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Модул 6: Насърчаване на здравето и стигма
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Модул 6: Насърчаване на здравето и стигма
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Цели на обучението

След завършване на този модул участниците трябва да могат да:
● Да определят какво е здраве и психично здраве 
● Да разберат какво е здравна грамотност и цифрова здравна грамотност 
● Да прилагат различни стратегии за превенция, за да насърчават здравето си
● Да разпознават различни състояния на психичното здраве и да се справят с тях
● Да дефинират стигмата и различните видове стигма 



Предварителен тест 



Предварителен тест
Въпрос 1: Здравето е само липса на болест

1. Вярно
2. Невярно

Въпрос 2: Здравето и психичното здраве са взаимосвързани

1. Вярно
2. Невярно

Въпрос 3: Цифровата здравна грамотност е способността да: 

1. Да търси, разбира, оценява и прилага здравна информация от надеждни електронни източници
2. Да търси, оценява и прилага здравна информация от електронни източници
да търси, разбира и оценява здравна информация

Въпрос 4: Стигмата може да увеличи рецидивизма

1. Вярно
2. Невярно



Част 1

Здраве и психично здраве



Тема 1: Определение за здраве

Състояние на пълно
● физическо,

● психическо и 

● социално

благополучие, а не само отсъствие на болест или недъг.



Тема 1: Определение за здраве

В това определение се разпознават два важни аспекта на
здравето:

● Аспектът на отсъствие на болест или недъг
● Аспектът на здравното благополучие, като част не само

от физическото, но и от психологическото и социалното
здраве. 



Тема 2: Определение за психично здраве

● Неразделна част от здравето 🡪🡪 здравето и психичното здраве са 
взаимосвързани

● Няма здраве без психично здраве (СЗО, 2018 г.)

● Психичното здраве е състояние на благополучие, при което индивидът 
осъзнава собствените си способности, може да се справя с нормалния 
стрес в живота, може да работи продуктивно и е в състояние да 
допринася за своята общност



Тема 3: Насърчаване на здравето

Насърчаването на 
здравето е процес, който 
дава възможност на 
хората да увеличат 
контрола върху здравето 
си и да го подобрят.

Всеки човек трябва да има 
възможност да живее дълъг и 
здравословен живот. 

Правото на здраве е ясно очертано в 
международните споразумения, които 
включват Всеобщата декларация за 
правата на човека, Международния 
пакт за икономически, социални и 
културни права и Конвенцията за 
правата на хората с увреждания.



Тема 3: Насърчаване на здравето

● Акцентът е поставен върху подобряването на социалните и
екологичните условия и качеството на живот преди появата на
заболяването.

● Превенцията не е свързана с лечение

● Промоцията на здравето не е свързана с болници и лекари



Тема 4: Здравна грамотност
● Здравната грамотност е важен аспект на промоцията на здравето и 

ключов фактор за управление на заболяванията, подобряване на 
здравните резултати и повишаване на общата ефективност на здравните 
грижи.

"Свързан е с грамотността и включва 
знанията, мотивацията и компетенциите на 
хората за достъп, разбиране, оценка и 
прилагане на здравна информация, за да 
правят преценки и да вземат решения в 
ежедневието си относно здравеопазването, 
превенцията на заболяванията и 
промоцията на здравето, за да поддържат 
или подобряват качеството на живот през 
целия живот" (Sørensen, 2012).

"Здравната грамотност се
проявява, когато уменията
и способностите на хората, 
които се нуждаят от
здравна информация и 
услуги, са съобразени с 
търсенето и сложност на
информацията и услугите." 
(Parker & Ratzan, 2010)



Тема 4: Здравна грамотност

Защо е важно?
• Ниската здравна грамотност е бреме за здравето: 

• Ниска здравна грамотност 🡪🡪 лоши здравни резултати, по-слабо придържане
към лечението, по-висока смъртност

• Ниска здравна грамотност 🡪🡪 лоша комуникация между пациента и здравния
специалист

