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Настоящият документ е създаден в рамките на процедура BG05M9OP001-4.001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за изпълнение на Проект BG05M9OP001-4.001-0054 Три подхода за равни възможности за хората с психични заболявания

Що е психична болест
• Разстройство на психичното функциониране при което в различна
степен има нарушение на контрола върху мислите, чувствата и
поведението.
• Човек с психично разстройство среща затруднения в ежедневното
си функциониране, които варират от почти незабележими за
околните отклонения до тежка загуба на социален интегритет.
• Човек с психично разстройство може да извършва действия или да
се чувства по начин, който му изглежда нормален, но за околните
не е.

Видове психични заболявания
•
•
•
•
•
•
•
•

Тревожно разстройство
Депресия
Биполярно разстройство
Психотични разстройства (шизофрения)
Посттравматично стресово разстройство
Обсесивно-компулсивно разстройство
Личностови разстройства
Хранителни разстройства

Тежки и чести психични разстройства
Тежки психични разстройства (тежко
увреждащи социалното
функциониране)
-

Шизофрения
Биполярно разстройство
Тежка депресия
Тежки личностови разстройства
Деменции и забавяне в развитието

Чести психични разстройства (не водят
до социална изолация)
-

Генерализирана тревожност
Фобии
Леки форми на депресия
Паническо разстройство
Хранителни разстройства

Цикъл на боледуването
тежки психични разстройства (протичащи с психоза):
Кризисна
интервенция

Криза
(дебют)

Поддържаща
среда

Хоспитализация

Ресоциализа
-ция

Овладяване
на психозата

Възстановяване

„...Съпругът ми беше успешен бизнесмен... Миналия юни разбрахме, че има тежко психично разстройство.
Джак беше арестуван защото се опитвал да внесе в страната забранени лекарства. Бил облечен в бизнес
костюм и карал мерцедеса право към Рио Гранде (границата с Мексико). В това нямаше логика – Джак беше
толкова стриктен по отношение спазването на закона.
Съдът назначи лекар, който каза, че странното поведение на Джак е причинено от психични
проблеми. От известно време бил излязъл от контрол. Не знаех какво става. Семейният ни лекар също не
знаеше. Сега, когато в медицинската служба към затвора най-после се спряха на точното лекарство Джак
отново стана нормален.
Преди това да се случи живеехме в най-добрия квартал. Имахме Мерцедес, Форд „Бронко“, плувен
басейн, хубави мебели, луксозна ски екипировка, ваканции, охолен живот. Децата ни учеха в частни
училища. Сега съпругът ми е в затвора, бизнесът му банкрутира, колите ги няма. Имам четири малки деца
вкъщи, три от тях все още носят памперси. Не разполагам с кола. Да отида на пазар е почти невъзможно.
Продадох всички хубави мебели, нямам нито пари, нито застраховка. Вземам антидепресанти и се
притеснявам за себе си. Четиригодишното ни дете беше на терапия заради травмата. Петгодишното е отново
с памперси.“
(От книгата на Розалин Картър „С любов към психично болния“)

Влияние на психичната болест върху семейството на
психично болния

Влияние върху
децата

Влияние върху
близките

Влияние върху
околните

Влияние върху децата
Въздействието на родителските психични заболявания
върху семейния живот и благосъстоянието на детето може
да бъде значително.
Децата, чиито родители имат психическо заболяване, са
изложени на риск от развиване на социални, емоционални
и / или поведенчески проблеми.
Околната среда, в която младежът расте, оказва влияние
върху тяхното развитие и емоционално благополучие

Какви са фактите
• Много деца растат с родител, който в някакъв момент има някаква
степен на психическо заболяване.
• Повечето от тези родители имат леки или краткотрайни заболявания и
това може да бъде задължение на общопрактикуващия лекар.
• Според различи изследвания 68% от жените и 57% от мъжете с
психическо заболяване са родители.
• Много деца живеят с родители с проблеми свързани с алкохол или
зависимост към субстанции или с личностово разстройство.
• По-малко са децата които живеят с родител с тежко психическо
заболяване като шизофрения или биполярно разстройство.

