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Проект „Визия за зрение“ 

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПАКЕТ 4: СТАНДАРТИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ 

 

Стандарти и практики в сферата на рехабилитацията и приобщаването на 

хората със зрителни увреждания 

Когато  очното заболяване или зрителните нарушения не могат да бъдат излекувани, човекът 

е с трайно увреждане на зрението. За да заживее със зрителното си увреждане, човек трябва 

да се приспособи към тази ситуация като усвои нови навици и умения и , доколкото е 

възможно, да се върне към нормалния си начин на живот чрез процес, наречен рехабилитация. 

"Рехабилитация" е последователен и непрекъснат възстановителен процес, който подпомага 

човека с увреждане да достигне оптимално физическо, интелектуално, психическо и социално 

равнище на дейност, като му се осигуряват възможности за промяна на живота към по-висока 

степен на независимост. Това определение е дадено в § 1, т. 7 от допълнителните разпоредби 

на Закона за хората с увреждания (ЗХУ). В чл. 29 и сл. на същия закон рехабилитацията 

изрично се определя като право на човека с увреждане. 

Правото на рехабилитация е е сред основните права, залегнали и в Конвенцията на ООН за 

правата на хората с увреждания (КПХУ). 

Съгласно чл. 26 от КПХУ държавите - страни по конвенцията предприемат ефективни и 

подходящи мерки, включително чрез взаимна подкрепа в рамките на общността, за да се даде 

възможност на хората с увреждания да постигнат и поддържат максимална самостоятелност, 

пълноценна физическа, умствена, социална и професионална реализация и пълноценно 

включване и участие във всички сфери на живота. За тази цел държавите - страни по 

конвенцията, организират, укрепват и разширяват цялостна система от услуги и програми по 

абилитация и рехабилитация, и по-специално в сферите на здравеопазването, заетостта, 

образованието и социалните услуги по такъв начин, че тези услуги и програми: 

а) да започват на възможно най-ранен етап, като се основават на мултидисциплинарна оценка 

на индивидуалните нужди и предимства; 

б) да способстват за участието и включването в общността и във всички сфери на обществото; 

да са доброволни и да се предоставят, колкото е възможно по-близо до общността, в която 

живеят хората с увреждания, включително в селските райони. Според същия член, държавите 

- страни по конвенцията, спомагат за разпространението, познаването и използването на 

спомагателни устройства и технологии, предназначени за хора с увреждания, по отношение 

на тяхната абилитация и рехабилитация.  

Видно от цитираните разпоредби, рехабилитацията е процес, насочен към човека с увреждане 

за постигане на независимост в неговия живот и  среда. Рехабилитацията изисква 

целенасочените действия и усилия на държавата, обществеността и на самия човек с 

увреждане. Рехабилитацията включва предоставяне на социални услуги, месечни и целеви 



парични помощи и обезщетения, финансова подкрепа за помощни средства и медицински 

изделия и др. 

За да е налице възстановяване и постигане на независимост в живота на човека с увреждане 

е необходимо най-напред да бъде извършена оценка на неговото здравословно състояние, 

увреждания и способности, и на средата, в която живее. В България трайното увреждане се 

установява чрез явяване пред лекарски комисии (ТЕЛК/НЕЛК), които извършват 

медицинска експертиза на здравословното състояние по представени документи и/или личен 

преглед. Резултатът от освидетелстването е експертно решение, в което е определен процент 

на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане. В българското 

законодателство този удостоверителен документ е ключов за упражняване на правата на 

хората с увреждания до степен, че голямата част от правата могат да бъдат упражнявани в 

зависимост само от определения в експертното решение на ТЕЛК процент, без да се отчитат 

индивидуалните потребности  на човека с увреждане и средата, в която той живее. 

Индивидуална оценка на потребностите се извършва при предоставянето само на някои 

услуги. 

Съществуват и сериозни затруднения в организацията и дейността на ТЕЛК/НЕЛК, които 

много често водят до нарушаване на правата на хората с увреждания. Причините за това са 

добре известни както на обществеността, така и на отговорните институции недостиг и липса 

на квалифициран персонал, ниски възнаграждения на членовете на комисиите, недобра 

материална база, претовареност на комисиите, липса на определени специалисти в някои 

комисии, неспазване на срокове, прекомерно дълги срокове и тежки процедури при 

насрочване и обжалване, и др. Въпреки това реални действия за съществени промени в процеса 

на оценяване на уврежданията не са предприети. Опитите на Министерството на труда и 

социалната политика за реформа в медицинската експертиза и експертизата на 

работоспособността през 2017-2018 г. не срещнаха разбиране, напротив, бяха посрещнати с 

недоволство и остра съпротива от страна на организациите на хората с увреждания, които се 

проявиха и под формата на национални протестни действия. 

