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Нашата мисия е да работим за свят , свободен от насилие . 
Чрез предоставяне на помощ и подкрепа на хора , преживели
насилие . Чрез повишаване на обществената чувствителност

към проблема с цел елиминиране 
формите на насилие в човешките отношения .

Нашата мисия е да наложим висок стандарт 
за детско здравеопазване в България .Нашата

мисия
заедно можем повече



Ориентиране

Болничният социален работник помага
на пациентите и техните семейства да
се ориентират и да преминат по-лесно

през понякога изключително
объркващите и стресови етапи на
хоспитализация и процесите по

възстановяване след нея.
 

Емоционална и
информациона подкрепа

Пациентите и техните семейства са
подложени на огромен емоционален

натиск и финансов стрес. Много често имат
нужда от повече информация и внимание

по отношение на периодите след
изписване и на възможностите за
подкрепяща домашна грижа и

рехабилитация.
 

Обучение

Болничните социални работници
помагат на пациентите и техните
семейства да посрещнат всички
възникнали нужди, като им

предоставят обучение, ресурси и
друга адекватна подкрепа.

 

За какво се грижи 
болничният социален работник?



Основна част от работата на социалните работници в детската
болница/ отделение е да съдействат и да разясняват на
пациентите и родителите им случващото се, да ги обучават и
да улесняват тяхната комуникация с лекарите.
 
Социалните работници подкрепят родителите, братята и
сестрите на пациента, за да преодолеят трудните моменти,
свързани с диагностицирането на сериозно заболяване на
любим човек. 

Например: Педиатричен пациент е бил диагностициран с левкемия - социалният работник може да бъде точният човек, който 
 помага на пациента и неговото семейство да разберат какво представлява левкемията, как ще се отрази на тялото, какви са

вариантите за лечение, какви са административните процедури за държавна и друг вид финансова подкрепа и т.н. 
 

Какво правят болничните социални
работници в детските болници/ отделения?

Работата с деца означава, че има допълнителни роли и задължения. 

Социалните работници предлагат консултантски и
терапевтични услуги, които помагат за облекчаване на
състоянията от силно емоционално напрежение.



Професията "болничен социален
работник" съществува от десетилетия в
страните с качествена здравна система.
Доказано е, че лечението се подобрява,
когато пациентите и техните семейства
получават допълнителна подкрепа и
информация в емоционално и
физически трудния период на
хоспитализацията.
Досега в България няма такава практика
и липсват специалисти. Здравната
медиация е спорадична и се прилага
само за някои от малцинствените групи.
Няма организация, която предоставя
опитни обучители, методика и система
на работа на болничните социални
работници.
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България е единствената държава в ЕС, която все
още няма национална детска болница и
съвременен стандарт за детско здраве. 
Единствената специализирана педиатрична
болница и множеството детски отделения в
различни болници не работят в координация. В
резултат на това пациентите често обикалят
няколко болници, преди да намерят подходящите
специалисти.
Педиатрите и педиатричните медицински сестри
са крайно недостатъчно и това е системен
проблем.
Няма протокол за подкрепа и информиране на
родителите на деца с хронични, онкологични и
други тежки заболявания. 
Дълго след поставянето на диагнозата родителите
не знаят какво следва, как да се справят, каква
подкрепа могат да получат. 
Губи се ценно време за адекватно лечение. Това
усложнява лечението и понякога води до загуба
на детски живот. 
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Защо ни е нужна тази професия в България?

С изграждането на тази нова професия,
с подготовката, обучението и с този
пилотен проект - иновация за детското
здравеопазване в България, се
надяваме да решим дълбок и системен
проблем, като подкрепим временно
процеса по осигуряване и обучение и
като стимулираме държавни политики,
които привличат повече млади лекари
и здравни специалисти към
педиатричните специалности. 

Ще измерим и покажем резултатите
от емоционалната и социална

подкрепа на семействата и децата
пациенти. 

Ще намалим времето, което медиците
отделят за този процес, за да се
фокусират върху лечението на

пациенти.



Осигурява индивидуална грижа за
децата пациенти и техните семейства

Осигурява консултиране на семействата
за полагащите им се грижи.

Осигурява безплатен достъп до
психологическа подкрепа, необходима
на децата и техните семейства в процеса
на лечение и след него.

Осигурява на семействатата и децата
пациенти информация, консултация и
препоръки за други съпътстващи
лечението услуги.

Осигурява на семействата информация,
насърчаваща здравето, профилактиката
и превенцията на заболявания.

Болничен социален
работник в детска
болница/ отделение

Осигурява и улеснява комуникацията с
лекарите и медицинския персонал.



5 пилотни болници

30
обучени болнични
социални работници в
детските болници/
отделения

60
обучени медици за
психологическа работа
с децата пациенти и
техните родители

Нашата цел 
За първата година от проекта

> 10 000
подпомогнати деца
пациенти и техните
семейства



Ф.1: Проектен мениджмънт
и координиране

Включва дейностите за управление и
координиране на проекта. 
В дейностите е предвидено
създаване на надзорен борд,

провеждане на външна оценка за
ефективността и одит на проекта.

Как ще го
осъществим 

8 Ф2: Анализ на ситуацията

Предвидените дейности ще ни позволят да изследваме
удовлетвореността на пациентите от болничния престой и
лечение в цялата страна. Ще бъде създаден специален онлайн
инструмент за провеждане на мащабно проучване на
състоянието на детската болнична помощ. Анализът на данните
ще стане основа за бъдещи дейности и предложения за
политики на национално ниво. 

Ф.3: Изграждане на
експертен капацитет  

в здравния сектор 
 

Поставяме на фокус здравните
специалисти и повишаването на
техния капацитет за работа с малки
пациенти и техните семейства. 
Ще създадем серия от обучителни
материали и методики, ще обучим
повече от 120 здравни специалисти 
и ще проведем срещи с политици и
висши администратори, вземащи
решения. 



Ф.4: Иновация в
здравеопазването

В детските отделения на 5 болници
ще осъществим модел за

мултидисциплинарна работа с
вклчване на психолози и социални

работници към екипите на
отделенията. За да отговорим на
нуждите на децата пациенти и

техните родители, внимателно ще
подберем и обучим кадрите, които
ще прилагат методиките, базирани
на най-добрите световни практики в

детското здравеопазване. 
 

Ф.5: Комуникация и
информация 

Ще създадем и осъществим
комуникационна стратегия за

проекта. Паралелно с експертните
дейности по обучение и анализ

планираме да проведем национална
камапния, за да повишим

обществената информираност и 
 чувствителност към детското

здравеопазване, болничната среда 
и здравните политики. 

Ще създадем специални книжки за
деца и родители, за да им помогнат
да научат повече за правата си, да
получат специфична информация за

някои от най-често срещаните
заболяания, последици, лечение и

възможности за подкрепа. 
В края на проекта ще представим
постигнатото заедно с партньорите
ни на национална конференция. 

 

Как ще го
осъществим 
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Ние вярваме, че
те го заслужават

Болничните социални работници ще бъдат
там, за да помогнат на децата пациенти и
техните родители, да се застъпят за тях и да
улеснят престоя им в болницата. 
В болницата пациентите трябва да се
съсредоточат върху това да оздравеят. 
Нека оставим социален работник да се
погрижи за останалото. 
#СВЕТУЛКА

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!

www.zadobroto.com
www.pulsfoundation.org
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