• Пациентите с добра здравна грамотност са с 30 % по-малко склонни да бъдат
повторно приети или да посетят спешното отделение

• Процентът на повторните хоспитализации намалява с повишаване на
здравната грамотност на пациентите



Тема 4: Здравна грамотност

Адекватната здравна грамотност означава да 
можеш да:

● Имаш остъп до здравни услуги
● Анализираш на относителните рискове и ползи
● Изчисляваш дозите на лекарствата
● Общуваш с доставчиците на здравни услуги
● Намираш валидна здравна информация



Викторина: Оценете нивото на здравната си 
грамотност
● Вземете и поставете на правилното място в категориите:

Здравна грамотност Е: Здравна грамотност НЕ Е:
1. Вашата здравна информация
2. Избягвайте да ходите на лекар
3. 3.Притеснявам се за мояздравето
4. 4.Вашите решения за здравето



Тема 5: Цифрова здравна грамотност

Намери

Разбери
Оцени

Кандидатствай

Информация, свързана със здравето, от надеждни
онлайн източници чрез интернет (Институт по медицина, 2014)



Тема 5: Цифрова здравна грамотност

Как да използвате интернет за здравни въпроси:

 Източник на информация за симптоми, лечение, честота на здравните
прегледи, странични ефекти на лекарствата

 Връзка за достъп до доставчици на здравни услуги

 Начин за изграждане или поддържане на социална мрежа, която може
да ви подкрепи при здравословни проблеми



Тема 5: Цифрова здравна грамотност

● Внимавайте кои уебсайтове или мобилни приложения 

използвате. В интернет се предоставя много информация, 

която може да не е надеждна.

● Опитайте се да използвате достоверни изследвания от 

университети, изследователски, правителствени институции 

или други надеждни научни организации (СЗО, ECDC, CDC, 

национални организации за обществено здраве) 

● Винаги се допитвайте до вашия лекар. Интернет не може да 

замени вашия лекар, той работи като допълнение 



Тема 6: Цифрова здравна грамотност
● Имайте предвид „инфодемия". 

● Този термин е от особено значение по време на

извънредни ситуации в областта на общественото

здраве, например COVID-19

● Той се отнася до твърде много информация, 

включително невярна или подвеждаща информация в 

цифровата и физическата среда по време на епидемия

от болести

● Възползвайте се от надеждни и научни ресурси, когато

използвате интернет и социалните медии



Дейност 1 

Тип : Попълнете празното място (Изберете от списъка) (Тази дейност е 
подходяща за крайна оценка с условие за сертифициране)

Въпрос : Попълнете празните полета
Здравето се определя като състояние на пълно {физическо} {психическо} и 
{социално} благополучие, а не само като {отсъствие на болест} или {немощ}.



Дейност 2

Тип : Избор от няколко отговора (с един отговор) (Тази дейност е подходяща за крайна 
оценка с възможност за сертифициране)

Въпрос : Кои от изброените са трите нива на здравна грамотност:

1. Визуална грамотност, Функционална грамотност, Здравната грамотност като 
овластяване
2. Визуална грамотност, Функционална грамотност, Концептуална здравна грамотност 
3. Функционална грамотност, Здравната грамотност като овластяване, Концептуална 
здравна грамотност
4. Здравна грамотност като овластяване, Концептуална здравна грамотност, Визуална 
грамотност



Дейност 3

Тип : Избор от няколко отговора (с един отговор)
(Тази дейност е подходяща за крайна оценка с възможност за сертифициране)
Въпрос : Цифровата здравна грамотност се отнася до: 
1. Способността да се търси, намира и разбира здравна информация от онлайн 
източници
2. Способност за прилагане на знанията от електронните източници за справяне или 
решаване на здравен проблем
3. Възприемани умения за самоуправление и разбиране на здравния статус, 
симптомите и лечението 
4. Всички изброени по-горе



Част 2

Насърчаване на здравословното поведение



Тена 1: Хранене

Разбиране на храненето и ролята му за здравето



Тена 1: Хранене

● Здравословното хранене е важно на всички етапи от живота ни
то допринася за:
- Приемането на всички необходими хранителни вещества за 

развитието и правилното функциониране на организма
- Съхраняване на хранителни вещества в случай на някои макро- и 

микроелементи
- Предотвратяване на здравословни проблеми

(FAO/WHO/UNU, 2004 Г.)