Според нас, за да има реформа в медицинската експертиза и постигане на цялостен подход в 

оценяването на уврежданията, е необходимо да се намери форма за включване на всички 

заинтересовани страни в широка дискусия за съществуващите проблеми и възможности, както  

и да бъде представено и популяризирано цялостно решение, базирано на утвърдени и изпитани 

във времето и международно признати практики. 

---------- 

  

Международна класификация на функционирането, уврежданията и здравето (ICF) 

Въведение 

Международната класификация на функционирането, увреждането и здравето (ICF) е рамка за 

описване и организиране на информация за функционирането и уврежданията. Тя предоставя 

обща терминология и концептуална основа за дефинирането и измерването на здравето и 

уврежданията. 

ICF е одобрена от Световната здравна асамблея през 2001 г., след обширно тестване в целия 

свят, включващо хора с увреждания и хора от редица свързани дисциплини. . Основен принос 

на ICF е признаването наред  със значението на съответните здравословни състояния на 

човека, и ролята на факторите на околната среда в причиняването на уврежданията. 

Целите на ICF са: 



- да осигури научна основа за разбиране и изучаване на здравето и свързаните със 

здравето състояния, резултати, детерминанти и промени в здравния статус и 

функционирането; 

- да установи обща терминология за описание на здравето и свързаните със здравето 

състояния, с цел подобряване на комуникацията между различни потребители, като здравни 

работници, изследователи, политици и обществеността, включително хората с увреждания; 

- да позволи сравнение на данни в различните държави, здравни дисциплини, услуги и в 

различни периоди от време; и 

- да осигури систематична схема за представяне чрез кодове на здравните 

информационни системи. 

Модели на ICF 

Исторически са се обособили два основни концептуални модела на уврежданията. 

Медицинският модел разглежда увреждането като характеристика на личността, пряко 

причинена от заболяване, травма или друго здравословно състояние, което изисква 

медицинска помощ, предоставяна под формата на индивидуално лечение от професионалисти. 

Увреждането при този модел се разглежда като болест или инвалидност и изисква медицинско 

или друго лечение или интервенция, за да се коригира проблемът с индивида. Управлението 

на проблема с инвалидността има за цел изцеление или адаптиране и промяна в поведението. 

В този модел медицинската грижа е централен фокус; на ниво разработване на политики 

основното решение се състои в промяна или реформа само в политиката на общественото  

здравеопазване. Социалният модел на увреждането, от друга страна, разглежда увреждането 

като социално възникнал проблем, а не като характеристика на индивида. При социалния 

модел увреждането изисква политически отговор, тъй като проблемът се създава от 

неблагоприятна среда, породена от нагласи и други характеристики на социалната среда. По 

принцип решението на проблема с уврежданията се състои в пълната интеграция на тези лица 

във всички сфери  на обществения живот. Това ангажира отговорността на цялото общество и 

изисква социални действия за промяна в нагласите и идеологията в управлението на проблема 

с уврежданията, което на политическо ниво го превръща във  въпрос на човешките права. 

Нито единия модел сам по себе си не е адекватен, въпреки че и двата са частично валидни. 

Увреждането е комплексно явление, което е както проблем на нивото на човешкото тяло, така 

и сложно и предимно социално явление. Увреждането винаги е взаимодействие между 

характеристиките на човека и характеристиките на цялостния контекст, в който тойживее, но 

някои аспекти на увреждането са почти изцяло вътрешни за човека, докато друг аспект може 

да е почти изцяло външен. С други думи, както медицинските, така и социалните решения са 

подходящи за проблемите, свързани с уврежданията; не можем напълно да отхвърлим нито 

единия, нито другия вид интервенция.. 

Накратко,   по-добрият модел на уврежданията, е този, който синтезира това, което е вярно и 

в медицинския, и в социалния модел, без да допуска грешката, която всеки прави като свежда 

цялостната сложна представа за увреждане само до един от нейните аспекти. 

