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КАКВО ИМАТ 
ПРАВО ДА 
ИЗВЪРШВАТ 
ЛИЧНИТЕ 
АСИСТЕНТИ?

1   Като личен асистент Вие имате право да 
извършвате следните прости дейности 
свързани с обслужването:

• Домакински услуги: пазаруване, готвене, дейности 

по почистване, извършване на домакински дейности 

и изпълнение на поръчки, грижа за здравословен 

климат в помещенията, грижа за растения и домашни 

любимци, грижа за прането (пране, гладене, кърпене) 

и т.н.

• Съдействие при спазване на дневния режим: 

формиране на дневен режим, помощ при ежедневни 

дейности..

Информация за лични асистенти при 24-часово обслужване

• Функция на компаньон: правене на компания, водене 

на разговори, запазване на социалните контакти, 

съпровождане при различни активности.

• Водене на домакински дневник с отбелязване на 

извършените разходи за лицето, за което се полагат 

грижи.

• Практическа подготовка на нуждаещото се от грижи 

лице за смяна на населеното място, например за 

почивка или временен престой в болнично заведение.
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2   Ако няма медицински или санитарни 
причини, които да възпрепятстват това, 
Вие имате право да извършвате и следните 
дейности:

• Съдействие при поемане на храна и напитки през 

устата, както и приемане на лекарства.

• Съдействие при хигиена на тялото.

• Съдействие при обличане и събличане.

• Съдействие при използване на тоалетна или тоалетен 

стол, включително помощ при смяна на памперси.

• Съдействие при ставане, лягане, сядане и вървене, 

транспортиране.

ВАЖНО: Дали причините, които възпрепятстват 

упражняване на тези дейности, са медицински 

или санитарни, трябва изясните с личния лекар 

на лицето! Ако съществуват медицински или 

санитарни причини, които възпрепятстват 

упражняване на тези дейности, те трябва да 

бъдат делигирани/прехвърлени от лекар или от 

дипломирана медицинска сестра.

3   Нямате право да извършвате тези дейности, 
освен ако те не са Ви били делигирани/
прехвърлени от дипломирана медицинска 
сестра или лекар:

Всякакви сестрински дейности.

Следните лекарски дейности:

• Предоставяне на медикаменти,

• Поставяне на бандажи и превръзки, изпълнение на 

превързване на декубитални рани с пластири с Allevyn, 

Grasolind, Inadine или Beta-Isodona,

• Поставяне на подкожни инсулинови инжекции 

и подкожни инжекции с възпрепятстващи 

кръвосъсирването медикаменти,

• Вземане на кръв от капиляри за определяне на нивото 

на кръвната захар с помощта на тестови ленти,

• Прости светлинни или топлинни апликации както и

• Други отделни лекарски дейности, ако те са със степен 

на трудност сравнима с тази на посочените дейности 

или към тях се поставят сравними изисквания.
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