Тена 1: Хранене
1. Консумиране на разнообразни плодове и 

зеленчуци всеки ден
2. Консумирайте разнообразни зърнени храни 

всеки ден, за предпочитане пълнозърнести 
продукти

3. Предпочитайте нискомаслени млечни 
продукти

4. Ограничете консумацията на червено месо
5. Консумирайте често риба и морски дарове, 

избирайте малки мазни риби
6. Консумирайте често бобови растения 
7. Използвайте маслини като основен добавен 

липид
8. Ограничете приема на сол и захар
9. Поддържайте физическа активност
10.Пийте много вода

Десет стъпки към здравословно хранене (2014 г.). Гръцки 
национални насоки за хранене. Взето от 
http://www.diatrofikoiodigoi.gr/?Page=summary-adults

http://www.diatrofikoiodigoi.gr/?Page=summary-adults


Тена 1: Хранене
Колко? Дневно Седмично Допълнителни съвети

Зеленчуци 4 порции ✔ • Избирайте сезонни зеленчуци

Плодове 3 порции ✔ • Избирайте сезонни плодове

Зърнени (хляб, паста, 
ориз, картоофи)

5-8 порции ✔ • Избирайте пълнозърнести

Мляко и мелечни продукти 2 порции ✔ • Избирайте нискомаслени млечни 
продукти

Яйца до 4 броя ✔ • Избирайте варени яйца или печени 
омлети

Червено месо до 1 порция ✔ • Избирайте постно месо

Бяло месо и птиче 1-2 порции ✔ • Премахнете кожата

Риба и морски дарове 2-3 порции ✔ • Половината да е богата на мазнини 
риба



Тена 1: Хранене
Колко? Дневно Седмично Допълнителни съвети

Бобови растения 3 порции ✔

Добавени липиди, маслини, 
ядки

4-5 порции ✔

Сол Ограничено • По-малко от 5 (1 чаена лъжичка) грама 
на ден

Добавена захар Ограничено • Избягвайте напитки, сокове от 
търговската мрежа, енергийни напитки 
и безалкохолни напитки с добавена 
захар.

Вода и напитки 8-10 чаши ✔ • 6-8 чаши трябва да са вода

Алкохолни напитки • 2 чаши за 
мъже

• 1 чаша за 
жени

✔ • Избирайте вино

Обобщение на препоръките. Гръцки национални насоки за хранене. 
Взето от http://www.diatrofikoiodigoi.gr/?Page=summary-adults

http://www.diatrofikoiodigoi.gr/?Page=summary-adults


Тена 1: Хранене

• Използвайте списък за 
пазаруване

• Купувайте храна, която ви е 
необходима

• Възползвайте се от остатъците от 
храна

• Опитайте по-евтини марки
• Включете повече зеленчуци
• Гответе с бобови растения
• Замразяване на остатъци от хляб

20 съвета как да се храните добре за по-малко пари. 
NHS UK, изтеглено от https://www.nhs.uk/live-well/eat-
well/20-tips-to-eat-well-for-less/

• Знайте какво имате в хладилника и 
кухненския си шкаф

• Търсене на евтини рецепти - интернет и 
YouTube са пълни с рецепти за евтини ястия

• Яжте по-малки порции
• Предпочитайте готвене вместо храна за 

вкъщи
• Бъдете наясно с оферти или намаления, 

напр. купувай едно, получаваш едно 
безплатно

Хранене при нисък бюджет 

https://www.nhs.uk/live-well/eat-well/20-tips-to-eat-well-for-less/


Тема 2: Физическа активност

● Всяко движение на тялото, което изисква разход на енергия

● Включва:
● Всяка дейност в контекста на работата, ежедневното придвижване или домашните

дейности

● Всяка дейност през свободното време, например упражнения. Състои се от всяка

планирана, структурирана и повтаряща се дейност, целяща подобряване или поддържане

на физическата форма. 