Този по-полезен модел на увреждане може да се нарече биопсихосоциален модел. ICF се 

основава на този модел, тъй като интегрира в себе си медицинския и социалния. Чрез този 

синтез ICF предоставя последователен поглед върху различни аспекти на здравето: 

биологични, индивидуални и социални. 

Приложение 

ICF има богат спектър от области на приложение, например: социално осигуряване, оценка на 

управлението в областта на здравеопазването, изследвания на населението на местно, 

национално и международно ниво. Класификацията предлага концептуална рамка, която е 

приложима към грижата за личното здраве, включително профилактиката и промоцията на 

здравето, както и за подобряване на участието чрез премахване или ограничаване на 



социалните бариери и поощряване на предоставянето на социална подкрепа и фактори, 

улесняващи общуването в обществото. Тя е много полезна при изучаване на системите на 

здравеопазване, за оценка на политиките и при тяхното формиране. 

ICF е приета като една от социалните класификации на Организацията на обединените нации, 

и като такава - предоставя подходящ инструмент за прилагане на поетите международни 

ангажименти за правата на човека, както и на националното законодателство. 

По такъв начин ICF  предоставя ценна рамка за мониторинг на прилагането на Конвенцията 

на ООН за правата на хората с увреждания, както и за формулиране на национални и 

международни политики, свързани с хората с увреждания. 

Структура на ICF 

ICF се състои от два дяла, а всеки дял - от по два компонента: 

Дял 1. Функциониране и увреждане 

а. Функции и структури на организма 

б. Дейности и участие Дял 2. 

Контекстуални фактори в. 

Фактори на околната среда 

г. Личностни фактори 

В ICF увреждането и функционирането се разглеждат като резултати от взаимодействията 

между здравословните състояния (болести, разстройства и наранявания) и контекстуалните 

фактори. 

Сред контекстуалните фактори са външните фактори на заобикалящата среда (например 

социални нагласи, архитектурни характеристики, правни и социални структури, както и 

климат, терен и т н.); и вътрешни, личностни фактори, които включват пол, възраст, начин на 

живот, социален произход, образование, професия, натрупан жизнен опит, цялостен модел на 

поведение, характер и други фактори, които влияят върху това как човекът понася и живее с 

увреждането. 

ICF идентифицира три нива на човешко функциониране: функциониране на ниво тяло или част 

от тялото, човекът като цяло, и човекът в социален контекст.  

Следователно увреждането включва дисфункция на едно или повече от същите тези нива: 

увреждания/нарушения (impairment), ограничения на дейността (activity limitations) и 

ограничения при участие (participation restrictions).  

За да бъдат разбрани тези компоненти, ICF  въвежда следните определения: 

Функциите на организма (body functions) са физиологичните функции на системите на 

организма (включително психичните функции). 

Структурите на организма (body structures) са анатомичните части на тялото, например органи, 

крайници и техните съставни части. 

Уврежданията или нарушенията (Impairments) представляват проблеми в дадена функция или 

структура на организма, например съществено отклонение или загуба. 

Дейността (activity) е изпълнението на дадена задача или действие от човека. 

Участието (participation) е включване в житейска ситуация. 

Ограниченията в дейността (activity limitations) са затрудненията, които човек може да изпитва 

при изпълнение на дадена дейност(и). 

Ограниченията в участието (participation restrictions) са проблемите, които човек може да 

изпитва във връзка с извършване на дейности в житейски ситуации. Факторите на 

околната/обкръжаващата среда (environmental factors) обхващат физическия и социален свят 

и нагласите, в който хората съществуват и прекарват живота си. 

Личностните фактори не са класифицирани в сегашната версия на ICF. Тяхното включване в 

оценяването е оставена на преценката на потребителя. 



ICF обхваща информацията за човека чрез  ясна, йерархично подредена структура. Всеки от 

посочените по-горе компоненти се състои от различни области/домейни, а в рамките на всяка 

област има конструкти/категории, които представляват класификационните единици. 

Здравето и състоянията, свързани със здравето на всеки човек, могат да бъдат записани, като 

се избере подходящият код или кодове на категорията (категориите) и се добавят 

определителите, които представляват цифров код, който посочва степента или 

сериозността/тежестта на функционирането или увреждането в дадената категория, или 

степента, в която външният фактор се е оказал фасилитатор или препятствие. 

