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ПРОСТО ПОПИТАЙ: 

Разговор с пациенти и техните близки за планиране на грижите при 

терминални състояния 

 

 

ПОПИТАЙТЕ ВАШИЯ ПАЦИЕНТ: 

Какво разбирате за вашето заболяване и това, което се случва с вас? 

 След това предложете да кажете вашето виждане за прогнозата и др. 

Попитайте болния кой от неговите близки би искал да присъства на 

този разговор. 

 

Имате ли  декларирано желание за медицинските грижи  или 

директива за края на живота? Знаете ли какво имам предвид с тези 

понятия? 

 Ако да, обсъдете детайлите.  

Декларирано желание за медицинските грижи в края на живота 

(Living will) – указания за вашето семейство и медицинския екип относно 

медицинското лечение, което бихте желали, ако сте в неспособност да ги 

заявите лично. Документът е валиден, ако вие и свидетел сте го 

подписали. Декларираното желание за медицински грижи в края на 

живота влиза в действие, когато не сте способен повече да вземате 

решения. Декларираното желание за медицински грижи е възможност да 

се посочат предварително обстоятелствата, при които не искаме скъпи, 

често болезнени и обичайно неефективни лечения и изследвания. Това е 

волята да получите – или да не получите – някои видове лечение и 

изследвания.  

Директива за края на живота (Advance directive) – юридически  

документ, който ви позволява да планирате и декларирате своите 

собствени желания за края на живота, които да се знаят в случай, че не 

можете да ги изразите. Директивата за края на живота съдържа: (1) 

Декларирано желание за медицинските грижи в края на живота и (2) 

упълномощено от вас лице, което да взема медицински решения вместо 

вас, когато вие сте неспособен да кажете своите желания лично.  

Забележка: В България тези документи не са официализирани, както в 

някои други страни.  
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Ако не, попитайте: „Ако възникне необходимост да вземем решения 

относно медицинските грижи за вас, и вие сте неспособен да заявите 

желанията си лично, с кого бихте искали да обсъдя вашето лечение? 

 Води до естествено обсъждане на ролята на лицето, което да вземе 

решения (медицински пълномощник), и неохбодимостта от такова 

лице. 

 

Говорили ли сте с този човек (или с някой друг) за вашите желания и 

предпочитания за медицинско лечение, което би се наложило (като 

например реанимация)? Мога ли да попитам какво сте обсъждали? 

 Изследва обсъжданията със семейството, медицинския пълномощник, 

лекарите 

 

Какво е важно за вас, когато мислите по тази тема? 

 

Имате ли информацията, от която се нуждаете, за да вземете 

решения относно вида на лечението, което желаете или не желаете, 

ако станете много болен с животозаплашващо заболяване? 

 

ПОПИТАЙТЕ СЕБЕ СИ:  

 Попитах ли пациента за неговите предпочитания за медицинско 

лечение в края на живота? 

 Зная ли към кого да се обърна, ако пациентът не може да изкаже 

своите желания? 

 Включих ли в обсъждането семейството? 

 Чувствам ли се уверен, че зная желанията на пациента за 

медицински грижи? 

 Документирах ли точно проведения разговор и направените 

решения? 
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