● Включва всякакъв вид спорт, упражнения, танци и т.н.

(СЗО, 2020 Г.)



Тема 2: Физическа активност

Защо е важно това?
● Важни ползи за здравето (здраве, тяло и ум)
● Въздействие върху превенцията и управлението на незаразни болести (рак, 

диабет, сърдечносъдови заболявания)
● Намалява чувството на депресия, тревожност и може да подобри настроението и 

цялостното благополучие
● Подобрява мисленето и уменията за учене
● Укрепва костите и мускулите
● Намалява рисковете от падане
● Подобрява качеството на съня 
● Намалява кръвното налягане 
● Намалява рисковете от напълняване 

СЗО, 2020 г.; CDC, 2020 г.; Feldman et al. 2015 г.



Тема 2: Физическа активност

Предложени нива на физическа активност (възрастни 18-64 г.)
● 150' (2 часа и 30') седмично физическа активност с умерена интензивност или
● 75' - 150' седмично аеробна физическа активност с висока интензивност или
● Еквивалентна комбинация от аеробна дейност с умерена интензивност 

 Аеробната активност трябва да се извършва на епизоди от поне 10 минути, като за предпочитане е тя 
да бъде разпределена през цялата седмица

За хората с хронични заболявания (хипертония, диабет 
тип 2, ХИВ и хора, преживели рак) се предлагат 
същите нива, но трябва да попитате лекаря си какви 
упражнения са препоръчителни и безопасни за вашето 
състояние или какви трябва да избягвате.



Тема 3: Орално здраве



Тема 3: Орално здраве

Най-често срещаните здравословни проблеми при възрастни
● Загуба на зъби

● Заболяване на венците 

● Рак на устната кухина

● Нелекуван кариес

● Хронични заболявания: наличието на хронично заболяване 

(като артрит, сърдечно заболяване, инсулт, диабет, ХИВ) 

може да увеличи риска от липса на зъби и лошо орално 

здраве



Тема 3: Орално здраве

Защо е важно това?

● Свързани са с общото здравословно състояние и 

специфични състояния

● Устата е входната точка на организма (дихателни и 

храносмилателни пътища) 🡪🡪 тези бактерии могат да 

причинят специфични заболявания 



Тема 3: Орално здраве

Ендокардит: възпаление на 
вътрешната обвивка на 

камерите и клапите на сърцето 
(ендокард).

Сърдечно-съдово заболяване (ССЗ): 
общ термин за състояния, засягащи 
сърцето или кръвоносните съдове, 

включително сърдечни заболявания, 
запушени артерии и инсулт.

Усложнения при бременност 
и раждане

Пневмония и други респираторни 
заболявания, включително COVID-

19, чрез определени бактерии в 
устата, които могат да бъдат 
пренесени в белите дробове.

Състояния, свързани със здравето на устната кухина



Тема 3: Орално здраве
Поддържане на здравето на устната кухина

Пийте флуорирана 
вода и мийте зъбите 

си с флуоридна 
паста 

Мийте зъбите си 
старателно два пъти 
дневно и използвайте 
конец за зъби между 

зъбите, за да отстраните 
плаката.

Посещение на 
зъболекар 

веднъж или 
веднъж 
годишно 

Алкохолът и 
тютюнът имат лошо 

въздействие и 
трябва да се 

избягват 

Ако имате внезапни 
промени във вкуса и 
миризмата, посетете 

Вашия лекар или 
зъболекар. 

Ако приемате лекарства, които 
причиняват сухота в устата, 

попитайте Вашия лекар за други. 
Ако това не може да се избегне, 
пийте вода, дъвчете дъвка без 
захар и избягвайте тютюна и 

алкохола.