ICF използва буквено-цифрова система, в която буквите b, s, d и e се използват за обозначаване 

съответно на „функции на организма“, „структури на организма, „дейности и участие“ и 

„фактори на околната среда“. След тези букви се изписва цифров код, който започва с номера 

на главата (една цифра), последван от второто ниво (две цифри) и третото и четвъртото ниво 

(всяко от тях обозначено с по една цифра). Определителите (qualifiers) служат за 

остойностяване на тежестта или степента на увреждането или на даден фактор. Генеричната 

скала на определителите, използвани в ICF отразява степента на увреждане или тежестта на 

фактора. Според тази схема: 

- с 0 се отбелязва липсващо или незначително увреждане, в степен от 0% до 4%; 

- с 1 се отбелязва леко увреждане или проблем, в степен от 5% до 24%; 

- с 2 се отбелязва средна степен, умерен проблем, в степен от 25% до 49%; 

- с 3 се отбелязва висока степен, тежък проблем, в степен от 50% до 95%; 

- с 4 се отбелязва в пълна степен, цялостен проблем, в степен от 96% до 100%- с 8 се отбелязва 

не уточнени стойности; - с 9 се отбелязва "не е приложимо". 

Категориите на ICF са „вмъкнати една в друга“, т.е. общите категории включват подробни под-

категории към вишестоящата категория. (Така например, в Глава 4 от компонента „Дейности 

и участие“, в категорията „Мобилност“, се включват отделни под-категории: за изправено 

положение/стоеж, седнало положение, ходене, носене на вещи и т.н.).  

Кратката (сбита) версия на ICF обхваща две нива, а пълната (подробна) версия обхваща четири 

нива. Кодовете на кратката и пълната версия си съответстват и кратката версия може да бъде 

извлечена от пълната версия. 

Ето описание на някои примери за обозначаване: b167.3 - буквата b показва компонента 

"функции на организма", числото 167 е номерът на категорията "ментални функции, свързани 

с езика", която се намира в глава 1 "ментални функции", .3 е определител, който показва висока 

тежка степен на увреждане.  Така зададената стойност не уточнява например дали 

увреждането е свързано с възприемане или изразяване чрез речта. 

ICF дава възможност и за по-детайлно оценяване на това затруднение, като въвежда под 

категории към категорията b167. 

Например: 

b1670 е категория, с която се обозначава способността за възприемане на езика - говоримо, 

писмено, жестомимичен и др. 

b16700 е категория, която допълнително детайлизира и обозначава способността за 

възприемане само на говорим език 

b16701 обозначава способността за възприемане на писмен език, b16702 - за език на знаците 

(жестомимичен и др.), и др. 

Ако човекът, чието функциониране се оценява, не може да чете (не може да възприема 

писмена реч) това отклонение във функционирането би трябвало да се отбележи като b16701.3 

Методика за оценка на здравния статус и уврежданията на Световната здравна организация 2.0 

(МОЗСУ 2.0) 

Въпреки че е детайлно разработена класификация, ICF остава като един рамков инструмент, 

който не може да бъде пряко приложен, а е необходимо да бъде приспособяван към 

конкретните нужди. 



Близо 10 години след приемането на ICF СЗО публикува Manual for WHO Disability  

Assessment Schedule - WHODAS 2.0. Този полезен документ е преведен от  

Министерството на труда и социалната политика и на български език със заглавие Методика 

за оценка на здравния статус и уврежданията на Световната здравна организация 2.0 (МОЗСУ 

2.0) 

МОЗСУ 2.0 е инструмент за оценка с широко приложение, разработен от СЗО с цел да осигури 

стандартизирана методика за установяване на здравния статус и уврежданията в различни 

култури. Той е изготвен на базата на изчерпателен набор от критерии по Международната 

класификация на функционирането, уврежданията и здравето (ICF), които са достатъчно 

надеждни и прецизни при измерване на промяната, предизвикана от дадена интервенция. Това 

се постига като един и същ човек се оценява преди и след интервенцията.   

