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ABSTRACT:  The carried out study establishes and analyses the specific difficulties of the occupational 
health professionals in providing medical and social assistance for old people, and specifies the educational 
needs in the field of gerontology and geriatric practice. Respondents are 940 professionals in health care  
and 935 persons are consumers of health care over 60 years of age in 10 cities across the country. Deter-
mined are the main reasons for the difficulties of health professionals in taking care for their patients. 
According to 2 / 3 of the adult patients respondents, communication skills, patience and responsiveness are 
the mostly needed qualities that health professionals have to possess besides their professional competence 
for implementation of treatment and care.   Based on the survey data, recommendations for improving the 
healthcare for elderly and adapting the educational training of health professionals were prepared in order 
to realize the requirements for competent geriatric care in Bulgaria.  
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Въведение 
 

Без съмнение, едно от  зараждащите се 
предизвикателства за здравето на население-
то, които изискват нов стратегически подход, 
е демографското застаряване [10, 11, 17].      

Демографските промени, включително 
застаряването на населението, променят мо-
делите на заболяванията и оказват натиск 
върху устойчивостта на здравните системи в 
ЕС. За посрещане на големите предизвика-
телства пред здравеопазването в ЕС  бе съз-
дадена стратегия, в която се обособяват като 
цели за идните години три основни области. 
Първата от тях е свързана с демографското 
застаряване: Насърчаване на доброто здраве 
в застаряваща Европа [9,11]. В тази насока се 
отбелязва, че развитието на геронтологията и 
гериатрията трябва да бъде активно подпома-
гано. Необходимо е увеличаване на капаците-
та на общественото здравеопазване чрез по-
добро обучение на достатъчен брой професи-
оналисти и по-стабилни структури за здравни 
услуги [5,6,7,12,13,14]. 

Управленският отговор на демографския 
срив в нашата страна, както и на демографс-
ката промяна, пред която е изправена Европа, 
е изготвената Национална стратегия за де-
мографско развитие на Република България 

за периода 2006–2020 г. [7] Тя отразява и до-
развива в национален контекст предложения-
та на Европейската комисия за предприема-
не на политики в отговор на демографската 
промяна. 

  
Общественото здравеопазване под натиска 

на демографското застаряване 
 
Всички национални здравни системи сега 

са изправени пред три големи предизвикател-
ства: населението  застарява, здравеопазване-
то става по-ефективно, но и все по-скъпо, 
изискванията на пациентите към качеството 
на здравните услуги все повече нарастват.  

С цел осигуряване на качествени здравни 
грижи за населението националните прави-
телства са задължени да постигнат оптимален 
баланс между здравното благополучие на 
хората и разходите за лекарства и лечение. 
Установяване на качество по този начин може 
да се осъществи чрез постигане на разнообра-
зие в структурите и нивата на здравните гри-
жи и прилагане на комплексни подходи за 
лечение. Налице е нарастване на обществена-
та потребност от професионални здравни 
специалисти, които са подготвени да работят 
с по-възрастни индивиди.  Според приетата 
Международна стратегия за действия по по-
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литиката за възрастните и изискванията на 
Европейския съюз по отношение качеството 
на гериатричните грижи, обучението по ге-
ронтология и повишаването на професионал-
ната квалификация на здравния персонал и 
работещите в медико-социалните институции 
с възрастни хора е необходимо условие за 
качествено обслужване на лица в напреднала 
и старческа възраст [6,10,14] 
 
Предизвикателствата пред гериатричните 

грижи в България са значителни. 
 

България е втората най-бързо старееща 
нация в Източния европейски регион и пета в 
света. Старите хора представляват най-
голямата и прогресивно увеличаваща се група 
от населението, ползваща здравни грижи. 
Близо половината от хоспитализираните и 
амбулаторни пациенти, две трети от ползва-
телите на домашни и медико-социални грижи 
са над 60 годишна възраст.  Несъмнено 
здравните услуги трябва да бъдат адаптирани 
към демографските промени с фокус към 
обучението на повече гериатрични специа-
листи и изграждането на места за осигуряване 
на продължителни грижи. 

Спецификата на здравните грижи към 
хронично болни стари хора изисква специа-
листи от различни области да работят заедно 
в интерес на пациента. Такова интердисцип-
линно сътрудничество предоставя динамичен 
модел за планиране на грижите и контроли-
ране на състоянието на лицата в напреднала и 
старческа възраст. Необходимо е то да се 
осъществява в амбулаторни и стационарни 
условия, в условията на старчески дом, хос-
пис, при определяне възможностите на дъл-
госрочните грижи, по време на значими жи-
тейски промени като тежки емоционални и 
материални загуби [3,15,16,17]. 

