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БЕЛЕЖКИ НА АВТОРИТЕ

Целта на Общите насоки е да представят живота на децата, с диагнози спина бифида и 

хидроцефалия и да помогнат на важните в живота им хора да разберат същността на тяхното 

състояние, така че да могат да вземат информирани решения, с които да подкрепят ефективно тази 

група деца и младежи. 

Спина бифида е комплексно състояние с множество разновидности. Често професионалистите го 

оприличават на снежинки – привидно еднакви, но толкова различни една от друга. Няма двама 

души, засегнати по един и същ начин от тази диагноза. Винаги има различия, специфики и нюанси. 

Подобна е ситуацията и с диагнозата хидроцефалия, която също се проявява различно.

Общите насоки разглеждат важните моменти в грижата за децата и изваждат на показ някои от 

допусканите грешки. Днешният опит и познания ни позволяват да предотвратим сериозни и чести 

грешки от миналото, които застрашават пряко развитието на децата със спина бифида и 

хидроцефалия. Все повече са хората с тези диагнози, които живеят пълноценно и така променят 

цялостната картина и възприятия на околните за живота им.

Убедени сме, че съвременните познания в различни области, общественото съзнание за правата на 

хората с увреждания и възможностите за самореализация на тези хора са най-добрата основа за 

техния пълноценен живот. 

Училището е една от най-важните институции, през които минава всяко дете. Заедно с това то е 

среда на взаимодействие с много възможности за мултидисциплинарно сътрудничество. В своята 

уникалност училището носи потенциала да осигури нужната подкрепа на детето и неговото 

семейство от най-ранна възраст. С Общите насоки даваме предложения за мултидисциплинарна 

работа в детските градини и училищата, която подкрепя не само учениците и техните семейства, но 

и всички участници в образователния процес. 

Всички ние имаме своята важна роля в подкрепата, развитието на функционални умения и 

изграждането на независимост и самочувствие у децата със спина бифида и хидроцефалия. 

Възможно е, само трябва да вярваме, да знаем, да уважаваме правата им и да си сътрудничим.

Да го направим заедно!

страница 2

Да го направим
заедно!

Терезиа Дрдулова

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



ВЪВЕДЕНИЕ

Общите насоки са основният документ в комплекта Multi-IN, върху който надграждаме останалите 

подкрепящи ресурси.

Те обединяват досегашния международен опит, проучвания и добри практики в образованието и 

грижата за децата със спина бифида и хидроцефалия, като включват и реални казуси от България 

и Словакия. 

С фокус върху човешките права, Общите насоки представят основните бариери пред 

приобщаването на учениците със спина бифида и хидроцефалия в детската градина и училището и 

обобщават техните образователни нужди в рамката на йерархичния модел на Маслоу. Документът 

включва конкретни съвети за преодоляване на бариерите в приобщаването и за посрещане на 

нуждите на децата, насочени към основните заинтересовани страни в образователния процес. 

За да се представят засегнатите проблеми в своята пълнота и човешки облик, в текста са вмъкнати 

отделни части от реални казуси и лични истории. 

Авторите препоръчват на читателя да се запознае първо с Общите насоки, преди да премине към 

конкретните Ръководства и Обучителни видео курсове за целевите групи.
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функционира от 2018 година и подкрепя повече от 130 семейства на деца с увреждания и деца в 

риск в над 30 населени места в региона на Търнава. 

Услугите се предоставят на място в сграда, предоставена от общината, или чрез мобилни екипи и са 

в широк диапазон: психологическа подкрепа, ресурсна подкрепа, физиотерапия, социално 

консултиране и подкрепа за административни действия. През летните месеци организира дневни 

лагери, които помагат на децата от Центъра да изграждат умения за самостоятелен живот и 

насърчават контактите им с деца в норма. По инициатива на ЦРИ Търнава са сформирани 

неформални групи за подкрепа и обмяна на опит между родителите.

В проекта Multi-IN, Центърът участва със своята експертиза в приобщаващото образование и 

ранната интервенция. Опитът, който имат в ежедневната работа с основните целеви групи в проекта 

Multi-IN, е изключително ценен.

Контакти:

CENTRUM VČASNEJ INTERVENCIE TRNAVA

Slovakia, 917 01 Trnava, Sídlo: Trhová 189/3, Prevádzka: Mozartova 10

info@cvitrnava.sk 

www.cvitrnava.sk 

СЛОВАШКА АСОЦИАЦИЯ ЗА СПИНА БИФИДА И/ИЛИ 
ХИДРОЦЕФАЛИЯ

Словашката асоциация за спина бифида и/или хидроцефалия участва като асоцииран партньор при 

разработването на Multi-IN резултати. Асоциацията е един от основателите на Центъра за ранна 

интервенция в Търнава. И двете организации работят в тясно сътрудничество в подкрепа на деца 

със спина бифида и хидроцефалия в регион Търнава. Словашката асоциация добавя гледната точка 

на децата от Словакия и опита в 

приобщаването на членовете си, 

описани в казусите по проекта.

Контакти:

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE SPINA BIFIDA 

A/ALEBO HYDROCEFALUS

Slovakia, SNP 14, 919 04 Smolenice

www.sbah.sk 

info@sbah.sk 

Член 8 обръща специално внимание на важността от повишаване на общественото съзнание 

относно правата на хората с увреждания и положителното възприемане на образа им. В него се 

насърчават обществени програми и медийни кампании, които  представят хората с увреждания с 

фокус върху правата им и ценностите, залегнали в Конвенцията. 

Всяко дете с увреждания има не само свои специфични нужди, но и свои права. Децата с 

увреждания се нуждаят не само от специфична подкрепа, но и имат правото да бъдат подкрепяни 

по начин, който  отчита съществуващите бариери в обществото и осигурява разумни улеснения.

Бихме искали да представим децата със спина бифида и с хидроцефалия, като се фокусираме 

върху техния положителен образ и силни страни и да помогнем на професионалистите да ги 

надградят. Няма друг по-подходящ начин от опознаването на хората със спина бифида в тяхната 

положителна светлина.

По време на своя реч, Доминик Друдл, млад мъж от Словакия, запита публиката пред себе си:

 

Правата на хората със спина бифида и хидроцефалия не са 

абстрактно понятие. Те са нещо, за което мислим, говорим и 

което реално можем да приложим ежедневно, интегрирайки в 

масовата система цялостен набор от адекватно обезпечени и 

подкрепящи услуги и дейности. 

Следвайки това, Конвенцията отчита колко важно е професионалистите и персоналът, работещ с 

хора с увреждания, да са обучени и да познават правата, залегнали в Конвенцията, като средство за 

подобряване на подкрепата и услугите, гарантирани от правото. 

В отделна глава на Общите насоките, може да намерите Разбиранията за хората със спина бифида 

и хидроцефалия, които обединяват споделената гледна точка на всички заинтересовани страни.

ПАРТНЬОРСТВОТО MULTI-IN

„Мултидисциплинарна грижа за приобщаване на ученици със спина бифида и хидроцефалия“, или 

накратко Multi-IN, е проект по програма Еразъм+, съфинансиран от Европейската Комисия. Multi-IN 

обединява усилията на две организации от България и Словакия, насочени към подобряване 

достъпа до училищно образование и образование в ранна детска възраст, на учениците със спина 

бифида и хидроцефалия – група с комплексни и специфични образователни потребности. 

Тези комплексни потребности изискват мултидисциплинарен подход за постигане на ефективно 

приобщаване. За да бъдат успешно подпомогнати, е необходимо задълбочено познаване на 

спецификата на състоянието на децата със спина бифида и хидроцефалия, от всички участници в 

образованието, в контекста на ролята, която имат и непрекъснатото сътрудничество помежду им.

За да постигнем целта си, с проекта подкрепяме всички участници в процеса на приобщаване със 

съответните знания и умения, за прилагане на мултидисциплинарен подход. Сред 

заинтересованите страни в образователния процес, които Multi-IN подкрепя, са целевите групи на:

 Класни ръководители и учители;

 Директори на училища;

 Ресурсни учители;

 Психолози в учебните заведения;

 Медицински сестри и здравни работници в учебните заведения;

 Асистенти;

 Родители и семейство;

 Ученици със спина бифида и хидроцефалия.

Комплектът ресурси  Multi-IN, включва Общи насоки за 

мултидисциплинарна грижа, Специализирани 

ръководства и Обучителни видеокурсове, насочени към 

всяка от осемте целеви групи.. 

Всички ресурси са достъпни 
на страницата на проекта:
www.multi-in.eu 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПАРТНЬОРИТЕ MULTI-IN 

Проектът Multi-IN се изпълнява в партньорство между Спина бифида и хидроцефалия-България и 

Център за ранна интервенция Търнава, Словакия. И двата партньора участват в разработките на 

продуктите Multi-IN, влагайки от своя опит, експертиза и знания. 

СПИНА БИФИДА И ХИДРОЦЕФАЛИЯ-БЪЛГАРИЯ (СБХБ) 

Сдружение „Спина бифида и хидроцефалия-България“ е родителска организация, която е 

създадена през 2011 с мисията да подобри качеството на живот на хората със спина бифида и 

хидроцефалия в България. СБХБ работи за това като разпространява надеждна информация, 

насърчава обмяната на опит между семействата, организира обучения на деца със спина бифида и 

хидроцефалия и родители, активно се застъпва за правата на деца и възрастни в областите на 

здравеопазване, образование, социални услуги и др.

Сдружението подкрепя повече от 300 семейства от цялата страна. СБХБ членува в Международната 

федерация за спина бифида и хидроцефалия и на Национална мрежа за децата (НМД).

Спина бифида и хидроцефалия-България е водещият партньор в проекта, който поставя нуждите на 

децата в основата на всеки един от ресурсите Multi-IN.  Организацията допринася със своя опит и 

знания за нуждите на учениците със спина бифида и хидроцефалия и бариерите в тяхното 

образование.

Контакти:

СПИНА БИФИДА И ХИДРОЦЕФАЛИЯ-БЪЛГАРИЯ

България, Варна 9000, ул.Мир 110

info@sbhb.org 

www.sbhb.org 

ЦЕНТЪР ЗА РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ ТЪРНАВА, СЛОВАКИЯ 

Център за ранна интервенция Търнава е организация с нестопанска цел, лицензиран доставчик на 

социални услуги по ранна интервенция на територията на регион Търнава в Словакия. Центърът 

Два са основните документи в международното право, които изграждат рамката, определяща 

статута на децата с увреждания и техните права. Те са създадени в съгласие с повечето страни по 

света и се превръщат в документи на Обединените нации: Конвенция на ООН за правата на детето 

и Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания. И двата документа подчертават, че 

висшият интерес на детето трябва да бъде основен и най-важен критерий, който се взема 

предвид във всички действия, свързани с децата с увреждания.

КОНВЕНЦИЯ НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

Конвенцията на ООН за правата на детето е един от основните инструменти, чрез който се 

гарантират правата на децата по света. Член 23 е специално насочен към правата на най-уязвимата 

група сред тях, а именно децата с увреждания. Всяка от четирите точки на член 23 обхваща 

различна област от живота на децата. Първата включва признаване на правата на децата с 

увреждания, като специално е упоменато правото им да водят пълноценен и достоен живот в 

условия, които осигуряват достойнството, поощряват самостоятелността и улесняват активното 

им участие в обществото. 

Втората точка признава правото на всяко дете с увреждания на специални грижи, 

които съответстват на състоянието и нуждите на детето и на хората, които 

полагат грижи за него.  В третата точка от член 23 се 

подчертават ефективността и достъпността на 

основните услуги, които трябва да бъдат предоставени 

на децата с увреждания безплатно или на пропорционална 

цена, според икономическото състояние на 

детето и хората, които полагат грижи за 

него. Текстът е насочен към възможността 

и материалната обезпеченост на тези права и 

услуги, с фокус нуждите на детето по начин 

позволяващ на детето най-пълната възможна 

социална интеграция и индивидуално развитие, 

включително неговото културно и духовно 

развитие. Последната точка включва правните 

задължения на държавите-страни по 

конвенцията, сред които размяната на 

подходяща информация в областта на здравната профилактика, на медицинското, 

психологическото и функционалното лечение на децата с умствени или физически дефицити, 

включително разпространение и достъп до информация относно методи на рехабилитация, 

образование и професионална подготовка, с цел да се даде възможност на държавите - страни по 

Конвенцията, да подобрят своите възможности и умения и разширят опита си в тези области. В това 

отношение особено трябва да се имат предвид нуждите на развиващите се страни.

КОНВЕНЦИЯ НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Децата с увреждания се считат за уязвима група сред децата и специфична група сред хората с 

увреждания. Основна цел на ООН при представяне на  Конвенция за правата на хората с увреждания е 

тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото, равноправно с останалите. Тъй като децата са 

зависими от възрастните около тях, от решаващо значение е какъв тип информация и какъв подход 

ще предприемат те. Особено внимание се обръща на момичетата и жените с увреждания като група 

подложени на множество форми на дискриминация и изложена на повишен риск от насилие, 

нараняване или тормоз, пренебрежително отношение. Конвенцията за правата на хората с 

увреждания прави връзка с Конвенцията за правата на детето и потвърждава, че на децата с 

увреждания трябва да бъде осигурено пълноценно упражняване на всички права на човека и основни 

свободи, равноправно с останалите деца.

Конвенция за правата на хората с увреждания въвежда ново определение за увреждане, като 

подчертава взаимодействието между човека и бариерите в обществото. 

„Съзнавайки, че увреждането е развиващо се понятие и че то се явява резултат от взаимодействието 

между лицата с увреждания и различните пречки в заобикалящата ги среда, които затрудняват 

тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото равноправно с останалите“. 

(Преамбюл на Конвенцията, точка д)

Възрастните около детето с увреждане играят важна роля за идентифицирането на бариерите, които 

могат да възпрепятстват участието му в различните аспекти на социалния живот като училище, 

занимания в свободното време, спорт, култура и др.

В наши дни, хората със спина бифида по света, все още се борят за своето достойнство, въпреки 

че много от тях живеят независим живот и успешно представляват страните си в спорта, 

изкуствата, политиката, науката и много други области. 

Конвенцията включва 50 члена, като първите 30 от тях се отнасят пряко до най-важните области 

от живота на хората с увреждания: 

1. Цел.

2. Определения.

3. Общи принципи.

4. Обши задължения.

5. Равенство и забрана на дискриминация.

6. Жени с увреждания.

7. Деца с увреждания. 

8. Повишаване на общественото съзнание.

9. Достъпност. 

10. Право на живот. 

11. Рискови ситуации и хуманитарни бедствия .            

12. Равнопоставеност пред закона.

13. Достъп до правосъдие.

14. Свобода и сигурност на личността.

15. Защита срещу изтезания или жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание .

16. Защита срещу експлоатация, насилие и тормоз .

17. Защита на целостта и ненакърнимостта на личността.

18. Свобода на придвижването и националност .

19. Независим живот и включване в общността .

20. Лична мобилност.

21. Свобода на изразяване и на мнение, свобода на достъпа до информация .

22. Зачитане на личната неприкосновеност .

23. Respect for home and the family.

24. Образование.

25. Здравеопазване.

26. Абилитация и рехабилитация .

27. Работа и заетост .

28. Подходящ жизнен стандарт и социална закрила.

29. Участие в политическия и обществения живот.

30. Участие в политическия, културния и спортния живот.

Конвенцията многократно подчертава положителния принос на хората с увреждания в обществото. 
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Конвенцията също така признава колко важни за хората с увреждания са тяхната 

самостоятелност, независимост и свобода, включително свободата на личен избор. От 

съществено значение е възрастните, които се грижат за децата с увреждания да осъзнаят това и 

да полагат усилия като подкрепят тяхната самостоятелност и независимост, още от най-ранна 

възраст. 

Конвенцията обръща особено внимание на необходимостта да се подкрепя правото на образование 

на хората с увреждания, на всички равнища на образователната система, включително и на децата, 

от ранна възраст. Съществува много тясна връзка между образованието и правата на човека, за 

която ще напишем повече в следващата глава.

Славея Костадинова

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



функционира от 2018 година и подкрепя повече от 130 семейства на деца с увреждания и деца в 

риск в над 30 населени места в региона на Търнава. 

Услугите се предоставят на място в сграда, предоставена от общината, или чрез мобилни екипи и са 

в широк диапазон: психологическа подкрепа, ресурсна подкрепа, физиотерапия, социално 

консултиране и подкрепа за административни действия. През летните месеци организира дневни 

лагери, които помагат на децата от Центъра да изграждат умения за самостоятелен живот и 

насърчават контактите им с деца в норма. По инициатива на ЦРИ Търнава са сформирани 

неформални групи за подкрепа и обмяна на опит между родителите.

В проекта Multi-IN, Центърът участва със своята експертиза в приобщаващото образование и 

ранната интервенция. Опитът, който имат в ежедневната работа с основните целеви групи в проекта 

Multi-IN, е изключително ценен.

