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Предизвикателства

• Трайна тенденция на застаряване на населението и нарастваща
потребност от здравни грижи и социални услуги;

• Тенденция към увеличаване на хроничните незаразни болести, които
причиняват смърт и намалена работоспособност;

• Висок дял на болничните грижи, както и на разходите за тях - 66 % от
разходите в здравната система в България;

• Неравномерно покритие от здравни грижи в различните региони на
страната, което води до затруднен достъп на населението до
здравеопазване;

• Намаляване на броя на потенциалните болногледачи поради намаляване
на броя на трудоспособното население и засилени миграционни процеси;

• Най-висок дял на публичните разходи за здравеопазване в сегмента за
възрастни хора над 65-год. възраст.



Необходими са спешни реформи

Ре-дизайн на 
здравната и 

социалната системи

Преход към повече 
извънболнични и 

амбулаторни грижи

Нов подход към 
обучението на 

кадри

Иновативни услуги и 
въвеждане на новите 

технологии

Реформиране на 
системите за 
финансиране



• Национална стратегия за дългосрочна грижа (2014);

• Предвидени конкретни мерки и ресурси в Плана за действие за периода
2018-2021 за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна
грижа;

• Нов Закон за социалните услуги;

• Предстоящо разработване на подзаконови нормативни актове,
включително и стандарти за качество;

• Разработени и апробирани ефективни модели за предоставяне на
интегрирани здравно-социални услуги в общността.

Предпоставки



На ниво общност
• Първи Център „Домашни грижи“ – създаден през 2003 г.;

• Поетапно разширяване на мрежата от центрове в различни региони на
страната;

• Разработени програми за първоначално и надграждащо обучение на
медицински сестри и домашни помощници за работа в домашна среда;

• Създадени мултидисциплинарни екипи;

• Създадена система за организация и предоставяне на грижите, оценка на
нуждите, документиране на случаите и контрол;

• Ефективно сътрудничество с личните лекари на пациентите, лечебни
заведения и други здравни и социални институции на ниво общност.

Опитът на БЧК



На национално ниво
• Ползотворно сътрудничество с Министерство на здравеопазването и

Министерство на труда и социалната политика в областта на
интегрираните здравно-социални услуги;

• Успешно лобиране за адекватно законодателно регламентиране на този
тип услуги – Закон за здравето (2015); Закон за социалните услуги (2018);

• Изработени нови ДОИ за професията „Социален асистент“ с цел
изграждане на мултидисциплинарни екипи за нуждите на интегрираните
здравно-социални услуги в бъдеще (2015);

• Извършен финансов и сравнителен анализ на интегрираните здравно-
социални грижи като основа за изработване на адекватни финансови
механизми.

Опитът на БЧК



Център „Домашни грижи“. Характеристики
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Потребители

• Възрастни хора с хронични заболявания и 
трайни увреждания;

• Възрастни хора след активно лечение 
в болница;

• Самотни възрастни хора, вкл. в малки и 
отдалечени населени места. 
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РЪКОВОДИТЕЛ НА ЦЕНТЪРА –
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

3 МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

7 ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ

Структура



1.
Събиране на 
информация

2.
Откриване на 
проблемите и 

дефиниране на налични 
ресурси

6.
Оценка на 

ефективността

3.
Определяне на 

целта на 
грижите/услугите

5.
Предоставяне на 
грижите/услугите

4.
Планиране на 

грижите/услугите

Организация и предоставяне на интегрираните 
здравно-социални услуги



Здравни грижи – осъществяват се от медицински сестри:
• Проследяване на здравословното състояние на пациента;
• Обучение на потребителите как да се грижат за здравето си;
• Специфични медицински манипулации и процедури, подходящи за

изпълнение в амбулаторни условия - в дома на потребителя: смяна на
превръзки, поставяне на инжекции, контрол на приема на
медикаменти, следене на физиологични показатели и др.

Социални услуги – осъществяват се от домашни помощници:
• Поддържане на личната хигиена на потребителите;
• Поддържане на хигиената на дома;
• Пазаруване за или съвместно с потребителя;
• При необходимост приготвяне храната на потребителя;
• Придружаване при разходка, посещение при лекар;
• Съдействие за административни процеудури и др.

Основни дейности



Получено международно признание

• Запознаване на Световната банка с
опита в България;

• Публикация на СЗО /март, 2016/;

• Презентация по време на 17-та
Международна конференция за
интегрирани грижи, Дъблин /май,
2017/;

• Трансфер на опита на БЧК в други
държави /Беларус, Армения и др./;

• Съвместна работа с Европейската
платформа на възрастните хора
Age Platform Europe и др.



• Разширяване на мрежата от центрове „Домашни грижи“ на БЧК в
областите Видин и Монтана;

• Надграждане на дейностите на Центрове „Домашни грижи“ с услугата
телеасистенция/телекеър с цел дистанционен мониторинг на здравния
и социален статус на хора с хронични заболявания и увреждания:

ü Изграждане на кол-център в гр. Враца;
ü Интеграция на новата услуга с дейността на Центровете „Домашни грижи“;
ü Обучение на екипите за работа със специализиран софтуер и персонални

устройства в дома на потребителите;
ü Обхващане на 500 души в областите Враца, Видин и Монтана до 2023 г.

• Активна работа с всички заинтересовани страни на национално и
местно ниво за изграждане на устойчив модел за финансиране на този
тип услуги в бъдеще.

Следващи стъпки



Благодаря за вниманието!

www.redcross.bg