МОЗСУ 2.0 обхваща функционалности в шест области от живота: 

• Област 1: Познавателни способности - разбиране и общуване 

• Област 2: Мобилност - движение и опознаване 

• Област 3: Самообслужване - умения за самообслужване при хигиена, обличане, 

хранене и самостоятелност в ежедневието 

• Област 4: Социални умения - взаимодействие с други хора 

• Област 5: Дейности от ежедневието - домакински задължения, свободно време, 

работа и/или училище 

• Област 6: Участие - участие в обществени дейности 

В тези шест области чрез МОЗСУ 2.0 се съставя профил и обобщен измерител за оценка на 

функционирането и увреждането, които са надеждни и приложими в различни култури и във 

всички популации. 

МОЗСУ 2.0 има няколко различни версии, които се различават от гледна точка на дължина и 

целево приложение. Пълната версия съдържа 36 тестови въпроса, а кратката - 12 тестови 

въпроса, които са свързани със затруднения във функционирането на изследваното лице в 

шестте области от живота, изпитани през предходните 30 дни. Различните версии, които са 

включени в Дял  3 на методиката, могат да бъдат прилагани от непрофесионални 

интервюиращи, от самия човек или от представител на изследваното лице (напр. член на 

семейството, приятел или асистент). Версията с 12 тестови въпроса обяснява 81% от 

вариацията с по-подробната версия с 36 въпроса. И за двете версии има извлечени норми за 

общата популация. 

Необходимостта от реформа в медицинската експертиза и експертизата на работоспособността 

в България налага търсене на решения, съобразени с поетите международни ангажименти и 

съществуващите стандарти и добри практики. И ICF, и WHODAS 2.0 (МОЗСУ 2.0) са 

преведени на български език и могат да послужат като добра основа за желаната реформа. За 

да се случи това, е необходимо да има политическа воля и широка обществена дискусия  с 

всички заинтересовани страни, вкл. и представителите на хората с увреждания. 

---------- 

  

Минимални стандарти за слабото зрение 

през 2014 г. Европейският съюз на слепите (ЕСС) представи Десет препоръки за адекватни 

услуги за рехабилитация и подкрепа при слабо зрение, добри практики и конкретни мерки, 

които звучат твърде актуално и сега в България и в голяма степен се препокриват с 

направените в настоящия пакет предложения. 



На територията на Европа има повече от 30 милиона незрящи и хора с увредено зрение. А с 

нарастването на броя на възрастното население през следващите години този брой ще се 

увеличава.   

По-голямата част от хората със загуба на зрение имат слабо зрение или частично зрение, два 

термина за едно и също състояние. 

Слабото зрение е състояние, при което зрението не може да бъде коригирано с очила, 

контактни лещи, хирургически или с лекарства. Наличието на слабо зрение означава, че 

въпреки лечението или очилата, ежедневните задачи са трудни за изпълнение. Например, 

четене на поща, писане, пазаруване, готвене, гледане на телевизия, придвижване (ориентиране 

и мобилност). 

Има много различни причини за загуба на зрение, които могат да засегнат деца и възрастни от 

всички възрасти. Диабет, глаукома, катаракта, пигментен ретинит, макулна дегенерация, 

увеит, албинизъм, тумор, травми и странични ефекти от медицинско лечение са само някои 

примери. Необратимата загуба на зрение също е силно свързана с възрастта и е често срещана 

сред хората над 65 години, а жените са изложени на по-висок риск от мъжете.  

Слабото зрение не винаги е видимо и следователно е увреждане, което често остава 

незабелязано. 

Хората с частично зрение могат да имат различен процент остатъчно зрение и начини на 

виждане и следователно имат много различни нужди от подкрепа и услуги. Техните 

специфични нужди могат да бъдат задоволени адекватно само по персонализиран начин. 

Човекът, чието зрение се влошава, се нуждае от цялостна рехабилитация на най-ранния 

възможен етап: подкрепата, обучението, помощните средства и услуги трябва да му бъдат 

достъпни безплатно или на ниска цена и да отговарят на неговите индивидуални нужди и 

състояние въз основа на оценка на слабото зрение както с функционални, така и с медицински 

параметри. Локалното предоставяне на услуги при слабо зрение в близки лесно достъпни 

заведения от екипи добре обучени, висококвалифицирани специалисти по увредено зрение е 

също толкова важно за адекватното подпомагане на всички засегнати от слабо зрение да водят 

независим живот и да участват в обществото, както е било преди загубата на зрение. 