Контакти:

CENTRUM VČASNEJ INTERVENCIE TRNAVA

Slovakia, 917 01 Trnava, Sídlo: Trhová 189/3, Prevádzka: Mozartova 10

info@cvitrnava.sk 

www.cvitrnava.sk 

СЛОВАШКА АСОЦИАЦИЯ ЗА СПИНА БИФИДА И/ИЛИ 
ХИДРОЦЕФАЛИЯ

Словашката асоциация за спина бифида и/или хидроцефалия участва като асоцииран партньор при 

разработването на Multi-IN резултати. Асоциацията е един от основателите на Центъра за ранна 

интервенция в Търнава. И двете организации работят в тясно сътрудничество в подкрепа на деца 

със спина бифида и хидроцефалия в регион Търнава. Словашката асоциация добавя гледната точка 

на децата от Словакия и опита в 

приобщаването на членовете си, 

описани в казусите по проекта.

Контакти:

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE SPINA BIFIDA 

A/ALEBO HYDROCEFALUS

Slovakia, SNP 14, 919 04 Smolenice

www.sbah.sk 

info@sbah.sk 

Член 8 обръща специално внимание на важността от повишаване на общественото съзнание 

относно правата на хората с увреждания и положителното възприемане на образа им. В него се 

насърчават обществени програми и медийни кампании, които  представят хората с увреждания с 

фокус върху правата им и ценностите, залегнали в Конвенцията. 

Всяко дете с увреждания има не само свои специфични нужди, но и свои права. Децата с 

увреждания се нуждаят не само от специфична подкрепа, но и имат правото да бъдат подкрепяни 

по начин, който  отчита съществуващите бариери в обществото и осигурява разумни улеснения.

Бихме искали да представим децата със спина бифида и с хидроцефалия, като се фокусираме 

върху техния положителен образ и силни страни и да помогнем на професионалистите да ги 

надградят. Няма друг по-подходящ начин от опознаването на хората със спина бифида в тяхната 

положителна светлина.

По време на своя реч, Доминик Друдл, млад мъж от Словакия, запита публиката пред себе си:

 

Правата на хората със спина бифида и хидроцефалия не са 

абстрактно понятие. Те са нещо, за което мислим, говорим и 

което реално можем да приложим ежедневно, интегрирайки в 

масовата система цялостен набор от адекватно обезпечени и 

подкрепящи услуги и дейности. 

Следвайки това, Конвенцията отчита колко важно е професионалистите и персоналът, работещ с 

хора с увреждания, да са обучени и да познават правата, залегнали в Конвенцията, като средство за 

подобряване на подкрепата и услугите, гарантирани от правото. 

В отделна глава на Общите насоките, може да намерите Разбиранията за хората със спина бифида 

и хидроцефалия, които обединяват споделената гледна точка на всички заинтересовани страни.

„Мултидисциплинарна грижа за приобщаване на ученици със спина бифида и хидроцефалия“, или 

накратко Multi-IN, е проект по програма Еразъм+, съфинансиран от Европейската Комисия. Multi-IN 

обединява усилията на две организации от България и Словакия, насочени към подобряване 

достъпа до училищно образование и образование в ранна детска възраст, на учениците със спина 

бифида и хидроцефалия – група с комплексни и специфични образователни потребности. 

Тези комплексни потребности изискват мултидисциплинарен подход за постигане на ефективно 

приобщаване. За да бъдат успешно подпомогнати, е необходимо задълбочено познаване на 

спецификата на състоянието на децата със спина бифида и хидроцефалия, от всички участници в 

образованието, в контекста на ролята, която имат и непрекъснатото сътрудничество помежду им.

За да постигнем целта си, с проекта подкрепяме всички участници в процеса на приобщаване със 

съответните знания и умения, за прилагане на мултидисциплинарен подход. Сред 

заинтересованите страни в образователния процес, които Multi-IN подкрепя, са целевите групи на:

 Класни ръководители и учители;

 Директори на училища;

 Ресурсни учители;

 Психолози в учебните заведения;

 Медицински сестри и здравни работници в учебните заведения;

 Асистенти;

 Родители и семейство;

 Ученици със спина бифида и хидроцефалия.

Комплектът ресурси  Multi-IN, включва Общи насоки за 

мултидисциплинарна грижа, Специализирани 

ръководства и Обучителни видеокурсове, насочени към 

всяка от осемте целеви групи.. 

Всички ресурси са достъпни 
на страницата на проекта:
www.multi-in.eu 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПАРТНЬОРИТЕ MULTI-IN 

Проектът Multi-IN се изпълнява в партньорство между Спина бифида и хидроцефалия-България и 

Център за ранна интервенция Търнава, Словакия. И двата партньора участват в разработките на 

продуктите Multi-IN, влагайки от своя опит, експертиза и знания. 

СПИНА БИФИДА И ХИДРОЦЕФАЛИЯ-БЪЛГАРИЯ (СБХБ) 

Сдружение „Спина бифида и хидроцефалия-България“ е родителска организация, която е 

създадена през 2011 с мисията да подобри качеството на живот на хората със спина бифида и 

хидроцефалия в България. СБХБ работи за това като разпространява надеждна информация, 

насърчава обмяната на опит между семействата, организира обучения на деца със спина бифида и 

хидроцефалия и родители, активно се застъпва за правата на деца и възрастни в областите на 

здравеопазване, образование, социални услуги и др.

Сдружението подкрепя повече от 300 семейства от цялата страна. СБХБ членува в Международната 

федерация за спина бифида и хидроцефалия и на Национална мрежа за децата (НМД).

Спина бифида и хидроцефалия-България е водещият партньор в проекта, който поставя нуждите на 

децата в основата на всеки един от ресурсите Multi-IN.  Организацията допринася със своя опит и 

знания за нуждите на учениците със спина бифида и хидроцефалия и бариерите в тяхното 

образование.

Контакти:

СПИНА БИФИДА И ХИДРОЦЕФАЛИЯ-БЪЛГАРИЯ

България, Варна 9000, ул.Мир 110

info@sbhb.org 

www.sbhb.org 

ЦЕНТЪР ЗА РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ ТЪРНАВА, СЛОВАКИЯ 

Център за ранна интервенция Търнава е организация с нестопанска цел, лицензиран доставчик на 

социални услуги по ранна интервенция на територията на регион Търнава в Словакия. Центърът 

Два са основните документи в международното право, които изграждат рамката, определяща 

статута на децата с увреждания и техните права. Те са създадени в съгласие с повечето страни по 

света и се превръщат в документи на Обединените нации: Конвенция на ООН за правата на детето 

и Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания. И двата документа подчертават, че 

висшият интерес на детето трябва да бъде основен и най-важен критерий, който се взема 

предвид във всички действия, свързани с децата с увреждания.

КОНВЕНЦИЯ НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

Конвенцията на ООН за правата на детето е един от основните инструменти, чрез който се 

гарантират правата на децата по света. Член 23 е специално насочен към правата на най-уязвимата 

група сред тях, а именно децата с увреждания. Всяка от четирите точки на член 23 обхваща 

различна област от живота на децата. Първата включва признаване на правата на децата с 

увреждания, като специално е упоменато правото им да водят пълноценен и достоен живот в 

условия, които осигуряват достойнството, поощряват самостоятелността и улесняват активното 

им участие в обществото. 

Втората точка признава правото на всяко дете с увреждания на специални грижи, 

които съответстват на състоянието и нуждите на детето и на хората, които 

полагат грижи за него.  В третата точка от член 23 се 

подчертават ефективността и достъпността на 

основните услуги, които трябва да бъдат предоставени 

на децата с увреждания безплатно или на пропорционална 

цена, според икономическото състояние на 

детето и хората, които полагат грижи за 

него. Текстът е насочен към възможността 

и материалната обезпеченост на тези права и 

услуги, с фокус нуждите на детето по начин 

позволяващ на детето най-пълната възможна 

социална интеграция и индивидуално развитие, 

включително неговото културно и духовно 

развитие. Последната точка включва правните 

задължения на държавите-страни по 

конвенцията, сред които размяната на 

подходяща информация в областта на здравната профилактика, на медицинското, 

психологическото и функционалното лечение на децата с умствени или физически дефицити, 

включително разпространение и достъп до информация относно методи на рехабилитация, 

образование и професионална подготовка, с цел да се даде възможност на държавите - страни по 

Конвенцията, да подобрят своите възможности и умения и разширят опита си в тези области. В това 

отношение особено трябва да се имат предвид нуждите на развиващите се страни.

КОНВЕНЦИЯ НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Децата с увреждания се считат за уязвима група сред децата и специфична група сред хората с 

увреждания. Основна цел на ООН при представяне на  Конвенция за правата на хората с увреждания е 

тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото, равноправно с останалите. Тъй като децата са 

зависими от възрастните около тях, от решаващо значение е какъв тип информация и какъв подход 

ще предприемат те. Особено внимание се обръща на момичетата и жените с увреждания като група 

подложени на множество форми на дискриминация и изложена на повишен риск от насилие, 

нараняване или тормоз, пренебрежително отношение. Конвенцията за правата на хората с 

увреждания прави връзка с Конвенцията за правата на детето и потвърждава, че на децата с 

увреждания трябва да бъде осигурено пълноценно упражняване на всички права на човека и основни 

свободи, равноправно с останалите деца.

Конвенция за правата на хората с увреждания въвежда ново определение за увреждане, като 

подчертава взаимодействието между човека и бариерите в обществото. 

„Съзнавайки, че увреждането е развиващо се понятие и че то се явява резултат от взаимодействието 

между лицата с увреждания и различните пречки в заобикалящата ги среда, които затрудняват 

тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото равноправно с останалите“. 

(Преамбюл на Конвенцията, точка д)

Възрастните около детето с увреждане играят важна роля за идентифицирането на бариерите, които 

могат да възпрепятстват участието му в различните аспекти на социалния живот като училище, 

занимания в свободното време, спорт, култура и др.

В наши дни, хората със спина бифида по света, все още се борят за своето достойнство, въпреки 

че много от тях живеят независим живот и успешно представляват страните си в спорта, 

изкуствата, политиката, науката и много други области. 

Конвенцията включва 50 члена, като първите 30 от тях се отнасят пряко до най-важните области 

от живота на хората с увреждания: 

1. Цел.

2. Определения.

3. Общи принципи.

4. Обши задължения.

5. Равенство и забрана на дискриминация.

6. Жени с увреждания.

7. Деца с увреждания. 

8. Повишаване на общественото съзнание.

9. Достъпност. 

10. Право на живот. 

11. Рискови ситуации и хуманитарни бедствия .            

12. Равнопоставеност пред закона.

13. Достъп до правосъдие.

14. Свобода и сигурност на личността.

15. Защита срещу изтезания или жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание .

16. Защита срещу експлоатация, насилие и тормоз .

17. Защита на целостта и ненакърнимостта на личността.

18. Свобода на придвижването и националност .

19. Независим живот и включване в общността .

20. Лична мобилност.

21. Свобода на изразяване и на мнение, свобода на достъпа до информация .

22. Зачитане на личната неприкосновеност .

23. Respect for home and the family.

24. Образование.

25. Здравеопазване.

26. Абилитация и рехабилитация .

27. Работа и заетост .

28. Подходящ жизнен стандарт и социална закрила.

29. Участие в политическия и обществения живот.

30. Участие в политическия, културния и спортния живот.

Конвенцията многократно подчертава положителния принос на хората с увреждания в обществото. 
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Конвенцията също така признава колко важни за хората с увреждания са тяхната 

самостоятелност, независимост и свобода, включително свободата на личен избор. От 

съществено значение е възрастните, които се грижат за децата с увреждания да осъзнаят това и 

да полагат усилия като подкрепят тяхната самостоятелност и независимост, още от най-ранна 

възраст. 

Конвенцията обръща особено внимание на необходимостта да се подкрепя правото на образование 

на хората с увреждания, на всички равнища на образователната система, включително и на децата, 

от ранна възраст. Съществува много тясна връзка между образованието и правата на човека, за 

която ще напишем повече в следващата глава.

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



функционира от 2018 година и подкрепя повече от 130 семейства на деца с увреждания и деца в 

риск в над 30 населени места в региона на Търнава. 

Услугите се предоставят на място в сграда, предоставена от общината, или чрез мобилни екипи и са 

в широк диапазон: психологическа подкрепа, ресурсна подкрепа, физиотерапия, социално 

консултиране и подкрепа за административни действия. През летните месеци организира дневни 

лагери, които помагат на децата от Центъра да изграждат умения за самостоятелен живот и 

насърчават контактите им с деца в норма. По инициатива на ЦРИ Търнава са сформирани 

неформални групи за подкрепа и обмяна на опит между родителите.

В проекта Multi-IN, Центърът участва със своята експертиза в приобщаващото образование и 

ранната интервенция. Опитът, който имат в ежедневната работа с основните целеви групи в проекта 

Multi-IN, е изключително ценен.

Контакти:

CENTRUM VČASNEJ INTERVENCIE TRNAVA

Slovakia, 917 01 Trnava, Sídlo: Trhová 189/3, Prevádzka: Mozartova 10

info@cvitrnava.sk 

www.cvitrnava.sk 

СЛОВАШКА АСОЦИАЦИЯ ЗА СПИНА БИФИДА И/ИЛИ 
ХИДРОЦЕФАЛИЯ

Словашката асоциация за спина бифида и/или хидроцефалия участва като асоцииран партньор при 

разработването на Multi-IN резултати. Асоциацията е един от основателите на Центъра за ранна 

интервенция в Търнава. И двете организации работят в тясно сътрудничество в подкрепа на деца 

със спина бифида и хидроцефалия в регион Търнава. Словашката асоциация добавя гледната точка 

на децата от Словакия и опита в 

приобщаването на членовете си, 

описани в казусите по проекта.

Контакти:

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE SPINA BIFIDA 

A/ALEBO HYDROCEFALUS

Slovakia, SNP 14, 919 04 Smolenice

www.sbah.sk 

info@sbah.sk 

Член 8 обръща специално внимание на важността от повишаване на общественото съзнание 

относно правата на хората с увреждания и положителното възприемане на образа им. В него се 

насърчават обществени програми и медийни кампании, които  представят хората с увреждания с 

фокус върху правата им и ценностите, залегнали в Конвенцията. 

Всяко дете с увреждания има не само свои специфични нужди, но и свои права. Децата с 

увреждания се нуждаят не само от специфична подкрепа, но и имат правото да бъдат подкрепяни 

по начин, който  отчита съществуващите бариери в обществото и осигурява разумни улеснения.

Бихме искали да представим децата със спина бифида и с хидроцефалия, като се фокусираме 

върху техния положителен образ и силни страни и да помогнем на професионалистите да ги 

надградят. Няма друг по-подходящ начин от опознаването на хората със спина бифида в тяхната 

положителна светлина.

По време на своя реч, Доминик Друдл, млад мъж от Словакия, запита публиката пред себе си:

 

Правата на хората със спина бифида и хидроцефалия не са 

абстрактно понятие. Те са нещо, за което мислим, говорим и 

което реално можем да приложим ежедневно, интегрирайки в 

масовата система цялостен набор от адекватно обезпечени и 

подкрепящи услуги и дейности. 

Следвайки това, Конвенцията отчита колко важно е професионалистите и персоналът, работещ с 

хора с увреждания, да са обучени и да познават правата, залегнали в Конвенцията, като средство за 

подобряване на подкрепата и услугите, гарантирани от правото. 

В отделна глава на Общите насоките, може да намерите Разбиранията за хората със спина бифида 

и хидроцефалия, които обединяват споделената гледна точка на всички заинтересовани страни.

„Мултидисциплинарна грижа за приобщаване на ученици със спина бифида и хидроцефалия“, или 

накратко Multi-IN, е проект по програма Еразъм+, съфинансиран от Европейската Комисия. Multi-IN 

обединява усилията на две организации от България и Словакия, насочени към подобряване 

достъпа до училищно образование и образование в ранна детска възраст, на учениците със спина 

бифида и хидроцефалия – група с комплексни и специфични образователни потребности. 

Тези комплексни потребности изискват мултидисциплинарен подход за постигане на ефективно 

приобщаване. За да бъдат успешно подпомогнати, е необходимо задълбочено познаване на 

спецификата на състоянието на децата със спина бифида и хидроцефалия, от всички участници в 

образованието, в контекста на ролята, която имат и непрекъснатото сътрудничество помежду им.

За да постигнем целта си, с проекта подкрепяме всички участници в процеса на приобщаване със 

съответните знания и умения, за прилагане на мултидисциплинарен подход. Сред 

заинтересованите страни в образователния процес, които Multi-IN подкрепя, са целевите групи на:

 Класни ръководители и учители;

 Директори на училища;

 Ресурсни учители;

 Психолози в учебните заведения;

 Медицински сестри и здравни работници в учебните заведения;

 Асистенти;

 Родители и семейство;

 Ученици със спина бифида и хидроцефалия.

Комплектът ресурси  Multi-IN, включва Общи насоки за 

мултидисциплинарна грижа, Специализирани 

ръководства и Обучителни видеокурсове, насочени към 

всяка от осемте целеви групи.. 