В напреднала възраст особено чести са ня-
кои психични болести (напр. деменциите). 
Другите заболявания се различават по своите 
клинични прояви и/или създават особени 
проблеми при лечението. Социалните затруд-
нения, множеството соматични проблеми и 
сензорния дефицит също са често срещани. За 
адекватното откриване, лечение и грижи се 
изискват специални познания и умения. Ле-
чението трябва да бъде пригодено към инди-
видуалните нужди на пациента и към налич-

ните ресурси. Предоставянето му обикновено 
изисква сътрудничество и взаимодействие 
между професионалисти от различни области, 
както и ангажиране на подкрепяща мрежа. За 
това е необходимо обучение.  

За да се гарантира достатъчно качество на 
живот за възрастните хора, особено за тези, 
които са болни или инвалиди (предполагае-
мият дял на лицата - инвалиди на 65 и повече 
години е между 10 и 20 процента, по 15), е 
необходима поддръжка на тяхното семейство. 
Но потенциалът на семейните грижи намаля-
ва  поради снижаване на раждаемостта, на-
растващата мобилност и увеличаване броя на 
работещите жени. Това означава, че възраст-
ното население ще се нуждае все повече от 
професионална поддръжка в допълнение към 
неформалната грижа, осигурена от неговите 
деца, за гарантиране по-добро качество на 
живот [17,18,19,20].    

Екип на секция „Геронтология” от Факул-
тета по обществено здраве на Медицински 
университет – София проведе проучване на 
състоянието на гериатричните грижи в 10 
града на страната и установи основните проб-
лемни области на медико-социалната помощ 
за възрастни  и стари хора [1,2,3,4]. В тази 
статия се коментират резултатите от  изпъл-
нението на една от задачите, които бяха пос-
тавени пред емпиричното изследване. 

 
Състояние на гериатричната практика 

през погледа на пациентите 
 
Качеството на предоставяните медицински 

услуги до голяма степен зависи от квалифи-
кацията на медицинския персонал [3,5,8,9]. 
Поради тази причина ние се насочихме към 
проучване удовлетвореността от обслужване-
то на възрастни хора, ползващи здравни услу-
ги в извънболничната помощ, болничната 
помощ и в домове за стари хора, намиращи се 
в местата на изследване.      Анкетирани са 
935 лица на/над 60 годишна възраст, потреби-
тели на здравни грижи, като от тях 385 души 
са от домове  за стари хора  на територията на 
страната в градовете София, Видин, Беркови-
ца, Тетевен, Пазарджик, Кюстендил, Габрово, 
Бургас, Плевен, Стара Загора. 

 Сред респондентите най-голям е относи-
телният дял на лицата във възрастта 80 – 89 
години (фиг.№1). 
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МБАЛ 30,8 32,1 33,3 3,8

ДСХ 17,4 27 52,5 3,1

60 - 69 г. 70 - 79 г. 80 - 89 г. 90 +

 
 
Фиг.1. Разпределение по възраст на анкетираните пациенти 

 
Общото разпределение по възраст на изс-

ледваните лица и в трите места на проучване 
се характеризира с преобладаване на относи-
телния дял на хората във възрастови групи 80 
– 89г. и 70-79 г., съответно с 43.2% и 28.9%. В 
проучената извадка близо 1/4 от анкетираните 
пациенти са във възрастта 60 – 69 години.   

Малко под половината от анкетираните 
възрастни хора (43.3%) изразяват  

удовлетвореност от грижите, положени за 
тях. По отношение качеството на обслужване, 
което са получили възрастните хора, ползва-
ли здравни услуги, най-общо съотношението 
удовлетворени към неудовлетворени е 43% : 
33%. Близо 1/4 от респондентите са отчасти 
удовлетворени от здравното обслужване 
(фиг.№2).  

 

33%

24%

43%

удовлетв

орени

отчасти

удовлетв

орени

неудовле

творени

 
Фиг.2. Удовлетвореност от качеството на получените здравни грижи (в%) 

 
Посочените от ползвателите на извънбол-

нична помощ причини за неудовлетвореност-
та им са свързани преди всичко със затрудне-
нията, които срещат при необходимостта да 
упражнят правото си на достъп до специали-
зирана медицинска помощ поради недостиг 
на талони или отказ на личния лекар да им 
издаде такива, както и голямата му натоваре-
ност с пациенти, поради което не им се оказва 
навременна помощ и се налага дълго време да 
чакат при посещение.  

Ползвателите на болнична помощ изтъкват 
като причини за изразена неудовлетвореност 
от здравните услуги недостатъчното време, 

което им отделя персонала, неподходящите 
битови условия, липсата на достатъчно ин-
формираност по интересуващи ги въпроси 
относно здравословното им състояние, както 
и неуважителното отношение на част от пер-
сонала.  