Рискове и реакции към болестта на родителя
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Чувство за вина за болестта на родителя
Чувство на срам пред околните
Опасения, че могат да развият същото заболяване.
Затруднение в изграждане на идентитета в юношеството поради липса
на сигурност в отношенията си с родителя
Гняв и отхвърляне на ситуацията
Отчуждение и търсене на нови заместващи връзки
Девиантно поведение и агресия
Депресия и загуба на стимули за развитие
Тревожност от раздяла поради чести хоспитализации
Соматизация – психосоматични реакции

Утежняващи обстоятелства
•
•
•
•

Тежест на боледуването
Чести екзацербации
Неправилно лечение в домашни условия
Малтретиране и тормоз от страна на родителя (особено при наличие на
зависимост към алохол, субстанции или личностово разстройствоегнати
или малтретирани
• Поемане на неподходящо ниво на отговорност в грижата за себе си и
управлението на домакинството.
• Наличие на по-малки братя или сестри за които да се грижат
• Стигма и дискриминация от страна на обществото, роднините, съседите
и училищната среда

Методи за справяне с тези реакции
• Детето трябва да бъде подпомогнато да разбере, че не е част
заболяването
• Да се насърчават добрите взаимоотношения с родителя извън
кризата
• Да се подобряват взаимоотношенията с връстниците и близките
които са готови да помагат.
• Да се разяснява на разбираем език естеството на болестта и да се
вдъхва надежда, че тя е преодолима.

Методи за подкрепа
• Насърчаване и подкрепа на детето в ежедневието, като посещаване
на училище, играене и правене на неща като връстници
• Важна е увереността, че помощта е винаги налице
• Преодоляване на чувството за безпомощност както у болния така и
при околните.
• Грижа за ежедневните нужди на домакинството
• Отвореност и даване на възможност за разговор по всяко време.
• Подкрепа за имуществени проблеми и въпроси свързани с
родителската годност, запрещението и др.
• Даване на информация и обяснение за заболяването на родителя

Ресурси за справяне с проблема – деца и родители
• Децата имат ресурс да се справят добре с всякакви разстройства на
живота, особено ако проблемът е кратък и не се повтаря.
• Децата имат ресурс да разберат какво се случва и в редица случаи защо
се случва.
• Родителите не си дават сметка, че някои заболявания, особено
психичните заболявания, могат да продължат по-дълго време и може да
се върнат.
• Някои родители се опитват да защитават децата си от собственото си
заболяване, като го пазят в тайна или като нещо, което не може да бъде
дискутирано или обяснено.
• Въпреки основанията на родителите, това е грешка и може да затрудни
децата да се справят или да управляват собствените си чувства

Работа с окръжаващата среда - училище
Важно е учителите да са наясно с тежката ситуация на натоварване на младия човек с болен
родител
Да се осигури връзка с личен лекар или социален работник за подкрепа и практическа помощ за
семейството
Да се включва психолог който да превежда на разбираем език за другите трудното поведение на
детето което може да бъде вик за помощ
Винаги да се внушава уважение към децата, които се грижат за болните си родители
Да се търсят начини за включване в група за взаимопомощ под ръководството на училищния
психолог или социален работник

Специализирана консултация
• Ако детето или младият човек има тежки емоционални или
поведенчески проблеми, които пречат на техния живот и които
изглежда не се подобряват, може да е необходима
специализирана помощ.
• В случаите, когато се налага терапия или консултиране на самото
дете трябва да се има предвид опасността от засилване на техните
собствени опасения, че ще развият същата болест.

Етапи в реакцията на близките
при
задълбочаване и
хронифициране:

Етап на
сблъсъка

Етап на
понасянето

страх,
объркване,
шок,
недоверие,
постепенно
проумяване на
случилото се

обсъждане на
нови форми на
живот,
продължително
лечение и
търсене на
алтернативи

Етап на
излизането

адаптация към
ежедневната
грижа,
натоварване с
несвойствени
задължения,
понякога гняв и
тъга

при
възстановяв
ане:
облекчение и
нов баланс в
отношеният
а почерпен
от опита от
болестта

Близките и полагащите грижи за болния
Най-добре познават пациента.
Имат редовен, дългогодишен контакт с болния
Носят постоянна отговорност за всички аспекти на неговото благосъстояние.
Често са единствената постоянна подкрепа в живота на пациента
Дават надеждна и полезна информация за състоянието на пациента на професионалния екип

В най-голяма степен се ползват с доверието на пациента дори когато е в криза и имат силата да го убедят за ползване на
консултация и лечение
Следят приема на лекарства

Проблеми
Близките може да бъдат част от проблема на болния

Напрежението в семейната среда често пъти води до повторни хоспитализации и социална
изолация
Близките, които полагат грижи по необходимост могат да развият непоносимост към болния и да
ускорят процеса на изолация и хоспитализъм.
При настъпила криза агресията на пациента се насочва най-често именно към близките, което
може да доведе до тежки сътресения в семейството
Сблъсък със стигмата и справяне с дискриминацията

Понятия за криза
Кризата е състояние при което се загубва равновесието между личността и околната среда в
различна степен, което води до различни по степен и форма социални неблагополучия.

