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Възрастни хора и лица с увреждания могат да подават заявления
за ползване на новата Патронажна грижа в Бургас
вторник, 03 септември 2019
Публикувано от: Радостин Рачев

Възрастни и самотни хора над 65 години, които не могат да се грижат за себе си, както и лица с
увреждания, вече могат да подават своите заявления-декларация за получаване на най-новата
комплексна здравно-социална услуга, включваща предоставяне на медицински и социални грижи по
домовете.
Интегрираната услуга ще започне да се предлага първо в Бургас. Желаещите да се включат трябва да
заявят това и заедно със заявлението да представят документ за самоличност (за справка), медицински
документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата - копие от ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК и/или
други медицински документи, ако има такива.
Образци на заявление-декларация могат да се получат в Домашен социален патронаж, на адрес: гр.
Бургас, ул. "Иван Богоров" № 20 или да се изтеглят от сайта на Община Бургас: www.burgas.bg, раздел
"Социални дейности и трудова заетост", Патронажна грижа.
В заявлението човекът с увреждане декларира, че няма да получава друга подкрепа за задоволяване на
същите потребности за периода, през който ще му бъде осигурена Патронажна грижа.
Попълненото заявление-декларация трябва да се подаде в Домашен социален патронаж, на адрес: гр.
Бургас, ул. "Иван Богоров" № 20.
От програмата ще могат да се възползват над 300 жители на община Бургас, които са с увреждания, и
възрастни хора над 65 години, които нямат възможност да се обслужват сами. Съобразно
индивидуалните нужди на всеки, ще бъде изготвен график, по който всички специалисти в това число и
медицинските работници ще посещават домовете, за поставяне на инжекции, смяна на превръзки,
измерване на кръвна захар, рехабилитация и др.
Обединяването на двете услуги в една интегрирана - медицинско обслужване и социални услуги, е по
идея на кмета Димитър Николов. Тя се доразви в програма за цялата страна, след като бе подкрепена
от Министерството на труда и социалната политика и Националното сдружение на общините в
Република България.
Комплексната социална услуга надгражда познатия социален патронаж и включва посещение от
компетентно медицинско лице - медицински специалист или рехабилитатор, което да се срещне с
потребителя на социалната услуга и да даде насоки за лечение или превенция на заболяванията,
домашен санитар, психолог, социален работник.
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Новата услуга ще допринесе за подобряване качеството и разширяване диапазона от предоставени
услуги в домашна среда на територията на Община Бургас, за повишаване на здравния статус на
възрастните, които не могат сами да се грижат за себе си, както и хора с увреждания или скоро
изписани от болнично заведение след тежко заболяване или интервенция. Услугата ще е от голямо
значение и за самотните хора, които живеят както в града, така и в отдалечените квартали на града.
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