Според Европейския съюз на слепите (ЕСС) услугите за поддръжка и рехабилитация на слабо 

зрение се различават значително между страните-членки на ЕСС. Някои имат отлични, 

висококачествени услуги, достъпни за всеки, който се нуждае от подкрепа. В други страни 

услугите за слабо зрение не са достъпни за всички със загуба на зрение, а в над една трета от 

страните от ЕСС не съществуват услуги за слабо зрение. Това означава, че огромен брой хора 

със загуба на зрение нямат достъп до адекватни услуги за слабо зрение и са изключени от 

правото си на подкрепа, която им позволява да живеят независимо и да участват активно в 

социалния, икономическия, политическия и културния живот. 

Това налага приемането и прилагането във всички 44 страни членки на ЕСС на европейски 

задължителни минимални стандарти за услуги за слабо зрение, в съответствие с КПХУ. 

В тази брошура ЕСС препоръчва пакет от десет минимални стандарти за услугите за слабо 

зрение в Европа: десет ключови елементи за адекватно обслужване и рехабилитация на 

слабото зрение, основани на добрите практики в страните от ЕСС и на резултатите от почти 

две десетилетия действия при слабо зрение в ЕСС, за което са допринесли мнозина. 

Десет препоръки за адекватни услуги за рехабилитация и подкрепа при слабо зрение: 

1. НА БАЗАТА НА ПРАВАТА 

Всички лица със загуба на зрението от всички възрасти и от двата пола имат право на 

адекватни услуги за рехабилитация и подкрепа. Следователно услугите за слабо зрение трябва 

да са налични и достъпни за всички, независимо дали е налице умерено до тежко слабо зрение 

или състояние, засягащо функционалното зрение. 



Добра практика: В страните от ЕСС, където се предоставят добри услуги за слабо зрение, 

всички жители със загуба на зрението, независимо от националността, възрастта или пола, 

имат достъп и получават услуги за слабо зрение. 

2. ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД 

Различните форми на слабо зрение изискват различни решения. Трябва да бъдат посрещнати 

индивидуалните нужди и обстоятелства. Дали човек страда от слабо зрение по рождение, или 

то е придобито в ранното детство или по-късно в живота също са фактори, които трябва да се 

вземат предвид. И очевидно нуждите на детето се различават от тези на младежа, зрелия човек 

или възрастния. 

Добра практика: В процеса на идентифициране на личните нужди много полезни са 

практическите инструменти като Списък на Дейностите (СД). 

3. ОЦЕНКА СЪОБРАЗНО ПАРАМЕТРИТЕ NinePlus 

Има много различни очни заболявания, като всяко предизвиква различно нарушение на 

зрението. За да се гарантира достъп до адекватни услуги, отговарящи на индивидуалните 

потребности, от съществено значение за определяне на степента на загуба на зрението и 

влиянието му върху ежедневния живот е стандартът за използване на комбиниран набор от 

медицински и функционални параметри NinePlus за оценка на слабо зрение. 

Параметрите NinePlus са: 

- Слаба чувствителност към контраст  

- Адаптиране към светлина и чувствителност към светлина  

- Чувствителност към блясък  

- Цветно виждане 

- Нощно виждане 

- Фокусиране 

- Увеличение, необходимо за четене на вестникарски шрифт 

- Зрителна острота наблизо и надалеч, включително зрително поле  

- Хемианопсия, скотоми и мътнини 

ПЛЮС: 

- Диплопия  

- Дефектни фузии  

- Метаморфопсия 

- Доминиране на по-слабото око 

- Умора  

- Четене – слабо зрение за четене, ниска скорост при четене, много грешки при четене, 

продължителност на четенето, необходимо количество светлина. 

Добри практики: Тези NinePlus параметри вече са обичайна практика в европейските страни, 

където се предоставят добри до отлични услуги за слабо зрение. 

Два реални случая:  

Мъж на 36 години, има синдром на Стивънс Джонсън и няма слъзна секреция. Първите минути 

след навлажняване на очите с изкуствени сълзи зрителната му острота е 0,40 с добро зрително 

поле. Поради болката, причинена от ерозиите на роговицата, той може да отвори очи само за 

няколко секунди при слаба светлина. При нормална или ярка светлина той изобщо не може да 

ги отвори. Не съществува лечение. Мъжът е приет в службата за рехабилитация. 

Жена на 22 години получава мозъчна травма с пареза при насочването на погледа вдясно. 