Непсихотичната криза е най-често свръхемоционална (пара-адаптивна) реакция на
неблагоприятни, отключващи такава реактивност събития.

Психотичната криза е състояние при което настъпва срив на когнитивните функции
съпроводено с обилни халюцинаторни изживявания, интензивен страх, загуба на ориентация
за реалността и силна възбуда, която не може да бъде овладяна с обичайни методи.

Кризисни интервенции и мобилни екипи
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Район на обслужване
Целева група
Бюджет
Определяне на потребностите
Структуриране на услугите
Отделни екипи срещу интегрирани услуги за разрешаване на кризи
Големина на екипа
Персонал и комбинация от умения
Медицински данни
Обучение на персонала и изграждане на екип
Взаимоотношения с други служби и услуги
Помещение и местоположение на мобилния екип
Документация и стандарт за поведение (ръководство за оперативни процедури)
Оценка на качеството / информация и събиране на данни.

Определяне на района на обслужване

Брой жители

Съществуващи
структури и
услуги
(медицински и
психиатрични)

Особености на
района
географски,
икономически,
етнически

Налична пътна
инфраструктура

Целева група
• Предимно лица с тежки психични заболявания, които имат остър
епизод или са в криза.
• Услугата е предимно насочена към лица над 16-годишна възраст.
• Основната насока не е към лица, с водеща диагноза зависимост към
наркотици или алкохол, както и умствено изоставане или деменция,
освен ако не се каса е за ко-морбидност.
• В много случаи службите за решаване на кризи са подложени на
натиск да предприемат услуги за детоксикация в общността,
особено ако детоксикацията се извършва в психиатрични отделения
за възрастни.

Принципи на работа на екипите за кризисна
интервенция 1
• Кризисната интервенция е алтернатива на болничната помощ
• Услугата предполага гъвкава домашна грижа, 24 часа в
денонощието, седем дни в седмицата.
• Интервенциите са интензивни и краткосрочни, често само две до
три седмици;
• Бърза реакция - персоналът в градовете е на разположение в
рамките на един час;
• Чести ежедневни посещения на всеки клиент и тяхната социална
мрежа, ако е необходимо;
• Медицинският персонал е на разположение денонощно;

Принципи на работа на екипите за кризисна
интервенция 2
• Може да се прилагат медикаменти
• Социалните въпроси се разглеждат като част от цялостния план за
грижи
• На семейството и полагащите грижи се осигурява подкрепа и
образование
• Ангажираността на екипа продължава, докато кризата не бъде
овладяна;
• При невъзможност се търси спешна хоспитализация или се
препраща към други структури

Принципи на работа на екипите за кризисна
интервенция 3
• Ангажиране на потребителя и създаване на терапевтичен съюз
• Цялостен подход включващ всичкибиологични, психологически и социални
фактори, свързани с кризата
• Активиране на собствените ресурси на клиента за преодоляване на кризата и
постепенно овластяване на клиента за самостоятелно функциониране
• Засилване на връзките с близките и включването им в процеса
• Консултации по телефона
• Приемане на самонасочили се клиенти в криза с последващо посещение в
дома
• Консултация с психиатър - минимум две седмични сесии

Мобилни екипи
• Персонал между 10 и 15 служители, който да покрива две смени на
ден, седем дни в седмицата.
• Обемът на работа да бъде обвързан с финансовия и човешки ресурс
за да се избегне професионално прегряване
• Градското население генерира повече работа, отколкото селското
население или населението на предградията.
• Не повече от две посещения дневно.
• Нощните смени могат да бъдат покрити от персонал на повикване.