В домовете за стари хора, въпреки непри-
емливите битови условия в много от тях,  2/3 
от анкетираните възрастни хора са удовлет-
ворени от здравните грижи, които получават. 
За много от тези стари хора условията на жи-
вот и сигурност в пансиона са значително по-
добри от тези, които са имали в обичайната 
си среда.  
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На въпроса “Каква оценка по шестобал-
ната система бихте поставили на здравно-
то обслужване, което получавате тук?” 
значителна част от анкетираните възрастни 
пациенти /63.1%/ дават «добра» оценка на 
получените здравни грижи. Като «задоволи-

телна» я определят близо 1/5 от респонденти-
те, също толкова са и оценките  «много доб-
ра». Липсват силно негативните оценки като 
лоша и незадоволителна, както и отличната 
оценка в отговорите на анкетираните възрас-
тни хора (фиг.№3).  
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Фиг.3. Оценка на здравното обслужване /по шестобалната система (в %). 

 
Близо половината от възрастните хора из-

разяват удовлетворение от отношението на 
здравните специалисти към тях, а 1/4  - го 
определят като задоволително. Най-много 
положителни оценки са посочени от възраст-
ните в домовете за стари хора /68.1%/ и от 
ползвателите на извънболнична помощ /51%/.   

Потребностите на пациента са твърде раз-
нообразни и индивидуализирани. За да се 
предотвратят конфликти и навременно спра-
вяне с възникналите проблеми, е необходимо 
да се изследват тези потребности. 

Анализът на данните от проведеното про-
учване показва, че от голямо значение за па-
циентите в процеса на общуване е първият 
контакт с медицинските специалисти. Още 
тогава загриженото и любезно отношение на 
здравния персонал може да ги предразположи 
и успокои, което от своя страна би довело до 
по-лесното им адаптиране към болничната 
обстановка.  

Според 2/3 от анкетираните възрастни па-
циенти уменията за общуване, търпението и 
отзивчивостта са едни от най-необходимите 
качества, които трябва да притежават здрав-
ните кадри освен професионалните им компе-
тенции за осъществяване на манипулации и 
грижи.  

Половината от анкетираните възрастни 
пациенти / 52.6%/  смятат, че   здравните спе-
циалисти проявяват в известна степен отзив-

чивост към тях. Положителните и отрицател-
ните отговори на въпроса „Проявяват ли 
внимание и отзивчивост здравните работ-
ници към Вас и Вашите потребности?” са 
сходни по относителен дял с превес на пози-
тивната оценка на респондентите  /съответно 
25.6% и 21.8%/. 

Анализът на желаните подобрения в ка-
чеството на здравното обслужване, които 
отправят анкетираните възрастни пациенти, 
биха могли да бъдат систематизирани в ня-
колко основни области: общуване с медицин-
ския персонал, време, организация на работа. 
Близо 2/3 от възрастните респонденти биха 
желали да срещат повече внимание, търпение 
и разбиране  в отношението на здравните 
специалисти към тях, да получават повече 
информация по въпроси, свързани със здра-
вословното им състояние, да се подобри ор-
ганизацията на работа, да се намали времето 
за чакане пред кабинетите и да се осигури по-
голяма достъпност до необходимата им 
здравна помощ.  

Въз основа на данните от проучването са 
изготвени препоръки за подобряване на 
здравната помощ за стари хора и адаптиране-
то на образователната подготовка на здравни-
те специалисти към изискванията за осъщест-
вяване на компетентни гериатрични грижи в 
България.    
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Заключение 
 

Разбирането и оказването на подходяща 
грижа и подкрепа на възрастните хора не би-
ха се променили съществено без промяна в 
управлението и организацията на труд в 
здравните заведения, в повишаване на квали-
фикацията на медицинските специалисти във 
формите на академичната подготовка и про-
дължаващото обучение, както и в редица наг-
ласи и негативни стереотипи на много от ме-
дицинските специалисти към старостта и ста-
реещия човек.   

 Здравните грижи за възрастни пациенти 
притежават особености, свързани с процесите 
на стареене. Те придават своя специфика в 
клиничното протичане на заболяванията, на 
терапевтичното въздействие и резултати от 
лечението при лица от високите възрастови 
групи. За оказването на ефективни здравни 
грижи към този контингент болни са необхо-
дими специални познания за особеностите в 
клиничните прояви на отделни групи заболя-
вания и съответните грижи; за био-психо-
социалните фактори, оказващи влияние върху 
здравето и болестта на възрастния пациент, за 
спецификата на комуникативния подход, и 
т.н. В този смисъл предоставянето на съвре-
менна образователна геронтологична подго-
товка на здравните специалисти, осигуряващи 
грижи за стари хора, адаптирана към техните 
специфични професионални потребности, е 
една от предпоставките за снижаване на про-
фесионалния стрес, и постигане на необходи-
мата им компетентност при осъществяване на 
качествени здравни грижи за лицата в нап-
реднала и старческа възраст. В съвременна 
България с възприемането на принципите на 
пазарната икономика и на нови и по-високи 
критерии за качество на грижите, се поставят 
все по-високи изисквания към здравните спе-
циалисти.  
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