предишния	програмен	период	с	
програма	“независим	живот“,	която	
по	 своите	 цели	 също	 трябваше	 да	
развие	 интегрираните	 здравно-со-
циални	услуги	в	домашна	среда,	но	
не	 успя	 да	 постигне	 осигуряването	
на	 здравния	 компонент	 и	 интегри-
рането	на	здравните	и	социални	ус-
луги.	 и	 от	 друга	 страна	 предвижда	
дейности	 за	 ремонти,	 обзавеждане	
и	 оборудване	 на	 подходящи	 поме-
щения,	 включително	 и	 закупуване	
на	транспортни	средства	за	извърш-
ване	 на	 мобилната	 работа,	 която	
дейност	 се	 очакваше	 да	 бъде	 оси-
гурена	като	допълнителни	средства	
по	 оперативна	 програма	 „Региони	
в	растеж“	.	Това	създава	риска	да	не	
се	мисли	 и	 работи	 за	 разширяване	
на	мрежата	от	услуги	и	включването	
на	нови	доставчици	и	осигуряването	
на	достъп	на	повече	хора	до	тази	ус-
луга	и	поставя	въпроса	затова	дали	
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операцията	 ще	
бъде	 използвана	
за	 развитието	 на	
патронажната	 гри-
жа	или	за	продължа-
ването	 на	 програма	
„независим	 живот“.	
Трябва	да	отбележим,	
че	 в	 приетия	 План	 за	
изпълнение	на	 страте-
гията	 за	 дългосрочна	
грижа	 изрично	 беше	
направено	 разграниче-
ние	между	двете	услуги,	включително	и	в	пла-
нираните	 мерки	 за	 развитие	 и	 финансиране.	
Ще	се	радваме	да	бъдем	партньори	на	общини-
те	в	предоставянето	на	патронажна	 грижа,	но	
опитът	ни	до	момента	показва,	включително	и	
по	програма	„независим	живот“,	че	общините	
не	търсят	партньорство	по	темата.

ограничаването	на		допустимите	кандида-
ти	единствено	и	само	до	общините	създава	не-
нужно	напрежение	и	изкуствено	противопоста-
вяне	между	различните	видове	доставчици	–	с	
това	 се	 спъва	 развитието	 на	 такъв	 вид	 услуги	
и	 се	влиза	в противоречие с обсъжданите и 
приети текстове в	Плана	за	действие	за	пери-
ода	2018-2021	г.,	с	философията	и	залегналите	
принципи	в	Концепцията	за	Закон	за	социални	
услуги,	 с	регламентираната	от	Закона	за	здра-
вето	 равнопоставеност	 на	 всички	 доставчици	
на	интегрирани	здравно-социални	услуги.	При-
оритизирането	на	общините	е	в	противоречие	
с	разбирането	за	децентрализация	на	услугите	
и	 в	 разрез	 с	 основния	принцип	на	 правото	 на	
избор	на	доставчик	на	потребителите,	както	е	
и	в	противоречие	с	поетите	ангажи-
менти	за	развитие	на	патронаж-
ната	 грижа	 и	 стимулирането	 на	
инициативата	за	предоставяне	на	
повече	 интегрирани	 здравно-со-
циални	услуги	в	домашна	среда.

считаме,	 че	 настоящата	 въз-
можност	 за	 финансиране	 по	 Ком-
понент	2	на	операция	„Патронажна	
грижа	 за	 възрастни	 хора	 и	 лица	 с	
увреждания“	 трябва	 да	 има	 за	 цел	
създаването	на		благоприятна	среда,	
да	 насърчи	 и	 стимулира	 развитието	
на	 патронажната	 здравно-социална	
грижа,	 да	 продължи,	 надгради	 и	 раз-
вие	 вече	 създадените,	 разработени	 и	
утвърдени	 практики	 на	 такава	 грижа,	

както	 и	 да	 направи	 интегрираните	
здравно-социални	 услуги	 в	 домаш-
на	среда	достъпни	до	широк	кръг	от	
възрастни	хора	и	хора	с	увреждания	
съобразно	 нарасналите	 нужди	 от	
такива	грижи.