Изключителен случай на тортиколис. Зрителната й острота е 0,60, с добро зрително поле. В 

нормално положение на главата зрителната й острота пада до <0,05. Не е открито лечение. 

Жената е приета за рехабилитация.  

  



4. ДОБРЕ РАЗРАБОТЕНА ПРОГРАМА 

След като се направи оценка на функционално слабото зрение и на индивидуалните 

потребности и състояние, може да се изготви подходящ план с една или повече приоритетни 

области. 

Една от опциите е използването на зрителния потенциал. Частично зрящите лица обикновено 

искат да използват остатъчните си зрителни способности, колкото и да са ограничени, колкото 

е възможно по-дълго, дори когато те се влошават допълнително с течение на времето. Те се 

нуждаят от решения, засягащи зрението в комбинация със средства за слабо зрение и 

допълнителна тактилна и / или аудио подкрепа. Усвояването на нови стратегии за най-

пълноценно използване на техния зрителен потенциал и получаването на обучение за 

използване на всички необходими оптични устройства и помощни средства, които позволяват 

оптимално използване на остатъчното зрение е решаваща част от рехабилитацията при 

нарушено зрение. 

Други елементи на планираната услуга и рехабилитация при слабо зрение включват подкрепа 

за адаптиране на дома, училището и работната среда към новата ситуация чрез осветление, 

цветове, контраст и др. Хората с нарушено зрение може да се нуждаят и от обучение в 

уменията от ежедневния живот за планиране и предприемане на дейности, включително 

такива за свободното време, ориентация и мобилност, самозащита, самочувствие, помощ и 

обучение за достъп до информация, както и цялостна емоционална, психологическа и 

практическа подкрепа за тях и техните близки. 

Добра практика: Добре разработената програма за услуги е ориентирана към резултатите и има 

ясни, практически цели, определени за всяка приоритетна област, като идентифицира 

необходимите умения, капацитет, подкрепа, помощни средства и обучение. 

5. ОТ ДОБРЕ ПОДГОТВЕН ЕКИП ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ  

Адекватните услуги за слабо зрение включват мулти-дисциплинарен екип от подходящо 

обучени, високо-квалифицирани специалисти по нарушено зрение, които да помогнат на 

засегнатите от слабо зрение да живеят възможно най-независимо и да участват в обществото, 

както преди загубата на зрението.  

Комуникацията и добрата координация между професионалистите, предоставящи услуги в 

различни области, са от ключово значение за гарантиране на ефективна подкрепа и за 

избягване на припокриване или празноти в програмата за услуги. Мултидисциплинарният 

екип може да включва: офталмолог, оптометрист, социален работник, специалист по слабо 

зрение, трудо-терапевт, психолог, специалист по мобилност и ориентиране, умения за 

ежедневен живот, компютърно обучение и може би някои други специфични специалисти като 

ортопед и ревматолог. 

Добра практика: В държавите с отлични услуги при нарушено зрение се предлага 

професионално обучение за специалисти по слабо зрение.   

6. НАВРЕМЕННА И ПРОДЪЛЖАВАЩА 

Най-често офталмологът насочва пациента към услуги за слабо зрение, когато възникне нужда 

от подкрепа при слабо зрение. Това може да бъде или по искане на пациента, или след преглед 

при офталмолога. Важно е пациентът също да има възможност да се свърже директно с 

доставчиците на услуги за слабо зрение за оценка. Докато някои хора имат стабилно слабо 

зрение, други могат да получат по-нататъшно влошаване с течение на времето, което изисква 

допълнителна или различна рехабилитация и подкрепа за слабо зрение, адаптирана към новата 

ситуация. Необходимо е приспособяване.   

7. В БЛИЗКИ И ЛЕСНО ДОСТЪПНИ ЗАВЕДЕНИЯ 



Услугите за слабо зрение трябва да са налични в близост до дома в леснодостъпни, обществени 

или частни болници и рехабилита-ционни центрове, държавни агенции, НПО, комунални 

услуги, частни специализирани оптометристи или в други организации. 

Добра практика: В повечето страни с отлични услуги за рехабилитацията и подкрепата при  

слабо зрение се предлагат в болници и специални рехабилитационни центрове в близост до 

дома с възможност за по-дълга, временна рехабилитация извън дома. 