Всички ресурси са достъпни 
на страницата на проекта:
www.multi-in.eu 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПАРТНЬОРИТЕ MULTI-IN 

Проектът Multi-IN се изпълнява в партньорство между Спина бифида и хидроцефалия-България и 

Център за ранна интервенция Търнава, Словакия. И двата партньора участват в разработките на 

продуктите Multi-IN, влагайки от своя опит, експертиза и знания. 

СПИНА БИФИДА И ХИДРОЦЕФАЛИЯ-БЪЛГАРИЯ (СБХБ) 

Сдружение „Спина бифида и хидроцефалия-България“ е родителска организация, която е 

създадена през 2011 с мисията да подобри качеството на живот на хората със спина бифида и 

хидроцефалия в България. СБХБ работи за това като разпространява надеждна информация, 

насърчава обмяната на опит между семействата, организира обучения на деца със спина бифида и 

хидроцефалия и родители, активно се застъпва за правата на деца и възрастни в областите на 

здравеопазване, образование, социални услуги и др.

Сдружението подкрепя повече от 300 семейства от цялата страна. СБХБ членува в Международната 

федерация за спина бифида и хидроцефалия и на Национална мрежа за децата (НМД).

Спина бифида и хидроцефалия-България е водещият партньор в проекта, който поставя нуждите на 

децата в основата на всеки един от ресурсите Multi-IN.  Организацията допринася със своя опит и 

знания за нуждите на учениците със спина бифида и хидроцефалия и бариерите в тяхното 

образование.
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СПИНА БИФИДА И ХИДРОЦЕФАЛИЯ-БЪЛГАРИЯ

България, Варна 9000, ул.Мир 110

info@sbhb.org 

www.sbhb.org 

ЦЕНТЪР ЗА РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ ТЪРНАВА, СЛОВАКИЯ 

Център за ранна интервенция Търнава е организация с нестопанска цел, лицензиран доставчик на 

социални услуги по ранна интервенция на територията на регион Търнава в Словакия. Центърът 

Два са основните документи в международното право, които изграждат рамката, определяща 

статута на децата с увреждания и техните права. Те са създадени в съгласие с повечето страни по 

света и се превръщат в документи на Обединените нации: Конвенция на ООН за правата на детето 

и Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания. И двата документа подчертават, че 

висшият интерес на детето трябва да бъде основен и най-важен критерий, който се взема 

предвид във всички действия, свързани с децата с увреждания.

КОНВЕНЦИЯ НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

Конвенцията на ООН за правата на детето е един от основните инструменти, чрез който се 

гарантират правата на децата по света. Член 23 е специално насочен към правата на най-уязвимата 

група сред тях, а именно децата с увреждания. Всяка от четирите точки на член 23 обхваща 

различна област от живота на децата. Първата включва признаване на правата на децата с 

увреждания, като специално е упоменато правото им да водят пълноценен и достоен живот в 

условия, които осигуряват достойнството, поощряват самостоятелността и улесняват активното 

им участие в обществото. 

Втората точка признава правото на всяко дете с увреждания на специални грижи, 

които съответстват на състоянието и нуждите на детето и на хората, които 

полагат грижи за него.  В третата точка от член 23 се 

подчертават ефективността и достъпността на 

основните услуги, които трябва да бъдат предоставени 

на децата с увреждания безплатно или на пропорционална 

цена, според икономическото състояние на 

детето и хората, които полагат грижи за 

него. Текстът е насочен към възможността 

и материалната обезпеченост на тези права и 

услуги, с фокус нуждите на детето по начин 

позволяващ на детето най-пълната възможна 

социална интеграция и индивидуално развитие, 

включително неговото културно и духовно 

развитие. Последната точка включва правните 

задължения на държавите-страни по 

конвенцията, сред които размяната на 

подходяща информация в областта на здравната профилактика, на медицинското, 

психологическото и функционалното лечение на децата с умствени или физически дефицити, 

включително разпространение и достъп до информация относно методи на рехабилитация, 

образование и професионална подготовка, с цел да се даде възможност на държавите - страни по 

Конвенцията, да подобрят своите възможности и умения и разширят опита си в тези области. В това 

отношение особено трябва да се имат предвид нуждите на развиващите се страни.

КОНВЕНЦИЯ НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Децата с увреждания се считат за уязвима група сред децата и специфична група сред хората с 

увреждания. Основна цел на ООН при представяне на  Конвенция за правата на хората с увреждания е 

тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото, равноправно с останалите. Тъй като децата са 

зависими от възрастните около тях, от решаващо значение е какъв тип информация и какъв подход 

ще предприемат те. Особено внимание се обръща на момичетата и жените с увреждания като група 

подложени на множество форми на дискриминация и изложена на повишен риск от насилие, 

нараняване или тормоз, пренебрежително отношение. Конвенцията за правата на хората с 

увреждания прави връзка с Конвенцията за правата на детето и потвърждава, че на децата с 

увреждания трябва да бъде осигурено пълноценно упражняване на всички права на човека и основни 

свободи, равноправно с останалите деца.

Конвенция за правата на хората с увреждания въвежда ново определение за увреждане, като 

подчертава взаимодействието между човека и бариерите в обществото. 

„Съзнавайки, че увреждането е развиващо се понятие и че то се явява резултат от взаимодействието 

между лицата с увреждания и различните пречки в заобикалящата ги среда, които затрудняват 

тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото равноправно с останалите“. 

(Преамбюл на Конвенцията, точка д)

Възрастните около детето с увреждане играят важна роля за идентифицирането на бариерите, които 

могат да възпрепятстват участието му в различните аспекти на социалния живот като училище, 

занимания в свободното време, спорт, култура и др.

В наши дни, хората със спина бифида по света, все още се борят за своето достойнство, въпреки 

че много от тях живеят независим живот и успешно представляват страните си в спорта, 

изкуствата, политиката, науката и много други области. 

Конвенцията включва 50 члена, като първите 30 от тях се отнасят пряко до най-важните области 

от живота на хората с увреждания: 

1. Цел.

2. Определения.

3. Общи принципи.

4. Обши задължения.

5. Равенство и забрана на дискриминация.

6. Жени с увреждания.

7. Деца с увреждания. 

8. Повишаване на общественото съзнание.

9. Достъпност. 

10. Право на живот. 

11. Рискови ситуации и хуманитарни бедствия .            

12. Равнопоставеност пред закона.

13. Достъп до правосъдие.

14. Свобода и сигурност на личността.

15. Защита срещу изтезания или жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание .

16. Защита срещу експлоатация, насилие и тормоз .

17. Защита на целостта и ненакърнимостта на личността.

18. Свобода на придвижването и националност .

19. Независим живот и включване в общността .

20. Лична мобилност.

21. Свобода на изразяване и на мнение, свобода на достъпа до информация .

22. Зачитане на личната неприкосновеност .

23. Respect for home and the family.

24. Образование.

25. Здравеопазване.

26. Абилитация и рехабилитация .

27. Работа и заетост .

28. Подходящ жизнен стандарт и социална закрила.

29. Участие в политическия и обществения живот.

30. Участие в политическия, културния и спортния живот.

Конвенцията многократно подчертава положителния принос на хората с увреждания в обществото. 
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Конвенцията също така признава колко важни за хората с увреждания са тяхната 

самостоятелност, независимост и свобода, включително свободата на личен избор. От 

съществено значение е възрастните, които се грижат за децата с увреждания да осъзнаят това и 

да полагат усилия като подкрепят тяхната самостоятелност и независимост, още от най-ранна 

възраст. 

Конвенцията обръща особено внимание на необходимостта да се подкрепя правото на образование 

на хората с увреждания, на всички равнища на образователната система, включително и на децата, 

от ранна възраст. Съществува много тясна връзка между образованието и правата на човека, за 

която ще напишем повече в следващата глава.

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



Член 8 обръща специално внимание на важността от повишаване на общественото съзнание 

относно правата на хората с увреждания и положителното възприемане на образа им. В него се 

насърчават обществени програми и медийни кампании, които  представят хората с увреждания с 

фокус върху правата им и ценностите, залегнали в Конвенцията. 

Всяко дете с увреждания има не само свои специфични нужди, но и свои права. Децата с 

увреждания се нуждаят не само от специфична подкрепа, но и имат правото да бъдат подкрепяни 

по начин, който  отчита съществуващите бариери в обществото и осигурява разумни улеснения.

Бихме искали да представим децата със спина бифида и с хидроцефалия, като се фокусираме 

върху техния положителен образ и силни страни и да помогнем на професионалистите да ги 

надградят. Няма друг по-подходящ начин от опознаването на хората със спина бифида в тяхната 

положителна светлина.

По време на своя реч, Доминик Друдл, млад мъж от Словакия, запита публиката пред себе си:

 

Правата на хората със спина бифида и хидроцефалия не са 

абстрактно понятие. Те са нещо, за което мислим, говорим и 

което реално можем да приложим ежедневно, интегрирайки в 

масовата система цялостен набор от адекватно обезпечени и 

подкрепящи услуги и дейности. 

Следвайки това, Конвенцията отчита колко важно е професионалистите и персоналът, работещ с 

хора с увреждания, да са обучени и да познават правата, залегнали в Конвенцията, като средство за 

подобряване на подкрепата и услугите, гарантирани от правото. 

В отделна глава на Общите насоките, може да намерите Разбиранията за хората със спина бифида 

и хидроцефалия, които обединяват споделената гледна точка на всички заинтересовани страни.

ПРАВА НА ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Два са основните документи в международното право, които изграждат рамката, определяща 

статута на децата с увреждания и техните права. Те са създадени в съгласие с повечето страни по 

света и се превръщат в документи на Обединените нации: Конвенция на ООН за правата на детето 

и Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания. И двата документа подчертават, че 

висшият интерес на детето трябва да бъде основен и най-важен критерий, който се взема 

предвид във всички действия, свързани с децата с увреждания.

КОНВЕНЦИЯ НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

Конвенцията на ООН за правата на детето е един от основните инструменти, чрез който се 

гарантират правата на децата по света. Член 23 е специално насочен към правата на най-уязвимата 

група сред тях, а именно децата с увреждания. Всяка от четирите точки на член 23 обхваща 

различна област от живота на децата. Първата включва признаване на правата на децата с 

увреждания, като специално е упоменато правото им да водят пълноценен и достоен живот в 

условия, които осигуряват достойнството, поощряват самостоятелността и улесняват активното 

им участие в обществото. 

Втората точка признава правото на всяко дете с увреждания на специални грижи, 

които съответстват на състоянието и нуждите на детето и на хората, които 

полагат грижи за него.  В третата точка от член 23 се 

подчертават ефективността и достъпността на 

основните услуги, които трябва да бъдат предоставени 

на децата с увреждания безплатно или на пропорционална 

цена, според икономическото състояние на 

детето и хората, които полагат грижи за 

него. Текстът е насочен към възможността 

и материалната обезпеченост на тези права и 

услуги, с фокус нуждите на детето по начин 

позволяващ на детето най-пълната възможна 

социална интеграция и индивидуално развитие, 

включително неговото културно и духовно 

развитие. Последната точка включва правните 

задължения на държавите-страни по 

конвенцията, сред които размяната на 

подходяща информация в областта на здравната профилактика, на медицинското, 

психологическото и функционалното лечение на децата с умствени или физически дефицити, 

включително разпространение и достъп до информация относно методи на рехабилитация, 

образование и професионална подготовка, с цел да се даде възможност на държавите - страни по 

Конвенцията, да подобрят своите възможности и умения и разширят опита си в тези области. В това 

отношение особено трябва да се имат предвид нуждите на развиващите се страни.

КОНВЕНЦИЯ НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Децата с увреждания се считат за уязвима група сред децата и специфична група сред хората с 

увреждания. Основна цел на ООН при представяне на  Конвенция за правата на хората с увреждания е 

тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото, равноправно с останалите. Тъй като децата са 

зависими от възрастните около тях, от решаващо значение е какъв тип информация и какъв подход 

ще предприемат те. Особено внимание се обръща на момичетата и жените с увреждания като група 

подложени на множество форми на дискриминация и изложена на повишен риск от насилие, 

нараняване или тормоз, пренебрежително отношение. Конвенцията за правата на хората с 

увреждания прави връзка с Конвенцията за правата на детето и потвърждава, че на децата с 

увреждания трябва да бъде осигурено пълноценно упражняване на всички права на човека и основни 

свободи, равноправно с останалите деца.

Конвенция за правата на хората с увреждания въвежда ново определение за увреждане, като 

подчертава взаимодействието между човека и бариерите в обществото. 

„Съзнавайки, че увреждането е развиващо се понятие и че то се явява резултат от взаимодействието 

между лицата с увреждания и различните пречки в заобикалящата ги среда, които затрудняват 

тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото равноправно с останалите“. 

(Преамбюл на Конвенцията, точка д)

Възрастните около детето с увреждане играят важна роля за идентифицирането на бариерите, които 

могат да възпрепятстват участието му в различните аспекти на социалния живот като училище, 

занимания в свободното време, спорт, култура и др.

В наши дни, хората със спина бифида по света, все още се борят за своето достойнство, въпреки 

че много от тях живеят независим живот и успешно представляват страните си в спорта, 

изкуствата, политиката, науката и много други области. 

Конвенцията включва 50 члена, като първите 30 от тях се отнасят пряко до най-важните области 

от живота на хората с увреждания: 

1. Цел.

2. Определения.

3. Общи принципи.

4. Обши задължения.

5. Равенство и забрана на дискриминация.

6. Жени с увреждания.

7. Деца с увреждания. 

8. Повишаване на общественото съзнание.

9. Достъпност. 

10. Право на живот. 

11. Рискови ситуации и хуманитарни бедствия .            

12. Равнопоставеност пред закона.

13. Достъп до правосъдие.

14. Свобода и сигурност на личността.

15. Защита срещу изтезания или жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание .

16. Защита срещу експлоатация, насилие и тормоз .

17. Защита на целостта и ненакърнимостта на личността.

18. Свобода на придвижването и националност .

19. Независим живот и включване в общността .

20. Лична мобилност.

21. Свобода на изразяване и на мнение, свобода на достъпа до информация .

22. Зачитане на личната неприкосновеност .

23. Respect for home and the family.

24. Образование.

25. Здравеопазване.

26. Абилитация и рехабилитация .

27. Работа и заетост .

28. Подходящ жизнен стандарт и социална закрила.

29. Участие в политическия и обществения живот.

30. Участие в политическия, културния и спортния живот.

Конвенцията многократно подчертава положителния принос на хората с увреждания в обществото. 
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Конвенцията също така признава колко важни за хората с увреждания са тяхната 

самостоятелност, независимост и свобода, включително свободата на личен избор. От 

съществено значение е възрастните, които се грижат за децата с увреждания да осъзнаят това и 

да полагат усилия като подкрепят тяхната самостоятелност и независимост, още от най-ранна 

възраст. 

Конвенцията обръща особено внимание на необходимостта да се подкрепя правото на образование 

на хората с увреждания, на всички равнища на образователната система, включително и на децата, 

от ранна възраст. Съществува много тясна връзка между образованието и правата на човека, за 

която ще напишем повече в следващата глава.

Терезиа Дрдулова

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



Член 8 обръща специално внимание на важността от повишаване на общественото съзнание 

относно правата на хората с увреждания и положителното възприемане на образа им. В него се 

насърчават обществени програми и медийни кампании, които  представят хората с увреждания с 

фокус върху правата им и ценностите, залегнали в Конвенцията. 

Всяко дете с увреждания има не само свои специфични нужди, но и свои права. Децата с 

увреждания се нуждаят не само от специфична подкрепа, но и имат правото да бъдат подкрепяни 

по начин, който  отчита съществуващите бариери в обществото и осигурява разумни улеснения.

Бихме искали да представим децата със спина бифида и с хидроцефалия, като се фокусираме 

върху техния положителен образ и силни страни и да помогнем на професионалистите да ги 

надградят. Няма друг по-подходящ начин от опознаването на хората със спина бифида в тяхната 

положителна светлина.

По време на своя реч, Доминик Друдл, млад мъж от Словакия, запита публиката пред себе си:

 

Правата на хората със спина бифида и хидроцефалия не са 

абстрактно понятие. Те са нещо, за което мислим, говорим и 

което реално можем да приложим ежедневно, интегрирайки в 

масовата система цялостен набор от адекватно обезпечени и 

подкрепящи услуги и дейности. 

Следвайки това, Конвенцията отчита колко важно е професионалистите и персоналът, работещ с 

хора с увреждания, да са обучени и да познават правата, залегнали в Конвенцията, като средство за 

подобряване на подкрепата и услугите, гарантирани от правото. 

В отделна глава на Общите насоките, може да намерите Разбиранията за хората със спина бифида 

и хидроцефалия, които обединяват споделената гледна точка на всички заинтересовани страни.

Два са основните документи в международното право, които изграждат рамката, определяща 

статута на децата с увреждания и техните права. Те са създадени в съгласие с повечето страни по 

света и се превръщат в документи на Обединените нации: Конвенция на ООН за правата на детето 

и Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания. И двата документа подчертават, че 

висшият интерес на детето трябва да бъде основен и най-важен критерий, който се взема 

предвид във всички действия, свързани с децата с увреждания.