обръщаме	внимание	и	на	фа-
кта,	че	тази	операция	не	трябва	да	
има	за	цел	отново	пилотирането	
на	 модели,	 тъй	 като	 това	 вече	
беше	 цел	 на	 предишни	 програ-

ми,	а	трябва	да	бъде	стъпка	към	изпъл-
нението	на	ангажимента	на	държавата	за	осигу-
ряването	на	достъп	на	хората	до	такива	услуги	
и	 осигуряването	 на	 подкрепа	 за	 финансовата	
им	устойчивост.	

също	 така	 напомняме,	 че	 и	 в	 предишния	
период,	и	в	настоящия	План	за	действие	беше	
планирана	 и	 е	 предвидена	 отделна	 операция	
„независим	 живот“	 за	 подкрепа	 в	 домашна	
среда	 (без	 тя	 да	 има	 претенцията	 да	 е	 здрав-
но-социална	патронажна	 грижа),	 в	рамките	на	
която	 общините	 са	 единствените	 допустими	
кандидати	и	като	такива	ще	имат	възможност	
да	продължат	започнатите	от	тях	програми	за	
предоставяне	 на	 услуги	 в	 дома	 на	 възрастни	
хора	и	хора	с	увреждания.

с	оглед	на	това	да	бъде	даден	тласък	и	да	
бъде	 ускорен	 процесът	 на	 регламентиране	 и	
предоставяне	на	интегрирани	здравно-социал-
ни	услуги	(патронажна	грижа)	в	домашна	среда	
ще	продължим	своите	застъпнически	действия	
и	 изразяваме	 готовност	 за	 активно	 участие	 в	
процесите	 на	 изпълнение	 на	 за-
ложените	мерки.
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l без допълнително забавяне да про-
дължи професионалната дискусия по темата 
за интегрираните здравно-социални услуги с 
участието на всички заинтересовани страни 
и с оглед на това да бъдат постигнати ясно-
та и единно разбиране за конкретни услуги, 
за да може това да бъде взето предвид при 
разработването на поднормативната уред-
ба, стандартите за финансиране и качество 
на предоставяне, както и за програмите за 
организиране и доставяне, на услугите. това 
е важна крачка, без която няма как да се из-
пълнят заложените мерки по разработване 
на гореспоменатите документи с цел осигу-
ряването на ясно определен ред на функцио-
ниране и достъп до тези услуги. 

l необходимо е отговорните министер-
ства (мз като водещи по темата, мтсп като 
отговорни за финансирането в рамките на 
опрчр и важни партньори по отношение на 
социалния компонент в услугата) да предста-
вят визията си за развитие, финансиране, ус-
тойчивост и гарантиране на достъпа до този 
вид грижа на възрастните хора с хронични 
заболявания и трайни увреждания. забавя-
нето на работата и промените в крачка съз-
дават неясноти и изискват аргументиране и 
потвърждаване на политическа воля и анга-
жимент за развитието на патронажната гри-
жа.

l да се синхронизира работата между 
здравното и социалното министерство като 
работни звена по темата с оглед на осигуря-
ване на единна дискусия в рамките на работ-
ната група за интегрираните здравно-социал-
ни услуги към мз и предстоящата работа по 
създаване на проект на закон за социалните 
услуги, координирана от мтсп.

l без забавяне да стартира работата на 
междуведомствената работна група за из-
работването на наредба за предоставянето 
на интегрираните здравно-социални услуги, 
като се осигури ефективен начин на работа в 
подгрупи, на провеждането на консултации и 
дискусии с всички заинтересовани страни и с 
независими експерти с оглед на регламенти-
рането в наредбата на практически ефекти-
вен механизъм за гарантиране на достъпа до 
такива услуги и предоставянето им.

l да бъде гарантирана равнопоставе-
ността на всички доставчици на интегрирани 
здравно-социални услуги в домашна среда 
както по отношение на лицензионния режим 
и изискванията за качество на услугата, така 
и по отношение на равен достъп до финанси-
ране (включително и в рамките на предсто-
ящата програма да се отвори покана на опе-
рация „патронажна грижа – компонент 2“ по 
опрчр).

