
Да се подготвим за прехода

Брошура в подкрепа на младежи
със спина бифида и/или хидроцефалия
и техните семейства
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Преминаване от педиатрична 
към здравна грижа за възрастни 

Порастването и преминаването от 
детство към зряла възраст идва с 
редица промени. Една от тези  
промени е свързана с достъпа и 
получаването на здравни грижи. 

При младежите със спина бифида и/или 
хидроцефалия този преход е изключително 
важен, защото засяга не само физическото 
здраве, а и други аспекти като социалното 
включване, включването на трудовия пазар, 
семейния и интимния живот.

Преминаването от педиатрична грижа към 
нов екип, който се грижи за възрастни може 
да донесе в живота ни много смесени 
емоции. Надяваме се с тази брошура да 
дадем някои полезни съвети и да Ви 
покажем различни гледни точки, които да Ви 
помогнат да преминете през прехода с 
минимален стерс.

Преминаването от педиатрична грижа към 
нов екип, който се грижи за възрастни може 
да донесе в живота ни много смесени 
емоции.

Надяваме се с тази брошура да дадем 
някои полезни съвети и да Ви покажем 
различни гледни точки, които да Ви помогнат 
да преминете през прехода с минимален 
стрес.

ОСНОВНИ РАЗЛИКИ В ПОДХОДИТЕ

Новия подход в здравните грижи ще донесе в 
живота Ви нови лица, нови кабинети, 
болници и процедури. Педиатричната грижа 
и грижата за възрастни имат различен 
център и имнено в това е основната разлика. 
Имайте предвид, че: 

Здравните грижи при децата са семейно . 
ориентирани и семейството взима 
решенията; 

Здравните грижи при възрастните са . 
ориентирани към пациента и решенията се 
взимат въз основа на неговите нужди и 
желания. В същото време, ако пациентът 
има нужда от подкрепа на близък, при 
прегледите може да участва и придружител.
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Информацията е ВАЖНА!

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Важно е да познавате състоянието си и да 
споделите с новия си лекуващ екип 
историята на Вашето заболяване. Това 
включва изчерпателно описание на 
диагнозите, които са Ви поставени; 
операции през които сте преминали; 
терапии, които прилагате и  медикаменти, 
които приемате. Носете със себе си копия 
от епикризи, образни изследвания и друга 
полезна документация. Споделете с новите 
си лекари опита си и им кажете какво 
работи най-добре при Вас.

ЧУЙТЕ ВАШИЯ ЛЕКАР
Не бъдете предубедени! Новият Ви лекар 
има опит и знания в работата с възрастни 
пациенти и вероятно има какво да научите от 
него.

ЗАДАВАЙТЕ ВЪПРОСИ
Подгответе си списък с въпроси преди 
посещение при здравен специалист, за да 
не ги забравите. Ако не разбирате нещо, 
попитайте отново. Няма глупави въпроси! 
Важно е да получите цялата информация, от 
която се нуждаете, за да направите 
информиран избор за зравето си!

 СЪСТAВЕТЕ СИ ПЛАН ЗА ЛЕЧЕНИЕ
Изработете план за здравна грижа, в който 
включете контролни прегледи при 
специалисти, прием на лекарства, 
употребата на консумативи, рехабилитация 
и всичко, което се отнася до здравето ви. 
Важно е планът да съответства на Вашия 
начин на живот – работа, училище, 
семейство, местоживеене. През първите 
години може да помолите родителите си за 
съвет при изготвянето му. Не забравяйте, че 
въпреки техния опит, става въпрос за Вашето 
здраве и Вашето мнение в най-важно! 

СЛЕДВАЙТЕ ПЛАНА! 
След като имате съставен план, трябва 
просто да го следвате. 
Включете се в грижите за здравето си и 
останете активни. Организирайте 
контролните прегледи, планирайте приема 
на лекарства и доставката на катетри и 
други консумативи. Винаги приемайте 
Вашите лекарства, според предписанията и 
посещавайте всички насрочени визити.
Има изключително полезни и безплатни 
приложения за мобилни телефони, които 
може да са Ви от помощ.
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ВАЖНО Е ДА ПРОДЪЛЖИТЕ 
ВАШЕТО ЛЕЧЕНИЕ

Вероятно вече знаете от собствен опит, че навременното справяне с проблемите е от голямо 
значение. Хората със спина бифида и/или хидроцефалия са по-здрави, ако състоянието им 
се проследява и контролира през целия живот. Важно е да поддържате редовна връзка с 
Вашия лекар (поне веднъж годишно – дори когато се чувствате здрави и силни). 