Не си 
лягайте, без 

да сте си 
измили 
зъбите

Не пренебрегвайте езика 
си

Пийте повече вода, 
яжте хрупкави 

плодове и зеленчуци 
и избягвайте захарта



Тема 3: Орално здраве



Тема 4: Лична хигиена  

● Добра лична хигиена като начин за предпазване от различни 
заболявания, например стомашни или инфекциозни заболявания като 
COVID-19, настинки и грип.

● Личната хигиена включва:
 Миене на ръцете и почистване на тялото

 Миене на зъбите два пъти дневно

 Покриване на устата и носа със салфетка при кихане или кашляне 

 Безопасност при работа с храни

 Почистване на дрехите 



Тема 4: Лична хигиена

Специфична информация за COVID-19

● Носете маска, покриваща носа и устата, дори ако сте напълно 
ваксинирани, за да се предпазите от варианта Delta

● Спазвайте разстояние от 1,5 метра във всички посоки, особено в закрити 
помещения

● Избягвайте претъпкани и лошо проветрени помещения

● Не докосвайте носа, устата и очите си

● Покривайте кашлицата и кихането и незабавно измивайте ръцете си със 
сапун и вода в продължение на поне 20 секунди



Тема 4: Лична хигиена

Специфична информация за COVID-19

● Мийте ръцете си често в продължение на поне 20 секунди, като използвате вода и сапун, а ако 
нямате възможност, използвайте дезинфектант за ръце, който съдържа поне 60% алкохол. 
Измийте ръцете си:

• Преди хранене или приготвяне на храна

• Преди да докоснете лицето си

• След използване на тоалетната

• След напускане на обществено място

• След издухване на носа, кашляне или кихане

• След работа с маската си

• След смяна на пелена

• След като сте се грижили за болен

• След докосване на животни или домашни любимци



Тема 4: Лична хигиена

Специфична информация за COVID-19

● Ежедневно почиствайте повърхностите с висока степен на допир, напр. 
бюра, маси, телефони, клавиатури, тоалетни

● Редовно пране - Почиствайте редовно чаршафите, кърпите и дрехите
● Сменяйте дрехите, когато се приберете у дома и 
● Ваксинирайте се в съответствие с насоките за ваксинация в конкретната 

страна
● Ежедневно следете здравословното си състояние, като следите за 

симптоми на COVID-19 



Тема 4: Лична хигиена

Миене на ръцете - как да го правим



Тема 5: Ваксинации



Тема 5: Ваксинации

● Ваксините обучават имунната система да създава антитела, точно както 
прави, когато е изложена на заболяване.

● Ваксините съдържат само убити или отслабени форми на 
микроорганизми, те не причиняват заболяването и ви предпазват от 
усложненията му

● Ваксинацията е безопасна, страничните ефекти от ваксините обикновено 
са незначителни, като например болка в ръката или лека треска, и не 
продължават дълго



Тема 5: Ваксинации

Основна информация за ваксинацията:
● COVID-19: Предпазва от COVID-19
● Противогрипна ваксина: Предпазва от ежегодните

грипни вируси
● Пневмококова инжекция: Предпазва от пневмококови

бактерии, които могат да причинят пневмония и 
инфекции на кръвта и мозъка

● Бустерна срещу тетанус/дифтерия: Предпазва от две
потенциално смъртоносни бактериални инфекции

● Шинглас (херпес зостер): Предпазва от развитие на
херпес



Дейност 1 

Тип : Сортиране на матрици (Тази дейност е подходяща за окончателна 
оценка с условие за сертифициране)

Въпрос : Подредете храната по честота

Плодове и зеленчуци (3-4 порции) Седмично

Бяло месо и домашни птици (1-2 порции) Дневно

Мляко и млечни продукти (2 порции) Дневно

Бобови растения (3 порции) Седмично



Дейност 2 

Тип : Избор от няколко отговора - един отговор (Тази дейност е подходяща
за финална оценка с възможност за сертифициране)

Въпрос : Какви са препоръчителните нива за физическо натоварване за 
възрастни?1. 150' (2 часа и 30') седмично физическа активност с умерена 