l успоредно с работата по общата тема 
за интегрираните здравно-социални услуги 
да стартира процесът на изработване на про-
грама за предоставяне, стандарт за финан-
сиране и качество, както и програма за обу-
чение на екипите за патронажна грижа. не 
е желателно да се стига до забавяне в този 
процес за сметка на работата по общата и ши-
рока тема „интегрирани здравно-социални 
услуги“. В това отношение имаме натрупан 
достатъчно опит, на базата на който могат да 
се направят ясни предложения.

За	какво	настояваме	и	се	застъпваме:	
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отговорността	към	всички	онези	хора,	които	дълги	години	са	работили	и	са	плащали	държавни	
данъци	и	осигуровки,	изисква	отделянето	на	необходим	ресурс	за	осигуряването	на	адекватна	гри-
жа	чрез	развитието	на	мрежа	от	услуги	в	домашна	среда,	на	поемане	на	ясна	отговорност	от	всички	
равнища	на	държавната	власт	и	споделяне	на	отговорност	и	работа	в	синхрон	между	здравната	и	
социална	системи.

Убедени	сме,	че	не	можем	да	си	позволим	да	бавим	повече	този	процес	и	че	трябва,	в	дух	на	
професионализъм	и	партньорство,	да	извървим	допълнителни	стъпки	така,	че	да	развием	мрежата	
от	услуги	в	домашна	среда,	да	разработим	механизми	за	финансова	устойчивост	и	в	крайна	сметка	
настоящите	и	бъдещи	възрастни	хора	да	имат	гарантиран	достъп	до	качествени	и	съответстващи	на	
нуждите	им	услуги	независимо	от		платежоспособността	и	местоживеенето	на	нуждаещите	се.
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Как да се свържете с услугите на Каритас  
в подкрепа на възрастните хора (65+)

Гр.	Белене	–	Център	за	домашни	грижи
Румяна	Павлова-ръководител
5930	Белене,	ул.	„Христо	Ботев“	14
Тел:	0882	27	54	63

Гр.	Русе	–	Център	за	домашни	грижи
Боян	Щерев	–	ръководител
7013	Русе,	ул.	„Байкал“	10а
Тел:	0884	355	437

Бърдарски	геран	–	Център	за	домашни	грижи
стоянка	Дяковска	–	управител
3259	с.	Бърдарски	геран
Тел:	0887	158	850

Гостиля	–	Център	за	домашни	грижи
марияна	мравиева-ръководител
с.	Гостиля,
община	Долна	митрополия
Тел:	0879482	622

с.	Житница	–	Център	за	домашни	грижи
Петя	Кантарска
0888	128	907
caritas_zh@abv.bg

Гр.	Раковски	–	Център	за	домашни	грижи
Венета	Гюлова	–	ръководител
ул.	„никола	Вапцаров“	2а
0887	573	967
dg_rakovski@vitania.caritas.bg

Гр.	Русе	Храна	на	Колела
Даринка	Калапиш-ръководител
Тел:	0890	21	51	80

Гр.	софия	–	Домашни	грижи
натали	Ценкова	–	ръководител
Тел.	088	989	9571
Homecare.sofia@caritas-sofia.org

Гр.	Пловдив	–	Домашни	грижи
Ул.	„Булаир“	№	14А,	Пловдив	4000
Галина	Христова	–	ръководител
Тел:	0885	64	20

Гр.	малко	Търново	–	Домашни	грижи
Ул.	„Княз	Борис“	№	52
8162	гр.	малко	Търново
севдалина	Градева	–	ръководител
Тел:	0889	07	23	38

с.	Покрован	Дневен	център	за	стари	хора
мария	Пандова	–	ръководител
0885	25	66	77
pokrovan@caritas-sofia.org



www.caritas.bg

… където са спомените

където е минал животът и дните ти

където сте заедно ...


