
Програма БГ07 „Инициативи за обществено здраве“ 
 

  

 
 

Проект: „Ние ви разбираме и подкрепяме“, договор № BG 07 РД-13-136/14.09.2015 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ  
 

„ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ – СТИГМИ, ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ И ПОСЛЕДСТВИЯ“ 

30.09.2016 г., Гранд Хотел София, гр. София, ул. Гурко № 1 от 09:00 до 16:00 часа  
 

 

ДНЕВЕН РЕД  
 
 

Организатор:  

„Сдружение за прогресивна и отворена комуникация” /СПОК/ 

 

09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците 

09:30 – 09:50 ч.      Откриване, Приветствия 

Албена Дробачка, р-л проект и председател на Сдружение СПОК 

09:50 – 10:20 ч. І Панел: „Разбираме ли психично болните…подкрепяме ли ги?“ 

      Резултати от национално социологическо изследване за нагласите на 

обществото по отношение на хората с психични проблеми или заболявания.      

Докладчик: д-р Вяра Ганчева, експерт към проекта, социолог, Институт за 

изследване на обществата и знанието при БАН 

10:20 – 10:50ч. ІІ Панел: „Какво очакват хората с психични заболявания“ 

      Резултати от проучване сред хора с психични заболявания за техните 

възприятия и трудностите им в социален, битов и трудов контекст. 

Докладчик: доц. д-р Христо Хинков, експерт към проекта, директор на 

Националния център по обществено здраве и анализи 

10:50 – 11:10 ч. Кафе - пауза  

11:10 – 11:40 ч. ІІІ Панел: „Мнението на учениците по отношение на психичните 

заболявания“ 

      Анализ и дискусия на резултати от проучване на представи, очаквания и 

нагласи сред ученици от гр. София, 13-16 годишна възраст.  

Докладчик: д-р Юри Кацаров, експерт към проекта, психолог в Превантивно 

- информационен център по проблемите на наркоманиите – София 

11:40 – 12:10 ч. ІV Панел: „Възможно ли е да бъде организирана превенцията?“ 

      Пристрастяване и психично здраве при подрастващите. 

Докладчик: д-р Lars Lien, експерт към проекта, специалист по социална 

медицина и психиатрия 



12:20 – 13:20 ч. Правостоящ обяд, Фоайе Триадица 

13:20 – 14:00 ч. V Панел: „Аз съм ти“ 

      Социално включване на хората с психични заболявания. 

Докладчик: д-р Цветеслава Гълъбова, експерт към проекта, директор на 

Специализирана болница по психиатрия „Св. Иван Рилски” - Курило 

14:00 – 14:30 ч. VІ Панел: „Социална идентичност и социални отношения“ 

      Преживявания и въздействие на психичните кризи върху потребителите на 

психично-здравни услуги. 

Докладчик: Monika Gullslet, експерт към проекта, Факултет по здравни 

науки, Осло, Норвегия 

14:30 – 16:00 ч. Обсъждане  

     Въпроси, предложения и дискусия 

Райна Соколова, модератор 

16:00 ч. Закриване на конференцията 

 

 

 

Анотация:  

Нашите намерения: Повишаване на обществената информираност за психичните заболявания;          

Намаляване на негативните вярвания и стереотипи; Създаване на подкрепяща среда за хората с 

психични проблеми, равно приемане и социално включване; Насърчаване на обществото за 

ангажираност към психичното му здраве и благополучие; Стимулиране на ранната превенция на 

психичните проблеми. 

Психичните разстройства засягат всяка година повече от една трета от населението в 

Европейския регион и са много по-разпространени сред социално ранимите групи. Наемане на 

хора с психично-здравни проблеми варира между 18% - 30%, като най-ниските нива на трудова 

заетост са на лицата с психотични разстройства (Евростат 2010 г.). Нивата на самоубийствата в 

Европейския регион са много високи в сравнение с други части на света (средногодишен темп 

самоубийства 13.9 на 100 000). Освен това,  хора с психични разстройства имат много по-висока 

смъртност в сравнение с общото население, като често умират по-млади. По данни от 

епидемиологични изследвания (ЕПИБУЛ) честите психични разстройства обхващат една пета от 

населението на нашата страна. Разпределени по вид те се подреждат така: тревожни разстройства 

(11,4%), афективни разстройства (6,2%), зависимости - 3,3%, личностови разстройства (1.1%). 

Стигматизацията и социалното изключване, които представляват едновременно рискови 

фактори и последици от психичните заболявания, могат сериозно да възпрепятстват заявката за 

психична помощ и лечение.  

Смята се, че последиците на стигмата – проявите на дискриминация – са много по-сериозни от 

преките последици на самото психични разстройства. Хората с психично-здравни проблеми имат 

трудности с намирането на жилище; безработицата е огромен проблем за тях – работодателите 

най-често просто отказват да вземат на работа хората с психично проблеми; рязко намаляват 

вероятността човек да сключи брак; хората често губят старите си приятелства и трудно създават 

нови, социалната изолация, включително от страна на роднините, е една от последиците на 

стигмата. 

Диагнозата „психично-болен” в България е присъда. 