интензивност или
2. 75' - 150' седмично аеробна физическа активност с висока 

интензивност или
3. Еквивалентна комбинация от аеробна дейност с умерена 

интензивност
4. Отговор 1 и 2
5. Всичко от горепосоченото  



Дейност 3 

Тип : Избор от няколко отговора (с един отговор) (Тази дейност е подходяща 
за финална оценка с възможност за сертифициране)

Въпрос : Кои са здравословните състояния, свързани с оралното здраве?
Ендокардит
Сърдечно-съдови заболявания
Бременност и усложнения при раждане
Пневмония и други респираторни заболявания



Дейност 4 

Тип : Избор от няколко отговора (Тази дейност е подходяща за окончателна оценка с възможност 

за сертифициране)

Въпрос: Колко време трябва да си миете ръцете?

1. Най-малко 10 секунди

2. Най-малко 20 секунди 

3. Най-малко 5 секунди



Част 3

Насърчаване на психичното здраве: специфични стратегии за 
превенция



Тема 1: Насърчаване на психичното здраве

● Неразделна част от промоцията на здравето
● Цели да повиши компетентността и силните страни и да развие 

общностите, за да се предотвратят психичните разстройства и да се 
подобри психичното благополучие

● Максимално увеличаване на способността на хората да се справят със 
стреса и да реализират своя потенциал

● Повишаване на осведомеността за проблемите на психичното здраве, 
намаляване на стигмата и насърчаване на търсенето на помощ, когато 
има нужда от такава



Тема 1: Проблеми с психичното здраве

Някои от най-често срещаните състояния, с които може 
да се сблъскате, са:
●Посттравматично стресово разстройство
●Депресия



Тема 1: Проблеми с психичното здраве

Посттравматично стресово
разстройство



Тема 1: Проблеми с психичното здраве
Посттравматично стресово разстройство
● Състояние на психичното здраве, при което хората изпитват различни 
симптоми следизлагане на травматично събитие
● Най-често срещаните симптоми включват
○ Връщане към миналото
○ Reпреживяване на травматичното събитие
○ Кошмари
○ Натрапчиви мисли
○ Тревожност
○ Избягване
○ Промени в настроението и мисленето



Тема 1: Проблеми с психичното здраве

● Идентифициране на задействащите факториопитайте се да мислите, когато се появят 
симптомите на посттравматично стресово разстройство, вкакви ситуации, как реагира 
тялото ви. Вземете лист хартия и напишетесимптомите, ситуациите и реакциите на тялото.

● Справяне със задействащите факторивътрешни фактори, като емоции и мислиса трудни за 
контролиране, но външните тригери, напр. определено място илисъбитие, е нещо, което 
може да бъде избегнато, ако то действа като спусък

● Работете върхуефективни стратегии за справяне, напр. техники за релаксация, 
дълбокидишане, изразително писане курсовете за управление на стреса могат да помогнат

● Да имате план за безопасностпланът за безопасност е предназначен да ви предпази, 
когатовнезапно се сблъскате с трудна ситуация или криза. Той епо принцип е начин да 
планирате как да се справите с проблемите, аконапример какво ще направите, ако 
започнете да преживявате ретроспекциядокато сте в магазина за хранителни стоки? Как 
бихте се справили с натрапчивите мислидокато сте на работа?



Тема 1: Проблеми с психичното здраве

Депресия



Тема 1: Проблеми с психичното здраве

Депресия
●Често срещан проблем с психичното здраве, разстройство на настроението, много повече от 
тъга
●Най-често срещаните симптоми включват:
○Чувство на безпомощност и безнадеждност
○Загуба на интерес
○Промени в апетита или теглото
○Промени в съня
○Загуба на енергия
○Гняв или раздразнителност
○Себе сиотвращение
○Проблеми с концентрацията
○Необясними болки и страдания



Тема 1: Проблеми с психичното здраве
Лечение на депресията
- Дори най-сериозните случаи могат да бъдат лекувани.
- Ранното диагностициране и незабавното търсене на професионална 
подкрепа е за ефективно лечение налечение



Тема 1: Проблеми с психичното здраве
Лечение на депресия
- С психотерапия : индивидуално или в група, за да се справите по-добре 

с предизвикателствата инамаляване на стреса.
- С предписани лекарства , които могат да подобрят настроението на 

индивида и да намалятстреса, винаги с насоки от страна на здравен 
специалист относно вида налекарствата, дозировката и 
продължителността на лечението.