8. БЕЗПЛАТНИ или на ниски цени 

Всички хора със загуба на зрението в страните от ЕСС могат да се ползват от правото си на 

достъп до адекватни услуги за рехабилитация и подкрепа, ако те се предоставят безплатно или 

на ниска цена. 

Предоставянето на услуги за рехабилитация и подкрепа, както за хора с нарушено зрение, така 

и за слепи хора, трябва да бъде безплатно или много достъпно във всички страни членки на 

ЕСС. Трябва да бъде осигурено финансиране извън даренията и благотворителните 

организации. 

Услугите по рехабилитация следва да бъдат финансирани от държавата. В страните от ЕСС с 

добри услуги за рехабилитация и подпомагане както за незрящи, така и за хора със слабо 

зрение, такива услуги се предоставят чрез системата за социално осигуряване и здравно 

осигуряване. Също така в повечето страни, които понастоящем предоставят услуги само за 

незрящи, разходите се поемат от държавата и същото трябва да важи за тези със загуба на 

зрение, нуждаещи се от услуги за хора със слабо зрение. 

Всички страни трябва да се стремят към национален план за грижа за очите, който да включва 

както слепота, така и слабо зрение, в рамките на своята национална здравна система. 

9. ПОВИШАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА 

Не всички знаят, че могат да получат подкрепа и услуги за слабо зрение. Някои хора дълго 

време водят ежедневно борба със слабото зрение, преди да разберат, че съществуват решения 

като CCTV или трениране на зрението. 

От съществено значение е да се повиши осведомеността сред широката общественост и 
здравните специалисти, като семейните лекари, за наличните услуги за подкрепа и 

рехабилитация за лица със загуба на зрението. Пълната и достъпна информация трябва да бъде 

широко разпространена. Болниците, доставчиците на услуги и националните организации на 
ЕСС са стратегически партньори в предоставянето на информация посредством кампании и 

различни достъпни канали за комуникация. 

10. ПРОФИЛАКТИКА и ранна диагностика на загубата на зрение  

Кампаниите за профилактика и ранна диагностика могат да спасят зрението. В 

сътрудничество с болници, училища, домове за възрастни хора, фирми, местните власти и 

други партньори, националните организации на ЕСС могат да правят кампании за редовна 

проверка на очите, за предоставяне на информация за загубата на зрение, слепота, която може 

да се избегне, както и за услугите за подкрепа и рехабилитация както за слепи, така и за лица 

с увредено зрение.  

Пример за добра практика е оптобусът, където хората могат да проверят очите си, и който 

може да пътува до домовете за възрастни хора и до училищата. В някои държави в училищата 

се предоставя възможност за ежегодна проверка от офталмолог и оптометрист, които 

посещават училището.   

Популяризирането и лобирането за приемането и прилагането на минималните стандарти за 

услугите за слабо зрение в Европа се основават на КПХУ: правото на адекватна подкрепа и 

рехабилитация както за слепи, така и за хора с нарушено зрение от всички възрасти и от двата 

пола. 



Националните организации се придържат към целите, принципите и ангажимента на ЕСС да 

се работи еднакво за незрящи и лица със слабо зрение от двата пола и всички възрасти. 

Следователно националните организации следва да включват слабото зрение в своите 

политики, стратегии и дейности за защита на правата и интересите както на незрящите, така и 

на лицата със слабо зрение в Европа. 

Препоръки: 

- Предприемане на необходимите действия за насърчаване и прилагане на  

Минималните стандарти за услуги за слабо зрение в Европа; 

- Повишаване на осведомеността относно слабото зрение и неговото въздействие върху 

ежедневния живот;  

- Включване на нуждите и на лицата със слабо зрение при популяризиране и лобиране за 

достъпна информация, стоки, услуги и среда; 

- Подкрепяне на програми за профилактика и ранна диагностика; 

- Популяризиране и лобиране за създаване на национален план за грижа за очите, койтода 

включва както слепотата, така и слабото зрение; 

- Установяване на сътрудничество с доставчици на рехабилитационни услуги, мониторинг и 

програми за подкрепа; участие в национални инициативи на VISION 2020; 

- Популяризиране на ратифицирането и прилагането на Конвенцията на ООН за правата на 

хората с увреждания. 

Този информационен пакет е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани 

България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата 

отговорност за съдържанието му се носи от Сдружение „Ретина България“ и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този образователен материал отразява 

официалното становище на Финансовия механизъм на  

Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани 

България. 


