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• Неравномерно разпределение на лечебни заведения, медицински
специалисти и услуги в цялата страна;

• Слабо развита доболнична помощ и недостатъчна координация между
отделните звена;

• Най-висок дял на хоспитализации в ЕС по отношение на хронични
заболявания (почти два пъти над средното за ЕС);

• Предотвратима смъртност в България - 194 души на 100 000 население;

• 46,6% директни плащания от пациенти – най-висока стойност в ЕС (средно
15,8% за ЕС).

Здравната система в България
Организация



• Около 2/5 от живота след 65-годишна възраст протича с няколко
придружаващи здравни проблема или трайни увреждания;

• Над ½ от хората над 65-годишна възраст имат поне едно хронично
заболяване;

• Почти ¼ от населението над 65-годишна възраст е с установени тежки
увреждания, които ограничават основните дейности като обличане,
лична хигиена и т.н. /18% средно за ЕС/;

• Сърдечно-съдовите заболявания са водещата причина за смъртност у
нас;

• Най-засегнати от липсата на медицински грижи са представителите на
маргинализираните общности и населението в малки и отдалечени
населени места.

Здравен статус на възрастните хора



• 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.

• Проект «Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания
и трайни увреждания» (2019-2023)

✓ Партньори: МЗ, МТСП, Норвежка асоциация на местните и регионални
власти;

✓ Донор: Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021

Опитът на БЧК



Враца, Оряхово, Бяла Слатина, Криводол, Видин, Монтана, Белоградчик

• Предоставят интегрирани здравно-социални услуги на база
индивидуална оценка на нуждите на потребителя:

✓ Всеки център има персонал от 3-4 мед. сестри и 7-8 дом. помощници;
✓ Предварително обучен мултидисциплинарен екип (лицензирани

програми за обучение);
✓ Въведено дигитално отчитане на извършените дейности;
✓ Всеки център обгрижва средно 100 потребители.

• Осъществяват връзка между институциите и възрастните хора на
територията на една община;

• Оказват превенция на влошаването на здравословното състояние на
потребителите и предотвратяват чести хоспитализации, особено в
условия на пандемия;

• Участват в обучението на потребителите и техните близки.

Центрове „Домашни грижи“



Здравни грижи – осъществяват се от медицински сестри:
• Проследяване на здравословното състояние на потребителите;
• 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 процедури и др.

Интегрирани здравно-социални услуги. 
Същност



Потребители на услугите

• Възрастни хора 50+ с хронични заболявания и трайни увреждания;

• Възрастни хора след активно лечение в болнично заведение;

• Самотно живеещи възрастни хора в малки и отдалечени населени
места.



Цел: Надграждане на дейностите на Центрове „Домашни грижи“ с
иновативни услуги посредством съвременните информационни и
комуникационни технологии;

Същност: Дистанционен 24-часов мониторинг на здравния и социален
статус на хора с хронични заболявания и увреждания:

✓ Изграден Контролно-комуникационен център в гр. Враца;

✓ Интеграция на новите услуги с дейността на Центровете „Домашни грижи“;

✓ Обучени екипи за работа със специализиран софтуер и персонални
устройства в дома на потребителите;

✓ Обхващане на 500 души в областите Враца, Видин и Монтана до 2023 г.

Телеасистенция и телекеър



Измерване на физиологични
показатели в реално време:

• Пулс;

• Сатурация;

• Температура;

• Кръвно налягане;

• ЕКГ;

• Позиция на тялото;

• Аларма при падане на
потребителите;

• Сигнализиране за прием на
медикаменти.

Основни функции



Благодаря за вниманието!

www.e-homecarebg.com

http://www.e-homecarebg.com/