- Скомбинация от психотерапия и предписани лекарства.



Тема 2: Рискови фактори
Не съществува една единствена причина за проблемите с психичното 
здраве. Свързани са с различни фактори, включително взаимодействието 
между ума, тялото и общата среда.

Рискови фактори
Индивидуални фактори Начин на живот, ниско самочувствие, липса на устойчивост и умения за справяне, 

затлъстяване

Семейни фактори Липса на подкрепа, загуба на партньор, грижи извън дома, малтретиране и злоупотреба с 
деца, безработица сред родителите, употреба на психоактивни вещества сред родителите, 
тревожност и депресия сред родителите, сексуално насилие

Социални 
взаимоотношения 

Липса на социална подкрепа, самота, отхвърляне от връстници, тормоз, 

Неблагоприятни 
житейски събития

Неблагоприятни или стресиращи житейски събития, напр. миграция, бежански статут, 
излагане на
насилие, хронично заболяване, бездомност, затвор

Работна среда Условия на труд

Икономически фактори Несигурност на работното място, ниски доходи



Тема 2: Защитни фактори
Не съществува една единствена причина за проблемите с психичното 
здраве. Свързани са с различни фактори, включително взаимодействието 
между ума, тялото и общата среда.
Защитни фактори

Индивидуални 
фактори 

Лични атрибуции, способност за справяне със стреса, умения 
за решаване на проблеми, самооценка, физическа активност, 
хранене

Семейни фактори Подкрепящи взаимоотношения със семейството, позитивно 
родителство

Социални 
взаимоотношения 

Социална подкрепа, възможности за участие в общността 

Социален капитал Социално доверие, чувство за принадлежност и социално 
участие



Тема 3: Общи съвети отвъд терапията

Обръщането към специалист по психично здраве е абсолютно необходимо за 
лечението на депресията.В същото време човек може да следва някои техники, 
които могат да му донесат облекчение и да намалятдепресивните симптоми.
Някои от тези техники са:
●Техники за намаляване на стреса катодълбоко дишане и прогресивна мускулна 
релаксация
●ОбщаГрижата за вашето здраве и благополучие е полезна и чрез:
✔ балансирано хранене, прием на необходимите витамини, особено витамин 
✔ редовна физическа активност
✔ ограничена употреба на алкохол и кофеин
✔ качествен сън



Тема 3: Общи съвети отвъд терапията

- Задаване нареалистични цели

- Човекконтакт и споделяне на чувствата с любимите хора, които могат да накарат 
индивида да се почувства в безопасност идоверен

- Връзка с другите, особено схора, които имат същите преживявания , което може да 
подейства катогрупа за подкрепа и източник на информация за самопомощ

- Да бъдеш информация за психичното здраве



Част 4

Стигма



Стигмата по отношение на бившите затворници включва стереотипи, напр.:

● "Всички те са неблагонадеждни неудачници с наклонности към насилие."

● "Лишените от свобода научават само още лоши неща и стават още по-
лоши граждани, когато излязат от затвора".

● "Те са потребители на наркотици" 

Тема 1: Стигма при бивши затворници 



Тема 2: Дефиниця за стигма

Процесът на дестигматизация е част от 
промоцията на психичното здраве



Тема 2: Дефиниця за стигма

● Стигмата е свързана с психичното здраве, здравословното състояние 

(особено за хората с ХИВ), расата, възрастта, пола, социално-

икономическата класа, сексуалната ориентация.