КОНВЕНЦИЯ НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

Конвенцията на ООН за правата на детето е един от основните инструменти, чрез който се 

гарантират правата на децата по света. Член 23 е специално насочен към правата на най-уязвимата 

група сред тях, а именно децата с увреждания. Всяка от четирите точки на член 23 обхваща 

различна област от живота на децата. Първата включва признаване на правата на децата с 

увреждания, като специално е упоменато правото им да водят пълноценен и достоен живот в 

условия, които осигуряват достойнството, поощряват самостоятелността и улесняват активното 

им участие в обществото. 

Втората точка признава правото на всяко дете с увреждания на специални грижи, 

които съответстват на състоянието и нуждите на детето и на хората, които 

полагат грижи за него.  В третата точка от член 23 се 

подчертават ефективността и достъпността на 

основните услуги, които трябва да бъдат предоставени 

на децата с увреждания безплатно или на пропорционална 

цена, според икономическото състояние на 

детето и хората, които полагат грижи за 

него. Текстът е насочен към възможността 

и материалната обезпеченост на тези права и 

услуги, с фокус нуждите на детето по начин 

позволяващ на детето най-пълната възможна 

социална интеграция и индивидуално развитие, 

включително неговото културно и духовно 

развитие. Последната точка включва правните 

задължения на държавите-страни по 

конвенцията, сред които размяната на 

подходяща информация в областта на здравната профилактика, на медицинското, 

психологическото и функционалното лечение на децата с умствени или физически дефицити, 

включително разпространение и достъп до информация относно методи на рехабилитация, 

образование и професионална подготовка, с цел да се даде възможност на държавите - страни по 

Конвенцията, да подобрят своите възможности и умения и разширят опита си в тези области. В това 

отношение особено трябва да се имат предвид нуждите на развиващите се страни.

КОНВЕНЦИЯ НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Децата с увреждания се считат за уязвима група сред децата и специфична група сред хората с 

увреждания. Основна цел на ООН при представяне на  Конвенция за правата на хората с увреждания е 

тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото, равноправно с останалите. Тъй като децата са 

зависими от възрастните около тях, от решаващо значение е какъв тип информация и какъв подход 

ще предприемат те. Особено внимание се обръща на момичетата и жените с увреждания като група 

подложени на множество форми на дискриминация и изложена на повишен риск от насилие, 

нараняване или тормоз, пренебрежително отношение. Конвенцията за правата на хората с 

увреждания прави връзка с Конвенцията за правата на детето и потвърждава, че на децата с 

увреждания трябва да бъде осигурено пълноценно упражняване на всички права на човека и основни 

свободи, равноправно с останалите деца.

Конвенция за правата на хората с увреждания въвежда ново определение за увреждане, като 

подчертава взаимодействието между човека и бариерите в обществото. 

„Съзнавайки, че увреждането е развиващо се понятие и че то се явява резултат от взаимодействието 

между лицата с увреждания и различните пречки в заобикалящата ги среда, които затрудняват 

тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото равноправно с останалите“. 

(Преамбюл на Конвенцията, точка д)

Възрастните около детето с увреждане играят важна роля за идентифицирането на бариерите, които 

могат да възпрепятстват участието му в различните аспекти на социалния живот като училище, 

занимания в свободното време, спорт, култура и др.

В наши дни, хората със спина бифида по света, все още се борят за своето достойнство, въпреки 

че много от тях живеят независим живот и успешно представляват страните си в спорта, 

изкуствата, политиката, науката и много други области. 

Конвенцията включва 50 члена, като първите 30 от тях се отнасят пряко до най-важните области 

от живота на хората с увреждания: 

1. Цел.

2. Определения.

3. Общи принципи.

4. Обши задължения.

5. Равенство и забрана на дискриминация.

6. Жени с увреждания.

7. Деца с увреждания. 

8. Повишаване на общественото съзнание.

9. Достъпност. 

10. Право на живот. 

11. Рискови ситуации и хуманитарни бедствия .            

12. Равнопоставеност пред закона.

13. Достъп до правосъдие.

14. Свобода и сигурност на личността.

15. Защита срещу изтезания или жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание .

16. Защита срещу експлоатация, насилие и тормоз .

17. Защита на целостта и ненакърнимостта на личността.

18. Свобода на придвижването и националност .

19. Независим живот и включване в общността .

20. Лична мобилност.

21. Свобода на изразяване и на мнение, свобода на достъпа до информация .

22. Зачитане на личната неприкосновеност .

23. Respect for home and the family.

24. Образование.

25. Здравеопазване.

26. Абилитация и рехабилитация .

27. Работа и заетост .

28. Подходящ жизнен стандарт и социална закрила.

29. Участие в политическия и обществения живот.

30. Участие в политическия, културния и спортния живот.

Конвенцията многократно подчертава положителния принос на хората с увреждания в обществото. 
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Конвенцията също така признава колко важни за хората с увреждания са тяхната 

самостоятелност, независимост и свобода, включително свободата на личен избор. От 

съществено значение е възрастните, които се грижат за децата с увреждания да осъзнаят това и 

да полагат усилия като подкрепят тяхната самостоятелност и независимост, още от най-ранна 

възраст. 

Конвенцията обръща особено внимание на необходимостта да се подкрепя правото на образование 

на хората с увреждания, на всички равнища на образователната система, включително и на децата, 

от ранна възраст. Съществува много тясна връзка между образованието и правата на човека, за 

която ще напишем повече в следващата глава.

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



Училищното ръководство, също така, трябва да създава благоприятни условия и да подпомага 

възможностите за сътрудничество между учители, специални педагози и други членове на 

мултидисциплинарния екип.

Ресурсни учители/специални педагози

Когато детето среща обучителни затруднения, мултидисциплинарният екип може да включва 

специален педагог, чиято роля е да подпомага работата на общообразователния учител. 

Специалният педагог може да се присъединява или да напуска екипа с течение на времето, в 

зависимост от текущите образователни нужди на детето.

Неговата роля е да подкрепя детето със специални инструкции и наставления в различни формати, 

като това се случва при съвместно преподаване с учителя в класната стая или като индивидуално 

обучение, в съответствие с текущия учебен план и програмата на класа. Ресурсният учител 

прилага различни стратегии, така че учениците с обучителни затруднения да следват своите 

лични цели, в рамките на споделени дейности с класа. 

Когато мултидисциплинарният екип включва специален учител, обикновено той също участва в 

планирането и адаптирането на учебната програма, заедно с водещия учител. 

Често специалните педагози улесняват комуникацията между съучениците, като обучават ученици 

с увреждания в социални умения и умения за общуване и насърчават положителното отношение на 

останалите.

Училищен психолог и педагогически съветник

Участието на училищен психолог или педагогически съветник в мултидисциплинарния екип също 

не е задължително. Тяхната роля е да подпомогнат пълноценното участие на децата със спина 

бифида и хидроцефалия в училищния живот. Чрез разговори и консултации те 

помагат на учениците да развият и приложат личностни умения, в 

съответствие с конкретните им нужди от подкрепа в училище. 

Училищните психолози и съветници имат своята важна 

роля в превенцията и противодействието на тормоза, 

както и в периода на пубертета.

Обикновено те координират работата си с другите 

членове на екипа като учители, специални учители, 

медицински сестри и семейството на детето.

Член 8 обръща специално внимание на важността от повишаване на общественото съзнание 

относно правата на хората с увреждания и положителното възприемане на образа им. В него се 

насърчават обществени програми и медийни кампании, които  представят хората с увреждания с 

фокус върху правата им и ценностите, залегнали в Конвенцията. 

Всяко дете с увреждания има не само свои специфични нужди, но и свои права. Децата с 

увреждания се нуждаят не само от специфична подкрепа, но и имат правото да бъдат подкрепяни 

по начин, който  отчита съществуващите бариери в обществото и осигурява разумни улеснения.

Бихме искали да представим децата със спина бифида и с хидроцефалия, като се фокусираме 

върху техния положителен образ и силни страни и да помогнем на професионалистите да ги 

надградят. Няма друг по-подходящ начин от опознаването на хората със спина бифида в тяхната 

положителна светлина.

По време на своя реч, Доминик Друдл, млад мъж от Словакия, запита публиката пред себе си:

 

Правата на хората със спина бифида и хидроцефалия не са 

абстрактно понятие. Те са нещо, за което мислим, говорим и 

което реално можем да приложим ежедневно, интегрирайки в 

масовата система цялостен набор от адекватно обезпечени и 

подкрепящи услуги и дейности. 

Следвайки това, Конвенцията отчита колко важно е професионалистите и персоналът, работещ с 

хора с увреждания, да са обучени и да познават правата, залегнали в Конвенцията, като средство за 

подобряване на подкрепата и услугите, гарантирани от правото. 

В отделна глава на Общите насоките, може да намерите Разбиранията за хората със спина бифида 

и хидроцефалия, които обединяват споделената гледна точка на всички заинтересовани страни.

 на техните умствени и физически способности в пълния размер на техния потенциал;

в)  предоставяне на възможност на хората с увреждания да участват ефективно в свободно 

 общество.

2.  При реализирането на това право държавите - страни по конвенцията, гарантират, че:

a)  лица с увреждания не са изключени от системата на общото образование по причина на 

 тяхното увреждане, както и деца с увреждания не са изключени от системата на 

 безплатното и задължително начално образование или на средното образование по 

 причина на тяхното увреждане;

б)  хората с увреждания имат достъп до включващо, качествено и безплатно начално 

 образование и до средно образование равноправно с всички останали в общността, в която 

 живеят;

в)  се предоставят разумни улеснения според изискванията на индивида;

г) хората с увреждания получават нужната им подкрепа в рамките на системата за общо 

 образование с оглед улесняване на тяхното ефективно образование;

д)  се предоставят ефективни мерки за индивидуална подкрепа в среда, способстваща за 

 пълноценното им академично и социално израстване, в съответствие с целите на 

 пълното включване.

3.  Държавите - страни по настоящата конвенция, дават възможност на хората с увреждания 

 за усвояване на житейски и социални умения, способстващи за пълноценното им и 

 равноправно участие в образованието и като членове на общността. За тази цел държавите 

 - страни по конвенцията, предприемат подходящи мерки, включително:

a)  улесняване изучаването на Брайловата и други алтернативни азбуки, на допълващи и 

 алтернативни методи, средства и формати на комуникация, ориентация и умения за 

придвижване, улесняване на взаимната 

взаимопомощ и наставничеството в 

рамките на общността;

б) улесняване усвояването на език на 

знаците и налагане на лингвистична 

идентичност на общността на лишените 

от слух;

в) гарантиране, че образованието на лица 

и особено деца, които са лишени от 

зрение, слух или от двете, се осъществява 

при използване на най-подходящите за индивида езици, методи и средства за комуникация и в 

среда, способстваща за пълноценното му академично и социално израстване.

Два са основните документи в международното право, които изграждат рамката, определяща 

статута на децата с увреждания и техните права. Те са създадени в съгласие с повечето страни по 

света и се превръщат в документи на Обединените нации: Конвенция на ООН за правата на детето 

и Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания. И двата документа подчертават, че 

висшият интерес на детето трябва да бъде основен и най-важен критерий, който се взема 

предвид във всички действия, свързани с децата с увреждания.

КОНВЕНЦИЯ НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

Конвенцията на ООН за правата на детето е един от основните инструменти, чрез който се 

гарантират правата на децата по света. Член 23 е специално насочен към правата на най-уязвимата 

група сред тях, а именно децата с увреждания. Всяка от четирите точки на член 23 обхваща 

различна област от живота на децата. Първата включва признаване на правата на децата с 

увреждания, като специално е упоменато правото им да водят пълноценен и достоен живот в 

условия, които осигуряват достойнството, поощряват самостоятелността и улесняват активното 

им участие в обществото. 

Втората точка признава правото на всяко дете с увреждания на специални грижи, 

които съответстват на състоянието и нуждите на детето и на хората, които 

полагат грижи за него.  В третата точка от член 23 се 

подчертават ефективността и достъпността на 

основните услуги, които трябва да бъдат предоставени 

на децата с увреждания безплатно или на пропорционална 

цена, според икономическото състояние на 

детето и хората, които полагат грижи за 

него. Текстът е насочен към възможността 

и материалната обезпеченост на тези права и 

услуги, с фокус нуждите на детето по начин 

позволяващ на детето най-пълната възможна 

социална интеграция и индивидуално развитие, 

включително неговото културно и духовно 

развитие. Последната точка включва правните 

задължения на държавите-страни по 

конвенцията, сред които размяната на 

подходяща информация в областта на здравната профилактика, на медицинското, 

психологическото и функционалното лечение на децата с умствени или физически дефицити, 

включително разпространение и достъп до информация относно методи на рехабилитация, 

образование и професионална подготовка, с цел да се даде възможност на държавите - страни по 

Конвенцията, да подобрят своите възможности и умения и разширят опита си в тези области. В това 

отношение особено трябва да се имат предвид нуждите на развиващите се страни.

КОНВЕНЦИЯ НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Децата с увреждания се считат за уязвима група сред децата и специфична група сред хората с 

увреждания. Основна цел на ООН при представяне на  Конвенция за правата на хората с увреждания е 

тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото, равноправно с останалите. Тъй като децата са 

зависими от възрастните около тях, от решаващо значение е какъв тип информация и какъв подход 

ще предприемат те. Особено внимание се обръща на момичетата и жените с увреждания като група 

подложени на множество форми на дискриминация и изложена на повишен риск от насилие, 

нараняване или тормоз, пренебрежително отношение. Конвенцията за правата на хората с 

увреждания прави връзка с Конвенцията за правата на детето и потвърждава, че на децата с 

увреждания трябва да бъде осигурено пълноценно упражняване на всички права на човека и основни 

свободи, равноправно с останалите деца.

Конвенция за правата на хората с увреждания въвежда ново определение за увреждане, като 

подчертава взаимодействието между човека и бариерите в обществото. 

„Съзнавайки, че увреждането е развиващо се понятие и че то се явява резултат от взаимодействието 

между лицата с увреждания и различните пречки в заобикалящата ги среда, които затрудняват 

тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото равноправно с останалите“. 

(Преамбюл на Конвенцията, точка д)

Възрастните около детето с увреждане играят важна роля за идентифицирането на бариерите, които 

могат да възпрепятстват участието му в различните аспекти на социалния живот като училище, 

занимания в свободното време, спорт, култура и др.

В наши дни, хората със спина бифида по света, все още се борят за своето достойнство, въпреки 

че много от тях живеят независим живот и успешно представляват страните си в спорта, 

изкуствата, политиката, науката и много други области. 

Конвенцията включва 50 члена, като първите 30 от тях се отнасят пряко до най-важните области 

от живота на хората с увреждания: 

1. Цел.

2. Определения.

3. Общи принципи.

4. Обши задължения.

5. Равенство и забрана на дискриминация.

6. Жени с увреждания.

7. Деца с увреждания. 

8. Повишаване на общественото съзнание.

9. Достъпност. 

10. Право на живот. 

11. Рискови ситуации и хуманитарни бедствия .            

12. Равнопоставеност пред закона.

13. Достъп до правосъдие.

14. Свобода и сигурност на личността.

15. Защита срещу изтезания или жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание .

16. Защита срещу експлоатация, насилие и тормоз .

17. Защита на целостта и ненакърнимостта на личността.

18. Свобода на придвижването и националност .

19. Независим живот и включване в общността .

20. Лична мобилност.

21. Свобода на изразяване и на мнение, свобода на достъпа до информация .

22. Зачитане на личната неприкосновеност .

23. Respect for home and the family.

24. Образование.

25. Здравеопазване.

26. Абилитация и рехабилитация .

27. Работа и заетост .

28. Подходящ жизнен стандарт и социална закрила.

29. Участие в политическия и обществения живот.

30. Участие в политическия, културния и спортния живот.

Конвенцията многократно подчертава положителния принос на хората с увреждания в обществото. 
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Конвенцията също така признава колко важни за хората с увреждания са тяхната 

самостоятелност, независимост и свобода, включително свободата на личен избор. От 

съществено значение е възрастните, които се грижат за децата с увреждания да осъзнаят това и 

да полагат усилия като подкрепят тяхната самостоятелност и независимост, още от най-ранна 

възраст. 

Конвенцията обръща особено внимание на необходимостта да се подкрепя правото на образование 

на хората с увреждания, на всички равнища на образователната система, включително и на децата, 

от ранна възраст. Съществува много тясна връзка между образованието и правата на човека, за 

която ще напишем повече в следващата глава.

ценности.

2. Прилагане на приобщаващи мерки - развитие на училище за всички, подкрепа на 

многообразието.

3. Развитие на приобщаваща практика - разработване на учебна програма за всички, организация на 

обучението.

