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“Да се публикува веднага”

От дванадесети до деветнадесети септември 2009 година, персоналът на
„ХОСПИС БЕЛМЕДИКА” ще премине за трети път обучение, организирано от
партньора Регионален съюз на болниците ”Стара планина”, по проект “Създаване
на напълно функциониращ хоспис “Белмедика“ и се финансира от Европейския
съюз чрез програма ФАР “Деинституционализация посредством предоставяне на
услуги в общността за рискови групи”- ІІІ фаза, съгласно Договор за безвъзмездна
помощ № BG2006/018-343.01.01-2.36 на обща стойност 136 787 (сто тридесет и шест
хиляди, седемстотин осемедесет и седем) евро или близо 267 532 (двеста шейсет и
седем хиляди, петстотин тридесет и два) лева.
Обучители ще са г-жа Надежда Денева и д-р Михаил Карафезов. За да не се
нарушава работния ритъм в хосписа, хората от персонала са разделени по групи.
Така се изпълняват разписаните по проекта деветдесет часа за обучение на
персонала общо. Ще припомним, че обучението включва следните теми:
o Нормативна рамка, в която функционира услугата “хоспис” – дейности и
потребители;
o Управление на хосписа – структура на управлението на персонала, работа в
мултидисциплинарен и мултиинституционален екип и мрежа.
o Оценка на потребностите на потребителите, индивидуализиране и планиране на
грижите.
o Общи познания и специфика на медико-социалните грижи; палиативни грижи –
съвкупност от физически, психологически, социални и духовни грижи.
o Домашни грижи и услуги – заявка, обхват, предоставяне; взаимодействие със
семейството.
o Права и задължения на пациентите и на персонала, конфликти в хосписа –
превенция, предвиждане и уреждане; умения за преговаряне и посредничество
o Оказване на първа помощ и емоционална подкрепа;
o Специфика на грижите за възрастни хора;
o Форми на насилие и злоупотреба и разпознаване в практиката;
o Системен подход при работа със семейства;
o Модели на справяне в ситуация на скръб и загуба.
Обучението има за цел да повиши теоретичната и практическа подготовка на
персонала за специфичната работа при предоставянето на медико- социални услуги.
Хосписът функционира повече от 2 месеца и се радва на повишен интерес от страна на
целевите групи- жителите на общините Свищов и Белене.
Целевите групи на хосписа са хората с прогресивни, животозастрашаващи или
заболявания в терминален стадий, преминали фазата на активното лечение, вкл.
предпенсионна възраст, а също и възрастни хора, лежащо болни, чакащи за настаняване
в домове за стари хора. Хосписът се намира в сграда на МБАЛ “Д-р Димитър Павлович”- гр.
Свищов, първи етаж.
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