● Някои лица могат да бъдат членове на група с множество стигматизации, 

напр. бивш затворник заявява Четири пъти съм изхвърлен. ... Бивш 

затворник, бивш наркоман, чернокож и ХИВ-позитивен" (Wynn, 2001 г.)

● Стигмата е изследвана главно по отношение на психичните заболявания



Тема 3: Последици от стигмата

Стигмата има различни отрицателни последици, като например:
● Избягване да се търси помощ или лечение
● Липса на разбиране от страна на семейството, приятелите, колегите или 

други лица
● По-малко възможности за работа, училище или социални дейности или 

проблеми с намирането на жилище
● Тормоз, физическо насилие или тормоз
● Убеждението, че никога няма да успеете да се справите с определени 

предизвикателства или че не можете да подобрите положението си
● Способността на бившия затворник да си намери работа
● Увеличаване на рецидивизма 



Тема 4: Стереотипи, дискриминация и стигма

● Стигмата е взаимосвързана с други термини: стереотипи, предразсъдъци и 
дискриминация. 
СТЕРЕОТИП
Негативно, 

неуважително 
отношение към 
дадена група 

ПРЕСТЪПНОСТ
Съгласие със стереотипа, 

водещо до негативни емоции

ДИСКРИМИНАЦИЯ 
Последващо поведение, водещо 

до загуба на законна 
възможност 

Примери:
Те са...
• Опасни
• Непредсказуеми
• Некомпетентни 

Примери:
Точно така. Те са...
• Опасни и аз се страхувам от 

тях
• Непредсказуеми и не им се 

доверявам
• Некомпетентни и съм им 

ядосан

Примери:
Работодателите не ги наемат
Наемодателите не ги наемат 
Доставчиците предлагат по-
лоши грижи

Corrigan, 2018 



Тема 6: Преодоляване на стигмата

Време за размисъл...

Спомнете си за момент, в който сте се сблъскали със стигма. За какво 
ставаше дума? Как сте паднали? Опитайте се да мислите за повече от 
един път, ако има такъв случай, като определите също дали е било 
самостигма или публично. 



Тема 6: Преодоляване на стигмата

Стратегии за преодоляване на самостигмата:
● Не позволявайте на стигмата да поражда съмнения или срам
● Не се изолирайте
● Вземете решение каква информация да разкриете, как да я разкриете, 

кога и къде
● Обучавайте себе си и другите
● Присъединете се към група за подкрепа
● Говорете открито срещу стигмата

LeBel, 2008



Дейност 1 

Тип : Сортиране на матрици (Тази дейност е подходяща за окончателна оценка с условие за 
сертифициране)

Въпрос: Подредете съответно

Те са...
Опасни и непредсказуеми

Стереотип

Точно така. Те са... опасни и аз се страхувам 
от тях

Предразсъдъци

Той/тя е бивш затворник, няма да го/я наема. Дискриминация

Аз съм некомпетентен и опасен, така че защо 
да се опитвам

Самостигма



Дейност 2 

Тип : Избор от няколко отговора (тази дейност е подходяща за окончателна оценка с 
възможност за сертифициране)

Въпрос: Някои от стратегиите за преодоляване на самостигмата
1. Не позволявайте на стигмата да породи съмнения в себе си или срам

2. Вземете решение каква информация да разкриете 

3. Присъединете се към група за подкрепа

4. Говорете открито срещу стигмата



Образование

Име 
(организация/служба)

Адрес Данни за контакт 
(телефон)

Данни за 
контакт (e-mail)

Коментари



Дейности



Последващ тест



Последващ тест
Въпрос 1: Здравето е само липса на болест
1. Вярно
2. Невярно

Въпрос 2: Здравето и психичното здраве са взаимосвързани
1. Вярно
2. Невярно

Въпрос 3: Цифровата здравна грамотност е способността да: 
1. да търси, разбира, оценява и прилага здравна информация от надеждни електронни

източници
2. Да търси, оценява и прилага здравна информация от електронни източници
3. да търси, разбира и оценява здравна информация

Въпрос 4: Стигмата може да увеличи рецидивизма
1. Вярно
2. Невярно
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