Индексът за приобщаване е достъпен на български тук: 

https://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20EY%20Bulgarian.pdf 

Европейската агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование, 

базирана в Брюксел (www.european-agency.org), предлага друг специфичен инструмент за развитие 

на приобщаващото образование под формата на приобщаващ профил на учителя. Агенцията 

посочва четири основни ценности, свързани с преподаването и ученето, които следва да са основа 

в работата на всички педагози в приобщаващото образование:

1. Зачитане на ценността на разнообразието – различията се възприемат като ресурс и принос към 

образованието;

2. Подкрепа за всички ученици – учителите поставят високи цели за всеки ученик;

3. Сътрудничество – Сътрудничеството и работата в екип са съществени части от подхода на всеки 

учител; 

4. Лично професионално развитие – преподаването е дейност, свързана с ученето и следователно 

учителите също носят отговорност да се учат през целия живот.

Повече подробности можете да намерите тук:

https://www.european-agency.org/sites/default/files/profile_of_inclusive_teachers_en.pdf

Агенцията разработва концепция за качествено приобщаващо образование в ранна детска възраст 

за всички деца. Тя разделя констатациите в три области:

1. Да даде възможност на всички деца да принадлежат, да се ангажират и да учат

Всяко дете е уникално по отношение на приобщаването. Вместо да се ограничаваме до спазването 

на националните стандарти, е необходимо да наблюдаваме напредъка на всяко дете. Това ни 

позволява да ценим всички като активни участници, без значение нивото им на успех и да им 

осигурим подкрепата, от която се нуждаят, за да постигнат напредък, заедно със съучениците си. 

Учебните заведения, които служат за добър пример, приемат и ценят всяко дете в творческа и 

подкрепяща учебна общност, към която всички принадлежат и където всеки се радва на добри 

взаимоотношения, както със служители, така и с връстници. В такава приятелска атмосфера 

децата се насърчават и им се позволява да:

 използват силните си страни;

 вземат решения, особено в играта;

 развиват своето любопитство и самостоятелност;

 изразяват интереси, поставят си цели и ги използват при решаването на проблеми;

 демонстрират мотивация и участват в дейности заедно с връстниците си.

2. Разработване на инструмент за саморефлексия

Инструментът за саморефлексия разглежда предучилищните учебни заведения като място за 

участие и обучение. Той набляга на факторите в учебното заведение, които влияят върху 

преживяванията на децата. Разглежда осем аспекта:

  приветливата атмосфера;

  приобщаваща социална среда;

  подход, който поставя детето в центъра;

  физическа среда, която е удобна и

 подходяща за деца;

  материали за всички деца;

  възможности за комуникация за всички;

  приобщаваща среда за преподаване и учене;

  семейна среда.

 

3. Адаптиране на екосистемния модел на приобщаващото образование в ранна детска възраст 

Този модел обхваща всички основни аспекти на приобщаващото образование в ранна детска 

възраст и служи като рамка за планиране, подобряване, наблюдение и оценка на качеството на 

приобщаващото образование в ранна детска възраст на местно, регионално и национално ниво 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/IECE-Summary-ENelectronic.pdf

4.  За да спомогнат за реализирането на това право, държавите - страни по конвенцията, 

 предприемат подходящи мерки за привличане на работа на учители, включително такива с 

 увреждания, които да са квалифицирани по езика на знаците и/или Брайловата азбука, да 

 обучават професионалисти и други служители за работа на всички равнища на 

 образователния процес. Това обучение трябва да включва в себе си разбиране на нуждите 

 на хората с увреждания и използване на всякакви допълващи или алтернативни методи, 

 средства и формати на комуникация, образователни методики и материали, предназначени 

 за хора с увреждания.

5.  Държавите - страни по конвенцията, гарантират, че хората с увреждания имат пълен достъп 

 до общо висше образование, до професионално образование и подготовка, до образование 

 за възрастни и възможности за обучение през целия живот, без дискриминация и 

 равноправно с всички останали. За целта държавите - страни по конвенцията, осигуряват 

 предоставянето на разумни улеснения за хората с увреждания.“

Съществуват редица определения за приобщаващото образование. Някои автори дефинират ясно 

какво не може да се счита за приобщаващо образование, докато други изясняват 

фундаменталната разлика между процеса на приобщаване и интеграция, която често погрешно, 

продължава да се счита за синоним на приобщаващото образование. В този контекст Villa and 

Thousand (2016) обясняват защо интеграцията не е приобщаващо образование. Те посочват, че 

интеграцията определя кои ученици не трябва или не могат да се обучават в масовите училища, 

както и че се фокусира главно върху осигуряването на физическа и социална достъпност с 

ограничени или никакви академични очаквания от ученици с умерени и тежки увреждания.

Същите автори подчертават, че приобщаващото образование е едновременно визия и подход, 

които приветстват, ценят и подкрепят разнообразието от академично, социално, емоционално, 

езиково и комуникационно обучение на всички ученици в споделена среда, за постигане на 

желаните образователни цели.

Тannenberger (2016) подчертава, че приобщаващото образование е система или процес, а не 

еднократна мярка. То води до училище за всички, където хетерогенността се разглежда като 

обогатяване на образователния процес. Приобщаването позволява на всички деца да посещават 

общообразователни начални училища близо до домовете си. Учителите в такова училище подхождат 

индивидуално към всеки ученик като към уникална личност. Цялото образование и философия на 

училището се основават на този подход. Образователната стратегия се адаптира към способностите, 

талантите или дефицитите и се фокусира върху това да гарантира, че всеки ученик използва пълния 

си потенциал, като в същото време се учи да общува и да си сътрудничи с останалите.

Tannenberger обръща внимание на разликите в начина, по който концепциите за интеграция и за 

приобщаване разглеждат неуспехите на децата. Докато при интеграцията неуспехът се обяснява с 

липсата на способности у детето, то приобщаващото образование предлага мерки за подкрепа. 

Една от основните цели на приобщаващото образование е да подготви учениците за качествен и 

успешен живот в днешното съвременно общество. Това предполага функциониране в 

приобщаваща среда, в която средата и формата на обучение са  про-инклузивни в същността си.

Педагогическите концепции за приобщаващото образование понастоящем се считат за 

характеристики на едно добре ориентирано „училище на бъдещето“. Сред основните принципи на 

приобщаващото образование, които могат да бъдат намерени не само в професионалната 

литература, но и в международните правни документи, Tannenberger посочва:

1.  Принципът на хуманизма и демокрацията – приобщаването в различни сфери на живота трябва 

да бъде естествена последица от прилагането на правата на човека и ценностите на свободното и 

демократично общество;

2. Принципът на хетерогенността – разнообразието е естествена част от обществото и се счита за 

позитив и двигател за развитие;

3. Принципът на сътрудничеството – съжителство на хората с различни таланти и недостатъци в 

едно общество;

4. Принцип на райониране– всички деца от района имат право да посещават местното училище;

5. Принципът на откритост и ефективност – обмислено и ефективно осъществено обучение в 

безопасна училищна среда;

6. Принципът на индивидуализацията – приемане на потребностите на всеки човек в 

образователната система и поддържане на процеса, така че всеки да може да се развива 

пълноценно;

7. Принцип на целостта – развитието на ученика засяга интелектуалните, социалните, етичните, 

физическите и други компоненти на неговата личност.

Друго цялостно определение за приобщаващото образование може да се намери в Индекса за 

приобщаване. Неговите автори Booth and Ainscow (2016) разглеждат приобщаващото образование 

като безкраен процес, който включва участието на индивиди, създаването на системи и среди и 

насърчаването на приобщаващи ценности. Приобщаването предполага увеличаване на участието 

на всички и намаляване на всички форми на изключване и дискриминация. То насърчава 

вслушването в гласа на децата, на семействата и на училищния персонал.

Индексът разглежда възможностите за училищно развитие в три взаимосвързани направления

1. Създаване на приобщаваща култура – изграждане на общност, установяване на приобщаващи 

реформа в образованието, включително изменения на закони, учебни програми, системи за 

обучение на учители, материали, учебна среда, методологии, начини на разпределение на 

ресурсите и т.н. Преди всичко обаче, ще изисква промяна в нагласите на хората в системата, така че 

да започнат да ценят разнообразието и различията и да ги възприемат като възможност, а не като 

проблем” (стр. 29).

Приобщаващото образование е всеобхватна концепция, която оказва влияние върху политиките и 

подходите в прилагането на задължителното училищно образование, висшето образование и 

обучението на учители. 

Целите на приобщаващото образование могат да се постигат само в среда, която цени всички и 

училището се възприема като ресурс на общността. Приобщаващото образование засяга всички 

ученици. То има за цел да увеличи пълноценното участие на индивида в образователните 

дейности и да намали степента на изключването му от образованието и обществото като цяло. 

Накратко, приобщаващото образование е подход, основан върху принципи, права, ценности като 

равенство, участие, подкрепа, развитие на общността и зачитане на културното многообразие. 

Ценностите, които учителят изповядва, неизбежно определят неговото поведение и действия. 

Според Световния доклад за уврежданията (World Disability Report, 2011), „подходящото обучение на 

масовите учители е предпоставка, те да преподават уверено на деца с различни потребности“(стр. 

222). Докладът подчертава, че обучението на учителите трябва също да се съсредоточи върху 

нагласите и ценностите, а не само върху знанията и уменията.

Много страни от цял свят подписаха Конвенцията за правата на хората с увреждания, която 

разгледахме в предходен раздел от Общите насоки. Тя е документ с най-висока стойност в 

международното право за хората с увреждания.  Конвенцията има за цел да насърчава, защитава и 

гарантира равенството и пълнотата в прилагането на всички човешки права и основни свободи на 

хората и децата с увреждания, и да насърчава зачитането на достойнството им. 

С подписването му, България се ангажира да прилага разпоредбите на Конвенцията. Документът до 

голяма степен представлява набор от инструменти за подобряване на качеството на живот на 

хората с увреждания, като в същото време текстовете носят правна тежест и задължения.

Член 24 – Образование, гласи:

1. Държавите - страни по настоящата конвенция, признават правото на образование на хората с 

увреждания. С оглед реализирането на това право без дискриминация и при равни възможности 

държавите - страни по конвенцията, осигуряват включваща образователна система на всички 

равнища и възможности за обучение през цялата продължителност на живота, насочени към:

a)  пълно развитие на човешкия потенциал и чувството за собствена стойност и достойнство и 

укрепване на спазването на правата на човека, основните свободи и човешкото многообразие;

б)  развитие от страна на хора с увреждания на тяхната личност, таланти и творчески заложби, 

Очевидно е, че всяко дете със спина бифида е уникално. Всяка година по света се раждат хиляди 

хора със спина бифида. Голямата част от тях доживяват до зряла възраст, въпреки тежката 

ситуация. Времето между раждането и зрелостта на тези хора е изпълнено с рискове. Нужна е 

сериозна подкрепа, за да могат родителите да вземат информирани решения, в интерес на 

бъдещето на децата си. Учителят може да е един от онези стълбове, които ще повлияят 

фундаментално върху развитието на детето. В този процес е от изключително значение, родители 

и учители да  имат обща цел като:

Характеристики на добре адаптиран възрастен:

 Придобити социални умения – способност за взаимодействие с други хора;

 Уважение към авторитетите;

 Самоувереност, в смисъл на самоуважение;

  Способност за справяне с предизвикателства;

 Способност за приемане или искане на помощ.

Повече по темата може да намерите в ръководствата на отделните целеви групи.

Мултидисциплинарният екип позволява индивидуална подкрепа за нуждите на ученика от 

специалисти в различни дисциплини, всеки от който допринася с опита и експертизата си. 

Членовете на екипа работят успоредно, а прякото интердисциплинарно взаимодействие е 

по-скоро изключение и се случва посредством ръководителя на екипа

(Hall, 2001).

По отношение на приобщаващото образование, мултидисциплинарните екипи се състоят от 

няколко специалисти от различни области, всеки от които играе специфична роля в посрещане 

нуждите на децата. Екипът може да се състои от учители, специални педагози, училищни 

администратори, здравни работници, социални работници, психолози и др. Какви специалисти ще 

участват зависи от специфичните нужди на ученика и образователния модел. Възможно е 

отделните членове да принадлежат към различни административни структури, да получават 

финансиране от различни източници, да имат различни приоритети и мотивация в работата си. От 

една страна, това прави екипа по-труден за управление и пречи на комуникацията между 

отделните членове. От друга страна, мултидисциплинарният подход е достатъчно ефективен и 

гъвкав, за да бъде приложен сравнително лесно, дори когато не е стандарт за съответната 

образователна система или учебното заведение няма предишен опит.

Мултидисциплинарният подход предлага 

възможност учениците да си взаимодействат с 

отделните членове на екипа при определянето на 

своите лични и образователни цели. Това 

позволява на всеки специалист да се ангажира 

лично и да усеща своя принос в напредъка на 

детето. Друго предимство на подхода е, че 

насърчава участието на семейството в образователния процес и така подобрява координацията на 

грижите и услугите.

Дори членовете на екипа да работят паралелно, те трябва да следват споделени цели и 

разбирания за посоката на развитие на  ученика. В следващия раздел може да намерите пример 

за убежденията на специалистите, която да служи като отправна точка в работата на екипа.

 

Един от членовете обикновено поема ролята на координатор/лидер на екипа. С течение на времето 
тази роля може да се поема от различни членове. Както и отделни специалисти могат да отпадат, 
защото детето вече не се нуждае от подкрепата на съответната дисциплина.

РОЛИ И ФУНКЦИИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯ ЕКИП

Учители, вкл. класни ръководители 

Учителят има основна роля в посрещане на образователните нужди на децата със спина бифида и 

хидроцефалия на почти всяко ниво. Учителят е един от най-важните членове на 

мултидисциплинарния екип. Обикновено поема ролята на координатор или ръководител на екипа, 

тъй като поради естеството на задълженията си, най-често взаимодейства с другите членове.

Класният ръководител е човекът, който познава най-добре качествата на детето, силните страни и 

обучителните му затруднения. Учителят е ангажиран с планиране, адаптиране и модифициране на 

учебната програма, така че да гарантира участието на ученика с 

обучителни затруднения в ежедневните занимания на класа. В 

тези дейности обикновено се включва ресурсен учител. Учителят 

трябва да умее да прилага различни стратегии за преподаване 

като диференциация на учебното съдържание, методите на 

универсалния дизайн и многостепенното обучение, така че 

учениците да следват своето лично развитие и да го споделят с 

останалите в класа.

Класният ръководител е и основният модел за подражание за 

децата. Когато учителят демонстрира положително отношение и 

приемане на многообразието в клас, тези ценности се 

възприемат по-лесно от съученици и педагози. Учителят може да 

подпомогне комуникацията в класа като ангажира учениците в 

съвместни дейности по учебното съдържание и извън него, включително и в спорта.

Училищно ръководство

Училищното ръководство обединява директори и други служители, които отговарят за дейностите 

в учебното заведение.  Тази дефиниция се отнася и до останалите училищни администратори и 

ръководители, като помощник-директори, главни учители и др.

Тяхната основната роля в мултидисциплинарния екип е да осигурят безопасна, позитивна и 

достъпна училищна среда и да насърчават приобщаващата философия и отношение сред всички 

членове на екипа. 

Здравни работници в учебното заведение

Здравните работници обединяват онези служители в учебното заведение, които посрещат 

здравните нужди на децата.

 Най-често това са медицинските сестри и затова в Общите насоко се обръщаме към тях. Същите 

съвети са валидни за лекарите или фелдшерите, които също могат да предоставят здравна 

подкрепа в учебното заведение.  

Медицинската сестра е здравният експерт в екипа и от тази позиция помага на учителите, 

специалните педагози и психолозите да разберат как здравословното състояние и здравните 

нужди на учениците могат да рефлектират върху тяхното представяне и поведение в детската 

градина/училището. Медицинската сестра би могла да подкрепи решенията на училищните 

администратори по отношение безопасността и достъпността на средата. Тя може също така да 

насърчава развитието на умения за самообслужване и застъпничество, свързани с медицинското 

състояние на ученика.

Нашите проучвания показват, че ролята на медицинската сестра в детската градина и училището 

носи голям потенциал, който много често не се познава и се подценява. Навременната и качествена 

медицинска грижа може да бъде решаващ фактор за подобряване на здравето и 

самостоятелността на учениците. Необходима е добра регулаторна рамка, в която тези 

задължения са ясно дефинирани. Подкрепата с информационни материали и допълнителни 

обучения също са ключови.

Асистенти

За да участват пълноценно в учебния процес, някои деца със спина бифида и хидроцефалия се 

нуждаят от асистентска подкрепа. Асистентът може да им помага в извършването на редица 

дейности от ежедневието като хранене, тоалет, преобличане, придвижване и позициониране, както 

и при пътуване до училището. Асистентът също подпомага при използването помощни средства 

като проходилка, инвалидна количка, за слагането и свалянето на ортези и др.

При деца с обучителни затруднения, асистентите могат директно да подкрепят ученика, следвайки 

указанията на учителите и специалните педагози. 

Ролята на асистента в мултидисциплинарния екип е многолика и често не е ясно дефинирана. В 

някои случаи асистентът е външно лице, назначено в рамките на общинска програма или директно 

от училището или семейството. Член на семейството може също да влезе в тази роля. Често това 

става неофициално и само за специфични дейности като помощ за тежка чанта или катетеризация.

