Приложение № 6
ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ДОБРА ИНОВАТИВНА ПРАКТИКА
Община

Лице за контакт
(длъжност, телефон, ел. поща)

Название на практиката

Период на прилагане

Към кой от 12-те Принципа на
добро управление се отнася?

Подробно описание на практиката

Габрово
Даниела Василева
Директор на Дирекция «Образование и
социални дейности»
Тел: 818-380
vasileva@gabrovo.bg
Осъществяване
на
партньорски
взаимоотношения между четири общини от
област Габрово и разкриване на медикосоциална услуга Регионален хоспис.
От 2009г. до настоящия момент.
11. Човешките права, които са в сферата на
влияние на местната власт, се зачитат,
защитават и прилагат, и се взимат мерки за
борба с дискриминацията, на каквато и да е
основа
През 2007 г., Община Габрово, съвместно с
общините от областта – Община Севлиево,
Община Дряново и Община Трявна, реализира
проект „Регионален хоспис“ със стационар в гр.
Дряново. Проектът беше осъществен с
финансовата подкрепа на програма ФАР.
Основната цел на услугата е да бъдат обхванати
хора с хронично-инвалидизиращи заболявания,
които да получат качествена здравна грижа и
психо-емоционална подкрепа.
Регионален
хоспис
Габрово предлага
професионална грижа и обслужване на хора с
прогресивни, хронични и животозастрашаващи
заболявания - 24 часа, седем дни в седмицата.
Паралелно с медицинската дейност, в хосписа
се отделя специално внимание на психоемоционалното състояние на пациентите.
Важно място заема и работата на психолога и
на медицинските сестри с близките на
ползвателите на хоспис-услуга, тъй като при
тях възникват много въпроси и притеснения,
свързани със състоянието на техните близки.
За ползването на услугата потребителите
заплащат такса, на база приети с Решение на
Общински съвет - Габрово №53/18.03.2013г.
„Правила за определяне на пациенти, желаещи
да ползват услугите на Регионален хоспис, с

Доказателствен материал

Преки участници, партньори и
целеви групи

Постигнати резултати.

Считате ли че има елемент на

финансовата подкрепа на Община Габрово“.
Четирите общини в област Габрово си
партнират успешно и поделят финансови
ангажименти за пациентите, в зависимост от
постоянният им адрес, като най- голям принос
има Община Габрово.
Решение №53/18.03.2013г. на Общински Съвет
– Габрово
Концепция за проект на Регионален хоспис
Община Габрово
Община Дряново
Община Севлиево
Община Трявна
Пациенти с прогресивни, хронични и
животозастрашаващи заболявания
Лични лекари, болнични заведения, Центрове
за спешна помощ, Дирекции „Социално
подпомагане“, здравни лаборатории.
Регионална здравна инспекция
Неправителствени организации
Пациентите, които ползват услугите на
Регионалния хоспис, са със социално-значими
заболявания,
а
именно:
злокачествени
новообразувания, мозъчен инсулт, болест на
Паркинсон,
захарен
диабет
с
късен
дегенеративен синдром, хронична бъбречна
недостатъчност и др.
В Регионалния хоспис се полагат грижи за хора
в терминална фаза на заболяването им, при
което е необходимо приложението на
палиативна грижа. Палиативната грижа е
свързана с облекчаване на състоянието им,
доколкото това е възможно, като в същото
време се оказва емоционална подкрепа на
пациента
и
неговите
близки.
Чрез
предоставянето на здравни и социални грижи
се постига относително психично равновесие и
задоволяване социалните и емоционални
потребности на лицата.
Като постигнат резултат може да бъде отчетено
сформиралото се партньорство между всички
общини в областта, за подкрепа на пациентите
в терминална фаза на заболяването си.
Партньорските
взаимоотношения
между
общините са скрепени и от конкретни
финансови ангажименти, за да може да
съществува
медико-социалната
услуга
Регионален хоспис.
Елементът на иновативност представлява
създаването на нов вид медико-социална услуга

иновативност в тази практика?
Моля, пояснете.

Изводи и очаквано развитие,
преодолени трудности и изведени
поуки

в чрез партньорски взаимоотношения между
четири общини в област Габрово.
Иновативността е още и в приемане на
конкретни финансови и морални ангажименти
от кметовете на общините, за да продължи да
се предоставя услугата, както за доброто на
самите потребители, така и в подкрепа на
техните близки и роднини. Освен това,
партньорските
взаимоотношения
между
общините в областта доведоха и до
сътрудничество и в други области като
съвместно участие в реализирането на проекти,
насочени към подкрепа на конкретни целеви
групи.
Трудности:
Постигане на устойчивост н ауслугата и
придобиване статут на държавно делегирана
дейност.
Съществуването на медико-социалната услуга е
в пряка зависимост от броя на постъпилите
пациенти и продължителността на престоя им.
Оказва се, че в по-голямата част от случаите
това е непосилно за близките, тък като
Регионален хоспис е платена услуга. Към
настоящия момент съществуването на услугата
се подкрепя от партньорството на общините в
област Габрово, но за да продължи
функционирането си, е необходимо на
предприемане на законодателни промени и
регламенти като Хосписите бъдат включени в
стратегиите на общините.