Може да обсъдите с Вашия лекар не само въпросите за здравния Ви статус. Може да говорите 
с него за връзките и секса, за контрацепция и планиране на бебе, здравно осигуряване, 
образование, работа, самостоятелно придвижване, здравно осигуряване и здравни права и 
др.

Тези въпроси и притеснения са нормални. Обсъдете ги с лекарите, които полагат грижи за вас. 

СЪВЕТ: Ако използвате специални транспортни услуги в общността, планирайте 
достатъчно време в случай на закъснения по пътищата. Преди да организирате 
пътуването, проверете колко време ще ви е необходимо за прегледа. Уведомете 
персонала за времето на прибиране, когато пристигнете за прегледа.

КАК ДА СЕ ПОДГОТВИТЕ ЗА 
ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ ВАШИЯ ЛЕКАР
Не забравяйте, че това е ВАШИЯТ 
преглед! 
Вие, Вашите въпроси и 
притеснения са важни!

Планирайте предварително 
посещението и сами се 
погрижете да занесете всичко 
необходимо за срещата.

Планирайте предварително:

Отидете на прегледа с близък човек, ако . 
това ще ви помогне да се чувствате по-
комфортно.

Уверете се, че имате всичко от което се . 
нуждаете – по-долу сме предложили списък 
за посещението, който може да адаптирате 
според нуждите си.

Помислете как ще се придвижите при . 
първото посещение. Проверете 
предварително как да стигнете до сградата 
и в самата клиника. Проучете достъпността 
на средата. Попитайте за паркинг, ако ще 
шофирате.

Планирайте достатъчно време за пътуване, . 
за да отидете навреме за часа си и да се 
регистрирате при пристигане.
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БЪДЕТЕ ПОДГОТВЕНИ...

Грижете се за лекарствата си:

Пазете списък с имената и дозировките на лекарствата си, включително витамини, добавки и . 
лекарства без рецепта.

Преди преглед със специалист проверете рецептите, с които разполагате. Ако се нуждаете . 
от нова рецепта, не забравяйте да напомните на  Вашия лекар.

Списък за посещение (нашето предложение)
Носете със себе си:

СЪВЕТ: От Вас ще се изисква да взимате решения и да давате съгласие за лечение. Вземете 
член на семейството или друг близък, ако това ще Ви накара да се чувствате по-комфортно. 

Поемете отговорност за насрочване на прегледите 

Ако времето за преглед не Ви е удобно, Ваша отговорност е да промените датата и часа.. 
Уверете се, че следите срещите си в телефон, календар и т.н. Най-вероятно няма да . 

получавате телефонни обаждания за напомняне. Можете да попитате за такава опция, ако 
напомнянията ще ви помогнат.

Ако пропуснете среща, Ваша отговорност е да насрочите нова отново.. 

Желаем Ви успех в тази важна стъпка към зрялата възраст!

□ Имена и адрес на здравните работници 

и специалистите, при които отивате;

□ Списък с въпроси и притеснения, които 

бихте искали да попитате и обсъдите;

□ Списък с лекарствата, които приемате в 

момента;

□ Припоменете си Вашата медицинска 

история: минали процедури и операции, 
прием на лекарства, проблеми, с които сте 
се сблъсквали, текущо състояние;

□ Медицински и лични средства, от които 

имате нужда( примерно катетри);

□ Книга или списание, докато чакате да 

бъдете приети;

□ Снакс или пари, за да си купите нещо за 

ядене или пиене докато чакате;

□ Вашият телефон;

□ Тефтер и химикал за записване;
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От екипа на Сдружение 
„Спина бифида 
и хидроцефалия-България“  

Брошурата е адаптирана за България по „Getting ready for adult health care. Learn how things 
work.“, с разрешението на Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital, Canada.

Тази брошура е създадена по проекта „Младите застъпват“, изпълняван с финансовата 
подкрепа на Фонд Активни граждани България (www.acvtivecitizensfund.bg ) по Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за 
съдържанието на документа се носи от „Спина бифида и хидроцефалия-България“ и при 
никакви обстоятелства не може да се приема, че текстът отразява официалното становище на 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд 
Активни граждани България.

Сдружение „Спина бифида и хидроцефалия-България“
www.sbhb.org

www.sbhb.org/mladite
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