Родители и членове на семейството

Макар и да не са професионално подготвени, родителите са  основен и изключително ценен член на 

мултидисциплинарния екип. Те могат да предоставят ценна информация на всички останали 

членове за нуждите, силните страни и интересите на детето, включително за тяхното 

здравословно състояние, успешни обучителни модели, таланти и предходен опит. Те често помагат 

на членовете на екипа да идентифицират нуждите на ученика.  

Заедно с детето си, родителите участват активно в определянето на учебни приоритети и 

образователни цели. Родителите са тези, които вземат информирани решения и правят избор за 

образованието на своето дете.

Учениците със спина бифида и хидроцефалия

Учениците със спина бифида и хидроцефалия също участват в екипа, който подкрепя 

приобщаването им в училище. Обикновено тяхната роля се  припокрива с ролята на родителите, 

като учениците стават по-активни и изземат повече функции и отговорности с израстването си.

Като пълноправен член на екипа е важно децата да получават пълна и достъпна информация от 

останалите членове и да участват във вземането на важните решения свързани с образованието 

им.  

Ресурсите на Multi-IN са насочени към описаните осем групи, които биха могли да формират такъв 

мултидисциплинарен екип в подкрепа на деца със спина бифида и с хидроцефалия в детската 

градина и в училището. Тъй като ресурсите ни са изготвени в подкрепа на екипа, членовете се 

считат за целеви групи на Multi-IN.

Докато Общите насоки предоставят цялостен поглед върху приобщаването, Multi-IN ръководствата 

и образователните видео курсове са насочени към специфични целеви групи. Те включват 

конкретни препоръки и практически съвети, в зависимост от ролята им в екипа.

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



Училищното ръководство, също така, трябва да създава благоприятни условия и да подпомага 

възможностите за сътрудничество между учители, специални педагози и други членове на 

мултидисциплинарния екип.

Ресурсни учители/специални педагози

Когато детето среща обучителни затруднения, мултидисциплинарният екип може да включва 

специален педагог, чиято роля е да подпомага работата на общообразователния учител. 

Специалният педагог може да се присъединява или да напуска екипа с течение на времето, в 

зависимост от текущите образователни нужди на детето.

Неговата роля е да подкрепя детето със специални инструкции и наставления в различни формати, 

като това се случва при съвместно преподаване с учителя в класната стая или като индивидуално 

обучение, в съответствие с текущия учебен план и програмата на класа. Ресурсният учител 

прилага различни стратегии, така че учениците с обучителни затруднения да следват своите 

лични цели, в рамките на споделени дейности с класа. 

Когато мултидисциплинарният екип включва специален учител, обикновено той също участва в 

планирането и адаптирането на учебната програма, заедно с водещия учител. 

Често специалните педагози улесняват комуникацията между съучениците, като обучават ученици 

с увреждания в социални умения и умения за общуване и насърчават положителното отношение на 

останалите.

Училищен психолог и педагогически съветник

Участието на училищен психолог или педагогически съветник в мултидисциплинарния екип също 

не е задължително. Тяхната роля е да подпомогнат пълноценното участие на децата със спина 

бифида и хидроцефалия в училищния живот. Чрез разговори и консултации те 

помагат на учениците да развият и приложат личностни умения, в 

съответствие с конкретните им нужди от подкрепа в училище. 

Училищните психолози и съветници имат своята важна 

роля в превенцията и противодействието на тормоза, 

както и в периода на пубертета.

Обикновено те координират работата си с другите 

членове на екипа като учители, специални учители, 

медицински сестри и семейството на детето.

Член 8 обръща специално внимание на важността от повишаване на общественото съзнание 

относно правата на хората с увреждания и положителното възприемане на образа им. В него се 

насърчават обществени програми и медийни кампании, които  представят хората с увреждания с 

фокус върху правата им и ценностите, залегнали в Конвенцията. 

Всяко дете с увреждания има не само свои специфични нужди, но и свои права. Децата с 

увреждания се нуждаят не само от специфична подкрепа, но и имат правото да бъдат подкрепяни 

по начин, който  отчита съществуващите бариери в обществото и осигурява разумни улеснения.

Бихме искали да представим децата със спина бифида и с хидроцефалия, като се фокусираме 

върху техния положителен образ и силни страни и да помогнем на професионалистите да ги 

надградят. Няма друг по-подходящ начин от опознаването на хората със спина бифида в тяхната 

положителна светлина.

По време на своя реч, Доминик Друдл, млад мъж от Словакия, запита публиката пред себе си:

 

Правата на хората със спина бифида и хидроцефалия не са 

абстрактно понятие. Те са нещо, за което мислим, говорим и 

което реално можем да приложим ежедневно, интегрирайки в 

масовата система цялостен набор от адекватно обезпечени и 

подкрепящи услуги и дейности. 

Следвайки това, Конвенцията отчита колко важно е професионалистите и персоналът, работещ с 

хора с увреждания, да са обучени и да познават правата, залегнали в Конвенцията, като средство за 

подобряване на подкрепата и услугите, гарантирани от правото. 

В отделна глава на Общите насоките, може да намерите Разбиранията за хората със спина бифида 

и хидроцефалия, които обединяват споделената гледна точка на всички заинтересовани страни.

 на техните умствени и физически способности в пълния размер на техния потенциал;

в)  предоставяне на възможност на хората с увреждания да участват ефективно в свободно 

 общество.

2.  При реализирането на това право държавите - страни по конвенцията, гарантират, че:

a)  лица с увреждания не са изключени от системата на общото образование по причина на 

 тяхното увреждане, както и деца с увреждания не са изключени от системата на 

 безплатното и задължително начално образование или на средното образование по 

 причина на тяхното увреждане;

б)  хората с увреждания имат достъп до включващо, качествено и безплатно начално 

 образование и до средно образование равноправно с всички останали в общността, в която 

 живеят;

в)  се предоставят разумни улеснения според изискванията на индивида;

г) хората с увреждания получават нужната им подкрепа в рамките на системата за общо 

 образование с оглед улесняване на тяхното ефективно образование;

д)  се предоставят ефективни мерки за индивидуална подкрепа в среда, способстваща за 

 пълноценното им академично и социално израстване, в съответствие с целите на 

 пълното включване.

3.  Държавите - страни по настоящата конвенция, дават възможност на хората с увреждания 

 за усвояване на житейски и социални умения, способстващи за пълноценното им и 

 равноправно участие в образованието и като членове на общността. За тази цел държавите 

 - страни по конвенцията, предприемат подходящи мерки, включително:

a)  улесняване изучаването на Брайловата и други алтернативни азбуки, на допълващи и 

 алтернативни методи, средства и формати на комуникация, ориентация и умения за 

придвижване, улесняване на взаимната 

взаимопомощ и наставничеството в 

рамките на общността;

б) улесняване усвояването на език на 

знаците и налагане на лингвистична 

идентичност на общността на лишените 

от слух;

в) гарантиране, че образованието на лица 

и особено деца, които са лишени от 

зрение, слух или от двете, се осъществява 

при използване на най-подходящите за индивида езици, методи и средства за комуникация и в 

среда, способстваща за пълноценното му академично и социално израстване.

Можете ли да видите моите
силни страни? Слабите са ясни.

„
“

Два са основните документи в международното право, които изграждат рамката, определяща 

статута на децата с увреждания и техните права. Те са създадени в съгласие с повечето страни по 

света и се превръщат в документи на Обединените нации: Конвенция на ООН за правата на детето 

и Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания. И двата документа подчертават, че 

висшият интерес на детето трябва да бъде основен и най-важен критерий, който се взема 

предвид във всички действия, свързани с децата с увреждания.

КОНВЕНЦИЯ НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

Конвенцията на ООН за правата на детето е един от основните инструменти, чрез който се 

гарантират правата на децата по света. Член 23 е специално насочен към правата на най-уязвимата 

група сред тях, а именно децата с увреждания. Всяка от четирите точки на член 23 обхваща 

различна област от живота на децата. Първата включва признаване на правата на децата с 

увреждания, като специално е упоменато правото им да водят пълноценен и достоен живот в 

условия, които осигуряват достойнството, поощряват самостоятелността и улесняват активното 

им участие в обществото. 

Втората точка признава правото на всяко дете с увреждания на специални грижи, 

които съответстват на състоянието и нуждите на детето и на хората, които 

полагат грижи за него.  В третата точка от член 23 се 

подчертават ефективността и достъпността на 

основните услуги, които трябва да бъдат предоставени 

на децата с увреждания безплатно или на пропорционална 

цена, според икономическото състояние на 

детето и хората, които полагат грижи за 

него. Текстът е насочен към възможността 

и материалната обезпеченост на тези права и 

услуги, с фокус нуждите на детето по начин 

позволяващ на детето най-пълната възможна 

социална интеграция и индивидуално развитие, 

включително неговото културно и духовно 

развитие. Последната точка включва правните 

задължения на държавите-страни по 

конвенцията, сред които размяната на 

подходяща информация в областта на здравната профилактика, на медицинското, 

психологическото и функционалното лечение на децата с умствени или физически дефицити, 

включително разпространение и достъп до информация относно методи на рехабилитация, 

образование и професионална подготовка, с цел да се даде възможност на държавите - страни по 

Конвенцията, да подобрят своите възможности и умения и разширят опита си в тези области. В това 

отношение особено трябва да се имат предвид нуждите на развиващите се страни.

КОНВЕНЦИЯ НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Децата с увреждания се считат за уязвима група сред децата и специфична група сред хората с 

увреждания. Основна цел на ООН при представяне на  Конвенция за правата на хората с увреждания е 

тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото, равноправно с останалите. Тъй като децата са 

зависими от възрастните около тях, от решаващо значение е какъв тип информация и какъв подход 

ще предприемат те. Особено внимание се обръща на момичетата и жените с увреждания като група 

подложени на множество форми на дискриминация и изложена на повишен риск от насилие, 

нараняване или тормоз, пренебрежително отношение. Конвенцията за правата на хората с 

увреждания прави връзка с Конвенцията за правата на детето и потвърждава, че на децата с 

увреждания трябва да бъде осигурено пълноценно упражняване на всички права на човека и основни 

свободи, равноправно с останалите деца.

Конвенция за правата на хората с увреждания въвежда ново определение за увреждане, като 

подчертава взаимодействието между човека и бариерите в обществото. 

„Съзнавайки, че увреждането е развиващо се понятие и че то се явява резултат от взаимодействието 

между лицата с увреждания и различните пречки в заобикалящата ги среда, които затрудняват 

тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото равноправно с останалите“. 

(Преамбюл на Конвенцията, точка д)

Възрастните около детето с увреждане играят важна роля за идентифицирането на бариерите, които 

могат да възпрепятстват участието му в различните аспекти на социалния живот като училище, 

занимания в свободното време, спорт, култура и др.

В наши дни, хората със спина бифида по света, все още се борят за своето достойнство, въпреки 

че много от тях живеят независим живот и успешно представляват страните си в спорта, 

изкуствата, политиката, науката и много други области. 

Конвенцията включва 50 члена, като първите 30 от тях се отнасят пряко до най-важните области 

от живота на хората с увреждания: 

1. Цел.

2. Определения.

3. Общи принципи.

4. Обши задължения.

5. Равенство и забрана на дискриминация.

6. Жени с увреждания.

7. Деца с увреждания. 

8. Повишаване на общественото съзнание.

9. Достъпност. 

10. Право на живот. 

11. Рискови ситуации и хуманитарни бедствия .            

12. Равнопоставеност пред закона.

13. Достъп до правосъдие.

14. Свобода и сигурност на личността.

15. Защита срещу изтезания или жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание .

16. Защита срещу експлоатация, насилие и тормоз .

17. Защита на целостта и ненакърнимостта на личността.

18. Свобода на придвижването и националност .

19. Независим живот и включване в общността .

20. Лична мобилност.

21. Свобода на изразяване и на мнение, свобода на достъпа до информация .

22. Зачитане на личната неприкосновеност .

23. Respect for home and the family.

24. Образование.

25. Здравеопазване.

26. Абилитация и рехабилитация .

27. Работа и заетост .

28. Подходящ жизнен стандарт и социална закрила.

29. Участие в политическия и обществения живот.

30. Участие в политическия, културния и спортния живот.

Конвенцията многократно подчертава положителния принос на хората с увреждания в обществото. 
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Конвенцията също така признава колко важни за хората с увреждания са тяхната 

самостоятелност, независимост и свобода, включително свободата на личен избор. От 

съществено значение е възрастните, които се грижат за децата с увреждания да осъзнаят това и 

да полагат усилия като подкрепят тяхната самостоятелност и независимост, още от най-ранна 

възраст. 

Конвенцията обръща особено внимание на необходимостта да се подкрепя правото на образование 

на хората с увреждания, на всички равнища на образователната система, включително и на децата, 

от ранна възраст. Съществува много тясна връзка между образованието и правата на човека, за 

която ще напишем повече в следващата глава.

ценности.

2. Прилагане на приобщаващи мерки - развитие на училище за всички, подкрепа на 

многообразието.

3. Развитие на приобщаваща практика - разработване на учебна програма за всички, организация на 

обучението.

Индексът за приобщаване е достъпен на български тук: 

https://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20EY%20Bulgarian.pdf 

Европейската агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование, 

базирана в Брюксел (www.european-agency.org), предлага друг специфичен инструмент за развитие 

на приобщаващото образование под формата на приобщаващ профил на учителя. Агенцията 

посочва четири основни ценности, свързани с преподаването и ученето, които следва да са основа 

в работата на всички педагози в приобщаващото образование:

1. Зачитане на ценността на разнообразието – различията се възприемат като ресурс и принос към 

образованието;

2. Подкрепа за всички ученици – учителите поставят високи цели за всеки ученик;

3. Сътрудничество – Сътрудничеството и работата в екип са съществени части от подхода на всеки 

учител; 

4. Лично професионално развитие – преподаването е дейност, свързана с ученето и следователно 

учителите също носят отговорност да се учат през целия живот.

Повече подробности можете да намерите тук:

https://www.european-agency.org/sites/default/files/profile_of_inclusive_teachers_en.pdf

Агенцията разработва концепция за качествено приобщаващо образование в ранна детска възраст 

за всички деца. Тя разделя констатациите в три области:

1. Да даде възможност на всички деца да принадлежат, да се ангажират и да учат

Всяко дете е уникално по отношение на приобщаването. Вместо да се ограничаваме до спазването 

на националните стандарти, е необходимо да наблюдаваме напредъка на всяко дете. Това ни 

позволява да ценим всички като активни участници, без значение нивото им на успех и да им 

осигурим подкрепата, от която се нуждаят, за да постигнат напредък, заедно със съучениците си. 

Учебните заведения, които служат за добър пример, приемат и ценят всяко дете в творческа и 

подкрепяща учебна общност, към която всички принадлежат и където всеки се радва на добри 

взаимоотношения, както със служители, така и с връстници. В такава приятелска атмосфера 

децата се насърчават и им се позволява да:

 използват силните си страни;

 вземат решения, особено в играта;

 развиват своето любопитство и самостоятелност;

 изразяват интереси, поставят си цели и ги използват при решаването на проблеми;

 демонстрират мотивация и участват в дейности заедно с връстниците си.

2. Разработване на инструмент за саморефлексия

Инструментът за саморефлексия разглежда предучилищните учебни заведения като място за 

участие и обучение. Той набляга на факторите в учебното заведение, които влияят върху 

преживяванията на децата. Разглежда осем аспекта:

  приветливата атмосфера;

  приобщаваща социална среда;

  подход, който поставя детето в центъра;

  физическа среда, която е удобна и

 подходяща за деца;

  материали за всички деца;

  възможности за комуникация за всички;

  приобщаваща среда за преподаване и учене;

  семейна среда.

 

3. Адаптиране на екосистемния модел на приобщаващото образование в ранна детска възраст 

Този модел обхваща всички основни аспекти на приобщаващото образование в ранна детска 

възраст и служи като рамка за планиране, подобряване, наблюдение и оценка на качеството на 

приобщаващото образование в ранна детска възраст на местно, регионално и национално ниво 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/IECE-Summary-ENelectronic.pdf

4.  За да спомогнат за реализирането на това право, държавите - страни по конвенцията, 

 предприемат подходящи мерки за привличане на работа на учители, включително такива с 

 увреждания, които да са квалифицирани по езика на знаците и/или Брайловата азбука, да 

 обучават професионалисти и други служители за работа на всички равнища на 

 образователния процес. Това обучение трябва да включва в себе си разбиране на нуждите 

 на хората с увреждания и използване на всякакви допълващи или алтернативни методи, 

 средства и формати на комуникация, образователни методики и материали, предназначени 

 за хора с увреждания.