Обучение на персонала
•
•
•
•

Преглед на класификациите на психичните заболявания
Теория и практика на кризисна интервенция
Всеобхватни умения за оценка, включително управление на риска
Формиране на терапевтични съюзи с потребителите и лицата, които
се грижат за тях
• Умения за оценка на физическо заболяване, което клиентът
представя като психиатрично заболяване и обратно
• Умения за справяне при отказ от лечение

Административни условия за мобилните екипи
•
•
•
•
•
•

Наличие на подходящ транспорт и персонал
Местоположение (в центъра на района на обслуване)
Паркинг за превозни средства;
Мерки за безопасност на персонала (особено при нощни смени);
Офис пространството трябва да бъде отворено;
Административният персонал трябва да може да види кой е в
офиса по всяко време, както и да може да вижда персонала и
клиентите, които влизат и излизат;

Правна рамка

Закон за защита от домашното насилие
Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо,
емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова
насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната
свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в
родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във
фактическо съпружеско съжителство.

За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко
домашно насилие, извършено в негово присъствие.

Мерки за защита от домашното насилие
• Задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно
насилие;
• Отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока,
определен от съда;
• Забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището,
местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице
при условия и срок, определени от съда;
• Временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител
или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок,
определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето;
• Задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани
програми;
• Насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

Настойничество и попечителство
• Настойничеството и попечителството са елементи от институцията
дееспособност респ. недееспособност и налагане на режим на
запрещение.
• Необходимостта от премахване на институцията „пълно
запрещение“ и „ограничено запрещение“ е отдавна дискутирана и
предлагана от различни неправителствени правозащитни
организации у нас – БХК и др.
• Замяната на тези термини с новото определение „подкрепено
вземане на решение“ изменя изцяло смисъла на досега
действащата практика

Какви са фактите
Понастоящем около 8000 са души поставени под запрещение

Според данните от 2012 година у нас досега са свалени едва 6
запрещения
Хората, чиито запрещения са свалени, се реализират на пазара на
труда

Конвенция за правата на хората с увреждания
• Приета на 13 декември 2006 г. от Организацията на обединените нации (ООН)
• Подписана от Република България на 27 септември 2007 г.,
• Въвежда презумпцията, че всеки пълнолетен човек (навършил 18 години) е
дееспособен.
• Въвежда право на подкрепено вземане на решения и съдържащите се в него
мерки за подкрепа, като нов правен статус за определена група пълнолетни
лица с умствена изостаналост, психична болест или деменция
• Въвежда изрична правна уредба на статута на хора, изпаднали в кома – те са
приравнени на обявяваните за отсъстващи

Подкрепено вземане на решение
Всяко пълнолетно лице, което в резултат на умствена изостаналост,
психична болест или деменция, изпитва сериозни затруднения да
упражнява самостоятелно правата си при извършване на конкретни
правни действия, има право на подкрепено вземане на решение.
(Проект на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа)

Какво е сериозно затруднение
Когато лицето не разбира информацията, на която основава
решението си за извършване на конкретно правно действие

Когато лицето не оценява характера и последиците от
възможните си решения за извършване на конкретното
правно действие
Когато лицето не може да направи връзка между двете в
процеса на вземане на решение.

Какво не е сериозно затруднение
Не се счита за сериозно затруднение невъзможността на
лицето да изразява самостоятелно волята и
предпочитанията си чрез обичайно приетите средства за
комуникация, ако то използва подходящи за неговото
състояние начини и средства, включително невербални
форми на комуникация, визуално представяне и други.

Мерки за подкрепа
Подкрепеното вземане на решения е мярка за подкрепа, при която
одобреният от съда подкрепящ, при условията на доверителна връзка,
подпомага подкрепяния за изразяване на неговите желания и предпочитания
при вземане на решения за извършването на конкретни правни действия.
Подкрепеното вземане на решения винаги се основава на личния избор на
подкрепения.

Подкрепеното вземане на решения се прилага само за срока и за правните
действия, определени в съдебното решение.

Области на приложимост на мерките за подкрепа
Сключване на сделки за разпореждане с определени вещи и
вземания и за тяхното управление

Вземане на решения за лечение
Вземане на решения и извършване на процесуални действия в
административни и съдебни производства, отнасящи се до
разпореждането и управлението на определените вещи и вземания

Ред за налагане на мерки за подкрепа
• Договор за подкрепено вземане на решения, одобрен от съда;
• Съвместно вземане на решения;
• Налагане на ограничение за разпореждане с определено
имущество
• Одобряване на предварителна декларация.
• Мерките се определят само по искане на лицето.
• Когато мярката за подкрепа не може да удовлетвори нуждата на
подкрепяния и не е предложена някоя от другите мерки, както и
когато другите предложени мерки също са недостатъчни, съдът
може да премине към определяне и на мерки за защита.