5.  Държавите - страни по конвенцията, гарантират, че хората с увреждания имат пълен достъп 

 до общо висше образование, до професионално образование и подготовка, до образование 

 за възрастни и възможности за обучение през целия живот, без дискриминация и 

 равноправно с всички останали. За целта държавите - страни по конвенцията, осигуряват 

 предоставянето на разумни улеснения за хората с увреждания.“

Съществуват редица определения за приобщаващото образование. Някои автори дефинират ясно 

какво не може да се счита за приобщаващо образование, докато други изясняват 

фундаменталната разлика между процеса на приобщаване и интеграция, която често погрешно, 

продължава да се счита за синоним на приобщаващото образование. В този контекст Villa and 

Thousand (2016) обясняват защо интеграцията не е приобщаващо образование. Те посочват, че 

интеграцията определя кои ученици не трябва или не могат да се обучават в масовите училища, 

както и че се фокусира главно върху осигуряването на физическа и социална достъпност с 

ограничени или никакви академични очаквания от ученици с умерени и тежки увреждания.

Същите автори подчертават, че приобщаващото образование е едновременно визия и подход, 

които приветстват, ценят и подкрепят разнообразието от академично, социално, емоционално, 

езиково и комуникационно обучение на всички ученици в споделена среда, за постигане на 

желаните образователни цели.

Тannenberger (2016) подчертава, че приобщаващото образование е система или процес, а не 

еднократна мярка. То води до училище за всички, където хетерогенността се разглежда като 

обогатяване на образователния процес. Приобщаването позволява на всички деца да посещават 

общообразователни начални училища близо до домовете си. Учителите в такова училище подхождат 

индивидуално към всеки ученик като към уникална личност. Цялото образование и философия на 

училището се основават на този подход. Образователната стратегия се адаптира към способностите, 

талантите или дефицитите и се фокусира върху това да гарантира, че всеки ученик използва пълния 

си потенциал, като в същото време се учи да общува и да си сътрудничи с останалите.

Tannenberger обръща внимание на разликите в начина, по който концепциите за интеграция и за 

приобщаване разглеждат неуспехите на децата. Докато при интеграцията неуспехът се обяснява с 

липсата на способности у детето, то приобщаващото образование предлага мерки за подкрепа. 

Една от основните цели на приобщаващото образование е да подготви учениците за качествен и 

успешен живот в днешното съвременно общество. Това предполага функциониране в 

приобщаваща среда, в която средата и формата на обучение са  про-инклузивни в същността си.

Педагогическите концепции за приобщаващото образование понастоящем се считат за 

характеристики на едно добре ориентирано „училище на бъдещето“. Сред основните принципи на 

приобщаващото образование, които могат да бъдат намерени не само в професионалната 

литература, но и в международните правни документи, Tannenberger посочва:

1.  Принципът на хуманизма и демокрацията – приобщаването в различни сфери на живота трябва 

да бъде естествена последица от прилагането на правата на човека и ценностите на свободното и 

демократично общество;

2. Принципът на хетерогенността – разнообразието е естествена част от обществото и се счита за 

позитив и двигател за развитие;

3. Принципът на сътрудничеството – съжителство на хората с различни таланти и недостатъци в 

едно общество;

4. Принцип на райониране– всички деца от района имат право да посещават местното училище;

5. Принципът на откритост и ефективност – обмислено и ефективно осъществено обучение в 

безопасна училищна среда;

6. Принципът на индивидуализацията – приемане на потребностите на всеки човек в 

образователната система и поддържане на процеса, така че всеки да може да се развива 

пълноценно;

7. Принцип на целостта – развитието на ученика засяга интелектуалните, социалните, етичните, 

физическите и други компоненти на неговата личност.

Друго цялостно определение за приобщаващото образование може да се намери в Индекса за 

приобщаване. Неговите автори Booth and Ainscow (2016) разглеждат приобщаващото образование 

като безкраен процес, който включва участието на индивиди, създаването на системи и среди и 

насърчаването на приобщаващи ценности. Приобщаването предполага увеличаване на участието 

на всички и намаляване на всички форми на изключване и дискриминация. То насърчава 

вслушването в гласа на децата, на семействата и на училищния персонал.

Индексът разглежда възможностите за училищно развитие в три взаимосвързани направления

1. Създаване на приобщаваща култура – изграждане на общност, установяване на приобщаващи 

реформа в образованието, включително изменения на закони, учебни програми, системи за 

обучение на учители, материали, учебна среда, методологии, начини на разпределение на 

ресурсите и т.н. Преди всичко обаче, ще изисква промяна в нагласите на хората в системата, така че 

да започнат да ценят разнообразието и различията и да ги възприемат като възможност, а не като 

проблем” (стр. 29).

Приобщаващото образование е всеобхватна концепция, която оказва влияние върху политиките и 

подходите в прилагането на задължителното училищно образование, висшето образование и 

обучението на учители. 

Целите на приобщаващото образование могат да се постигат само в среда, която цени всички и 

училището се възприема като ресурс на общността. Приобщаващото образование засяга всички 

ученици. То има за цел да увеличи пълноценното участие на индивида в образователните 

дейности и да намали степента на изключването му от образованието и обществото като цяло. 

Накратко, приобщаващото образование е подход, основан върху принципи, права, ценности като 

равенство, участие, подкрепа, развитие на общността и зачитане на културното многообразие. 

Ценностите, които учителят изповядва, неизбежно определят неговото поведение и действия. 

Според Световния доклад за уврежданията (World Disability Report, 2011), „подходящото обучение на 

масовите учители е предпоставка, те да преподават уверено на деца с различни потребности“(стр. 

222). Докладът подчертава, че обучението на учителите трябва също да се съсредоточи върху 

нагласите и ценностите, а не само върху знанията и уменията.

Много страни от цял свят подписаха Конвенцията за правата на хората с увреждания, която 

разгледахме в предходен раздел от Общите насоки. Тя е документ с най-висока стойност в 

международното право за хората с увреждания.  Конвенцията има за цел да насърчава, защитава и 

гарантира равенството и пълнотата в прилагането на всички човешки права и основни свободи на 

хората и децата с увреждания, и да насърчава зачитането на достойнството им. 

С подписването му, България се ангажира да прилага разпоредбите на Конвенцията. Документът до 

голяма степен представлява набор от инструменти за подобряване на качеството на живот на 

хората с увреждания, като в същото време текстовете носят правна тежест и задължения.

Член 24 – Образование, гласи:

1. Държавите - страни по настоящата конвенция, признават правото на образование на хората с 

увреждания. С оглед реализирането на това право без дискриминация и при равни възможности 

държавите - страни по конвенцията, осигуряват включваща образователна система на всички 

равнища и възможности за обучение през цялата продължителност на живота, насочени към:

a)  пълно развитие на човешкия потенциал и чувството за собствена стойност и достойнство и 

укрепване на спазването на правата на човека, основните свободи и човешкото многообразие;

б)  развитие от страна на хора с увреждания на тяхната личност, таланти и творчески заложби, 

Очевидно е, че всяко дете със спина бифида е уникално. Всяка година по света се раждат хиляди 

хора със спина бифида. Голямата част от тях доживяват до зряла възраст, въпреки тежката 

ситуация. Времето между раждането и зрелостта на тези хора е изпълнено с рискове. Нужна е 

сериозна подкрепа, за да могат родителите да вземат информирани решения, в интерес на 

бъдещето на децата си. Учителят може да е един от онези стълбове, които ще повлияят 

фундаментално върху развитието на детето. В този процес е от изключително значение, родители 

и учители да  имат обща цел като:

Характеристики на добре адаптиран възрастен:

 Придобити социални умения – способност за взаимодействие с други хора;

 Уважение към авторитетите;

 Самоувереност, в смисъл на самоуважение;

  Способност за справяне с предизвикателства;

 Способност за приемане или искане на помощ.

Повече по темата може да намерите в ръководствата на отделните целеви групи.

Мултидисциплинарният екип позволява индивидуална подкрепа за нуждите на ученика от 

специалисти в различни дисциплини, всеки от който допринася с опита и експертизата си. 

Членовете на екипа работят успоредно, а прякото интердисциплинарно взаимодействие е 

по-скоро изключение и се случва посредством ръководителя на екипа

(Hall, 2001).

По отношение на приобщаващото образование, мултидисциплинарните екипи се състоят от 

няколко специалисти от различни области, всеки от които играе специфична роля в посрещане 

нуждите на децата. Екипът може да се състои от учители, специални педагози, училищни 

администратори, здравни работници, социални работници, психолози и др. Какви специалисти ще 

участват зависи от специфичните нужди на ученика и образователния модел. Възможно е 

отделните членове да принадлежат към различни административни структури, да получават 

финансиране от различни източници, да имат различни приоритети и мотивация в работата си. От 

една страна, това прави екипа по-труден за управление и пречи на комуникацията между 

отделните членове. От друга страна, мултидисциплинарният подход е достатъчно ефективен и 

гъвкав, за да бъде приложен сравнително лесно, дори когато не е стандарт за съответната 

образователна система или учебното заведение няма предишен опит.

Мултидисциплинарният подход предлага 

възможност учениците да си взаимодействат с 

отделните членове на екипа при определянето на 

своите лични и образователни цели. Това 

позволява на всеки специалист да се ангажира 

лично и да усеща своя принос в напредъка на 

детето. Друго предимство на подхода е, че 

насърчава участието на семейството в образователния процес и така подобрява координацията на 

грижите и услугите.

Дори членовете на екипа да работят паралелно, те трябва да следват споделени цели и 

разбирания за посоката на развитие на  ученика. В следващия раздел може да намерите пример 

за убежденията на специалистите, която да служи като отправна точка в работата на екипа.

 

Един от членовете обикновено поема ролята на координатор/лидер на екипа. С течение на времето 
тази роля може да се поема от различни членове. Както и отделни специалисти могат да отпадат, 
защото детето вече не се нуждае от подкрепата на съответната дисциплина.

РОЛИ И ФУНКЦИИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯ ЕКИП

Учители, вкл. класни ръководители 

Учителят има основна роля в посрещане на образователните нужди на децата със спина бифида и 

хидроцефалия на почти всяко ниво. Учителят е един от най-важните членове на 

мултидисциплинарния екип. Обикновено поема ролята на координатор или ръководител на екипа, 

тъй като поради естеството на задълженията си, най-често взаимодейства с другите членове.

Класният ръководител е човекът, който познава най-добре качествата на детето, силните страни и 

обучителните му затруднения. Учителят е ангажиран с планиране, адаптиране и модифициране на 

учебната програма, така че да гарантира участието на ученика с 

обучителни затруднения в ежедневните занимания на класа. В 

тези дейности обикновено се включва ресурсен учител. Учителят 

трябва да умее да прилага различни стратегии за преподаване 

като диференциация на учебното съдържание, методите на 

универсалния дизайн и многостепенното обучение, така че 

учениците да следват своето лично развитие и да го споделят с 

останалите в класа.

Класният ръководител е и основният модел за подражание за 

децата. Когато учителят демонстрира положително отношение и 

приемане на многообразието в клас, тези ценности се 

възприемат по-лесно от съученици и педагози. Учителят може да 

подпомогне комуникацията в класа като ангажира учениците в 

съвместни дейности по учебното съдържание и извън него, включително и в спорта.

Училищно ръководство

Училищното ръководство обединява директори и други служители, които отговарят за дейностите 

в учебното заведение.  Тази дефиниция се отнася и до останалите училищни администратори и 

ръководители, като помощник-директори, главни учители и др.

Тяхната основната роля в мултидисциплинарния екип е да осигурят безопасна, позитивна и 

достъпна училищна среда и да насърчават приобщаващата философия и отношение сред всички 

членове на екипа. 

Здравни работници в учебното заведение

Здравните работници обединяват онези служители в учебното заведение, които посрещат 

здравните нужди на децата.

 Най-често това са медицинските сестри и затова в Общите насоко се обръщаме към тях. Същите 

съвети са валидни за лекарите или фелдшерите, които също могат да предоставят здравна 

подкрепа в учебното заведение.  

Медицинската сестра е здравният експерт в екипа и от тази позиция помага на учителите, 

специалните педагози и психолозите да разберат как здравословното състояние и здравните 

нужди на учениците могат да рефлектират върху тяхното представяне и поведение в детската 

градина/училището. Медицинската сестра би могла да подкрепи решенията на училищните 

администратори по отношение безопасността и достъпността на средата. Тя може също така да 

насърчава развитието на умения за самообслужване и застъпничество, свързани с медицинското 

състояние на ученика.

Нашите проучвания показват, че ролята на медицинската сестра в детската градина и училището 

носи голям потенциал, който много често не се познава и се подценява. Навременната и качествена 

медицинска грижа може да бъде решаващ фактор за подобряване на здравето и 

самостоятелността на учениците. Необходима е добра регулаторна рамка, в която тези 

задължения са ясно дефинирани. Подкрепата с информационни материали и допълнителни 

обучения също са ключови.

Асистенти

За да участват пълноценно в учебния процес, някои деца със спина бифида и хидроцефалия се 

нуждаят от асистентска подкрепа. Асистентът може да им помага в извършването на редица 

дейности от ежедневието като хранене, тоалет, преобличане, придвижване и позициониране, както 

и при пътуване до училището. Асистентът също подпомага при използването помощни средства 

като проходилка, инвалидна количка, за слагането и свалянето на ортези и др.

При деца с обучителни затруднения, асистентите могат директно да подкрепят ученика, следвайки 

указанията на учителите и специалните педагози. 

Ролята на асистента в мултидисциплинарния екип е многолика и често не е ясно дефинирана. В 

някои случаи асистентът е външно лице, назначено в рамките на общинска програма или директно 

от училището или семейството. Член на семейството може също да влезе в тази роля. Често това 

става неофициално и само за специфични дейности като помощ за тежка чанта или катетеризация.

Родители и членове на семейството

Макар и да не са професионално подготвени, родителите са  основен и изключително ценен член на 

мултидисциплинарния екип. Те могат да предоставят ценна информация на всички останали 

членове за нуждите, силните страни и интересите на детето, включително за тяхното 

здравословно състояние, успешни обучителни модели, таланти и предходен опит. Те често помагат 

на членовете на екипа да идентифицират нуждите на ученика.  

Заедно с детето си, родителите участват активно в определянето на учебни приоритети и 

образователни цели. Родителите са тези, които вземат информирани решения и правят избор за 

образованието на своето дете.

Учениците със спина бифида и хидроцефалия

Учениците със спина бифида и хидроцефалия също участват в екипа, който подкрепя 

приобщаването им в училище. Обикновено тяхната роля се  припокрива с ролята на родителите, 

като учениците стават по-активни и изземат повече функции и отговорности с израстването си.

Като пълноправен член на екипа е важно децата да получават пълна и достъпна информация от 

останалите членове и да участват във вземането на важните решения свързани с образованието 

им.  

Ресурсите на Multi-IN са насочени към описаните осем групи, които биха могли да формират такъв 

мултидисциплинарен екип в подкрепа на деца със спина бифида и с хидроцефалия в детската 

градина и в училището. Тъй като ресурсите ни са изготвени в подкрепа на екипа, членовете се 

считат за целеви групи на Multi-IN.

Докато Общите насоки предоставят цялостен поглед върху приобщаването, Multi-IN ръководствата 

и образователните видео курсове са насочени към специфични целеви групи. Те включват 

конкретни препоръки и практически съвети, в зависимост от ролята им в екипа.

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



Училищното ръководство, също така, трябва да създава благоприятни условия и да подпомага 

възможностите за сътрудничество между учители, специални педагози и други членове на 

мултидисциплинарния екип.

Ресурсни учители/специални педагози

Когато детето среща обучителни затруднения, мултидисциплинарният екип може да включва 

специален педагог, чиято роля е да подпомага работата на общообразователния учител. 

Специалният педагог може да се присъединява или да напуска екипа с течение на времето, в 

зависимост от текущите образователни нужди на детето.

Неговата роля е да подкрепя детето със специални инструкции и наставления в различни формати, 

като това се случва при съвместно преподаване с учителя в класната стая или като индивидуално 

обучение, в съответствие с текущия учебен план и програмата на класа. Ресурсният учител 

прилага различни стратегии, така че учениците с обучителни затруднения да следват своите 

лични цели, в рамките на споделени дейности с класа. 

Когато мултидисциплинарният екип включва специален учител, обикновено той също участва в 

планирането и адаптирането на учебната програма, заедно с водещия учител. 

Често специалните педагози улесняват комуникацията между съучениците, като обучават ученици 

с увреждания в социални умения и умения за общуване и насърчават положителното отношение на 

останалите.

Училищен психолог и педагогически съветник

Участието на училищен психолог или педагогически съветник в мултидисциплинарния екип също 

не е задължително. Тяхната роля е да подпомогнат пълноценното участие на децата със спина 

бифида и хидроцефалия в училищния живот. Чрез разговори и консултации те 

помагат на учениците да развият и приложат личностни умения, в 

съответствие с конкретните им нужди от подкрепа в училище. 

Училищните психолози и съветници имат своята важна 

роля в превенцията и противодействието на тормоза, 

както и в периода на пубертета.

Обикновено те координират работата си с другите 

членове на екипа като учители, специални учители, 

медицински сестри и семейството на детето.

Член 8 обръща специално внимание на важността от повишаване на общественото съзнание 

относно правата на хората с увреждания и положителното възприемане на образа им. В него се 

насърчават обществени програми и медийни кампании, които  представят хората с увреждания с 

фокус върху правата им и ценностите, залегнали в Конвенцията. 

Всяко дете с увреждания има не само свои специфични нужди, но и свои права. Децата с 

увреждания се нуждаят не само от специфична подкрепа, но и имат правото да бъдат подкрепяни 

по начин, който  отчита съществуващите бариери в обществото и осигурява разумни улеснения.

Бихме искали да представим децата със спина бифида и с хидроцефалия, като се фокусираме 

върху техния положителен образ и силни страни и да помогнем на професионалистите да ги 

надградят. Няма друг по-подходящ начин от опознаването на хората със спина бифида в тяхната 

положителна светлина.

По време на своя реч, Доминик Друдл, млад мъж от Словакия, запита публиката пред себе си:

 

Правата на хората със спина бифида и хидроцефалия не са 

абстрактно понятие. Те са нещо, за което мислим, говорим и 

което реално можем да приложим ежедневно, интегрирайки в 

масовата система цялостен набор от адекватно обезпечени и 

подкрепящи услуги и дейности. 

Следвайки това, Конвенцията отчита колко важно е професионалистите и персоналът, работещ с 

хора с увреждания, да са обучени и да познават правата, залегнали в Конвенцията, като средство за 

подобряване на подкрепата и услугите, гарантирани от правото. 

В отделна глава на Общите насоките, може да намерите Разбиранията за хората със спина бифида 

и хидроцефалия, които обединяват споделената гледна точка на всички заинтересовани страни.

 на техните умствени и физически способности в пълния размер на техния потенциал;

в)  предоставяне на възможност на хората с увреждания да участват ефективно в свободно 

 общество.

2.  При реализирането на това право държавите - страни по конвенцията, гарантират, че:

a)  лица с увреждания не са изключени от системата на общото образование по причина на 

 тяхното увреждане, както и деца с увреждания не са изключени от системата на 

 безплатното и задължително начално образование или на средното образование по 

 причина на тяхното увреждане;

б)  хората с увреждания имат достъп до включващо, качествено и безплатно начално 

 образование и до средно образование равноправно с всички останали в общността, в която 

 живеят;

в)  се предоставят разумни улеснения според изискванията на индивида;

г) хората с увреждания получават нужната им подкрепа в рамките на системата за общо 

 образование с оглед улесняване на тяхното ефективно образование;

д)  се предоставят ефективни мерки за индивидуална подкрепа в среда, способстваща за 

 пълноценното им академично и социално израстване, в съответствие с целите на 

 пълното включване.

3.  Държавите - страни по настоящата конвенция, дават възможност на хората с увреждания 

 за усвояване на житейски и социални умения, способстващи за пълноценното им и 

 равноправно участие в образованието и като членове на общността. За тази цел държавите 

 - страни по конвенцията, предприемат подходящи мерки, включително:

a)  улесняване изучаването на Брайловата и други алтернативни азбуки, на допълващи и 

 алтернативни методи, средства и формати на комуникация, ориентация и умения за 

придвижване, улесняване на взаимната 

взаимопомощ и наставничеството в 

рамките на общността;

б) улесняване усвояването на език на 

знаците и налагане на лингвистична 

идентичност на общността на лишените 

от слух;

в) гарантиране, че образованието на лица 

и особено деца, които са лишени от 

зрение, слух или от двете, се осъществява 

при използване на най-подходящите за индивида езици, методи и средства за комуникация и в 

среда, способстваща за пълноценното му академично и социално израстване.

Два са основните документи в международното право, които изграждат рамката, определяща 

статута на децата с увреждания и техните права. Те са създадени в съгласие с повечето страни по 

света и се превръщат в документи на Обединените нации: Конвенция на ООН за правата на детето 

и Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания. И двата документа подчертават, че 

висшият интерес на детето трябва да бъде основен и най-важен критерий, който се взема 

предвид във всички действия, свързани с децата с увреждания.

КОНВЕНЦИЯ НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

Конвенцията на ООН за правата на детето е един от основните инструменти, чрез който се 

гарантират правата на децата по света. Член 23 е специално насочен към правата на най-уязвимата 

група сред тях, а именно децата с увреждания. Всяка от четирите точки на член 23 обхваща 

различна област от живота на децата. Първата включва признаване на правата на децата с 

увреждания, като специално е упоменато правото им да водят пълноценен и достоен живот в 

условия, които осигуряват достойнството, поощряват самостоятелността и улесняват активното 

им участие в обществото. 

Втората точка признава правото на всяко дете с увреждания на специални грижи, 

които съответстват на състоянието и нуждите на детето и на хората, които 

полагат грижи за него.  В третата точка от член 23 се 

подчертават ефективността и достъпността на 

основните услуги, които трябва да бъдат предоставени 

на децата с увреждания безплатно или на пропорционална 

цена, според икономическото състояние на 

детето и хората, които полагат грижи за 

него. Текстът е насочен към възможността 

и материалната обезпеченост на тези права и 

услуги, с фокус нуждите на детето по начин 

позволяващ на детето най-пълната възможна 

социална интеграция и индивидуално развитие, 

включително неговото културно и духовно 

развитие. Последната точка включва правните 

задължения на държавите-страни по 

конвенцията, сред които размяната на 

подходяща информация в областта на здравната профилактика, на медицинското, 

психологическото и функционалното лечение на децата с умствени или физически дефицити, 

включително разпространение и достъп до информация относно методи на рехабилитация, 

образование и професионална подготовка, с цел да се даде възможност на държавите - страни по 

Конвенцията, да подобрят своите възможности и умения и разширят опита си в тези области. В това 

отношение особено трябва да се имат предвид нуждите на развиващите се страни.

КОНВЕНЦИЯ НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Децата с увреждания се считат за уязвима група сред децата и специфична група сред хората с 

увреждания. Основна цел на ООН при представяне на  Конвенция за правата на хората с увреждания е 

тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото, равноправно с останалите. Тъй като децата са 

зависими от възрастните около тях, от решаващо значение е какъв тип информация и какъв подход 

ще предприемат те. Особено внимание се обръща на момичетата и жените с увреждания като група 

подложени на множество форми на дискриминация и изложена на повишен риск от насилие, 

нараняване или тормоз, пренебрежително отношение. Конвенцията за правата на хората с 

увреждания прави връзка с Конвенцията за правата на детето и потвърждава, че на децата с 

увреждания трябва да бъде осигурено пълноценно упражняване на всички права на човека и основни 

свободи, равноправно с останалите деца.

Конвенция за правата на хората с увреждания въвежда ново определение за увреждане, като 

подчертава взаимодействието между човека и бариерите в обществото. 

„Съзнавайки, че увреждането е развиващо се понятие и че то се явява резултат от взаимодействието 

между лицата с увреждания и различните пречки в заобикалящата ги среда, които затрудняват 

тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото равноправно с останалите“. 

(Преамбюл на Конвенцията, точка д)

Възрастните около детето с увреждане играят важна роля за идентифицирането на бариерите, които 

могат да възпрепятстват участието му в различните аспекти на социалния живот като училище, 

занимания в свободното време, спорт, култура и др.

В наши дни, хората със спина бифида по света, все още се борят за своето достойнство, въпреки 

че много от тях живеят независим живот и успешно представляват страните си в спорта, 

изкуствата, политиката, науката и много други области. 

Конвенцията включва 50 члена, като първите 30 от тях се отнасят пряко до най-важните области 

от живота на хората с увреждания: 

1. Цел.

2. Определения.

3. Общи принципи.

4. Обши задължения.

5. Равенство и забрана на дискриминация.

6. Жени с увреждания.

7. Деца с увреждания. 

8. Повишаване на общественото съзнание.

9. Достъпност. 

10. Право на живот. 

11. Рискови ситуации и хуманитарни бедствия .            

12. Равнопоставеност пред закона.

13. Достъп до правосъдие.

14. Свобода и сигурност на личността.

15. Защита срещу изтезания или жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание .

16. Защита срещу експлоатация, насилие и тормоз .

17. Защита на целостта и ненакърнимостта на личността.

18. Свобода на придвижването и националност .

19. Независим живот и включване в общността .

20. Лична мобилност.

21. Свобода на изразяване и на мнение, свобода на достъпа до информация .

22. Зачитане на личната неприкосновеност .

23. Respect for home and the family.

24. Образование.

25. Здравеопазване.

26. Абилитация и рехабилитация .

27. Работа и заетост .

28. Подходящ жизнен стандарт и социална закрила.

29. Участие в политическия и обществения живот.

30. Участие в политическия, културния и спортния живот.

Конвенцията многократно подчертава положителния принос на хората с увреждания в обществото. 

Конвенцията също така признава колко важни за хората с увреждания са тяхната 

самостоятелност, независимост и свобода, включително свободата на личен избор. От 

съществено значение е възрастните, които се грижат за децата с увреждания да осъзнаят това и 

да полагат усилия като подкрепят тяхната самостоятелност и независимост, още от най-ранна 

възраст. 

Конвенцията обръща особено внимание на необходимостта да се подкрепя правото на образование 

на хората с увреждания, на всички равнища на образователната система, включително и на децата, 

от ранна възраст. Съществува много тясна връзка между образованието и правата на човека, за 

която ще напишем повече в следващата глава.
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ценности.

2. Прилагане на приобщаващи мерки - развитие на училище за всички, подкрепа на 

многообразието.

3. Развитие на приобщаваща практика - разработване на учебна програма за всички, организация на 

обучението.

Индексът за приобщаване е достъпен на български тук: 

https://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20EY%20Bulgarian.pdf 

Европейската агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование, 

базирана в Брюксел (www.european-agency.org), предлага друг специфичен инструмент за развитие 

на приобщаващото образование под формата на приобщаващ профил на учителя. Агенцията 

посочва четири основни ценности, свързани с преподаването и ученето, които следва да са основа 

в работата на всички педагози в приобщаващото образование:

1. Зачитане на ценността на разнообразието – различията се възприемат като ресурс и принос към 

образованието;

2. Подкрепа за всички ученици – учителите поставят високи цели за всеки ученик;

3. Сътрудничество – Сътрудничеството и работата в екип са съществени части от подхода на всеки 

учител; 

4. Лично професионално развитие – преподаването е дейност, свързана с ученето и следователно 

учителите също носят отговорност да се учат през целия живот.

Повече подробности можете да намерите тук:

https://www.european-agency.org/sites/default/files/profile_of_inclusive_teachers_en.pdf

Агенцията разработва концепция за качествено приобщаващо образование в ранна детска възраст 

за всички деца. Тя разделя констатациите в три области:

1. Да даде възможност на всички деца да принадлежат, да се ангажират и да учат

Всяко дете е уникално по отношение на приобщаването. Вместо да се ограничаваме до спазването 

на националните стандарти, е необходимо да наблюдаваме напредъка на всяко дете. Това ни 

позволява да ценим всички като активни участници, без значение нивото им на успех и да им 

осигурим подкрепата, от която се нуждаят, за да постигнат напредък, заедно със съучениците си. 

Учебните заведения, които служат за добър пример, приемат и ценят всяко дете в творческа и 

подкрепяща учебна общност, към която всички принадлежат и където всеки се радва на добри 

взаимоотношения, както със служители, така и с връстници. В такава приятелска атмосфера 

децата се насърчават и им се позволява да:

 използват силните си страни;

 вземат решения, особено в играта;

 развиват своето любопитство и самостоятелност;

 изразяват интереси, поставят си цели и ги използват при решаването на проблеми;

 демонстрират мотивация и участват в дейности заедно с връстниците си.

2. Разработване на инструмент за саморефлексия

Инструментът за саморефлексия разглежда предучилищните учебни заведения като място за 

участие и обучение. Той набляга на факторите в учебното заведение, които влияят върху 

преживяванията на децата. Разглежда осем аспекта:

  приветливата атмосфера;

  приобщаваща социална среда;

  подход, който поставя детето в центъра;

  физическа среда, която е удобна и

 подходяща за деца;

  материали за всички деца;

  възможности за комуникация за всички;

  приобщаваща среда за преподаване и учене;

  семейна среда.

 

3. Адаптиране на екосистемния модел на приобщаващото образование в ранна детска възраст 

Този модел обхваща всички основни аспекти на приобщаващото образование в ранна детска 

възраст и служи като рамка за планиране, подобряване, наблюдение и оценка на качеството на 

приобщаващото образование в ранна детска възраст на местно, регионално и национално ниво 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/IECE-Summary-ENelectronic.pdf

4.  За да спомогнат за реализирането на това право, държавите - страни по конвенцията, 

 предприемат подходящи мерки за привличане на работа на учители, включително такива с 

 увреждания, които да са квалифицирани по езика на знаците и/или Брайловата азбука, да 

 обучават професионалисти и други служители за работа на всички равнища на 

 образователния процес. Това обучение трябва да включва в себе си разбиране на нуждите 

 на хората с увреждания и използване на всякакви допълващи или алтернативни методи, 

 средства и формати на комуникация, образователни методики и материали, предназначени 

 за хора с увреждания.

5.  Държавите - страни по конвенцията, гарантират, че хората с увреждания имат пълен достъп 

 до общо висше образование, до професионално образование и подготовка, до образование 

 за възрастни и възможности за обучение през целия живот, без дискриминация и 

 равноправно с всички останали. За целта държавите - страни по конвенцията, осигуряват 

 предоставянето на разумни улеснения за хората с увреждания.“

Съществуват редица определения за приобщаващото образование. Някои автори дефинират ясно 

какво не може да се счита за приобщаващо образование, докато други изясняват 

фундаменталната разлика между процеса на приобщаване и интеграция, която често погрешно, 

продължава да се счита за синоним на приобщаващото образование. В този контекст Villa and 

Thousand (2016) обясняват защо интеграцията не е приобщаващо образование. Те посочват, че 

интеграцията определя кои ученици не трябва или не могат да се обучават в масовите училища, 

както и че се фокусира главно върху осигуряването на физическа и социална достъпност с 

ограничени или никакви академични очаквания от ученици с умерени и тежки увреждания.

Същите автори подчертават, че приобщаващото образование е едновременно визия и подход, 

които приветстват, ценят и подкрепят разнообразието от академично, социално, емоционално, 

езиково и комуникационно обучение на всички ученици в споделена среда, за постигане на 

желаните образователни цели.

Тannenberger (2016) подчертава, че приобщаващото образование е система или процес, а не 

еднократна мярка. То води до училище за всички, където хетерогенността се разглежда като 

обогатяване на образователния процес. Приобщаването позволява на всички деца да посещават 

общообразователни начални училища близо до домовете си. Учителите в такова училище подхождат 

индивидуално към всеки ученик като към уникална личност. Цялото образование и философия на 

училището се основават на този подход. Образователната стратегия се адаптира към способностите, 

талантите или дефицитите и се фокусира върху това да гарантира, че всеки ученик използва пълния 

си потенциал, като в същото време се учи да общува и да си сътрудничи с останалите.

Tannenberger обръща внимание на разликите в начина, по който концепциите за интеграция и за 

приобщаване разглеждат неуспехите на децата. Докато при интеграцията неуспехът се обяснява с 

липсата на способности у детето, то приобщаващото образование предлага мерки за подкрепа. 

Една от основните цели на приобщаващото образование е да подготви учениците за качествен и 

успешен живот в днешното съвременно общество. Това предполага функциониране в 

приобщаваща среда, в която средата и формата на обучение са  про-инклузивни в същността си.

Педагогическите концепции за приобщаващото образование понастоящем се считат за 

характеристики на едно добре ориентирано „училище на бъдещето“. Сред основните принципи на 

приобщаващото образование, които могат да бъдат намерени не само в професионалната 

литература, но и в международните правни документи, Tannenberger посочва:

1.  Принципът на хуманизма и демокрацията – приобщаването в различни сфери на живота трябва 

да бъде естествена последица от прилагането на правата на човека и ценностите на свободното и 

демократично общество;

2. Принципът на хетерогенността – разнообразието е естествена част от обществото и се счита за 

позитив и двигател за развитие;

3. Принципът на сътрудничеството – съжителство на хората с различни таланти и недостатъци в 

едно общество;

4. Принцип на райониране– всички деца от района имат право да посещават местното училище;

5. Принципът на откритост и ефективност – обмислено и ефективно осъществено обучение в 

безопасна училищна среда;

6. Принципът на индивидуализацията – приемане на потребностите на всеки човек в 

образователната система и поддържане на процеса, така че всеки да може да се развива 

пълноценно;

7. Принцип на целостта – развитието на ученика засяга интелектуалните, социалните, етичните, 

физическите и други компоненти на неговата личност.

Друго цялостно определение за приобщаващото образование може да се намери в Индекса за 

приобщаване. Неговите автори Booth and Ainscow (2016) разглеждат приобщаващото образование 

като безкраен процес, който включва участието на индивиди, създаването на системи и среди и 

насърчаването на приобщаващи ценности. Приобщаването предполага увеличаване на участието 

на всички и намаляване на всички форми на изключване и дискриминация. То насърчава 

вслушването в гласа на децата, на семействата и на училищния персонал.

Индексът разглежда възможностите за училищно развитие в три взаимосвързани направления

1. Създаване на приобщаваща култура – изграждане на общност, установяване на приобщаващи 

реформа в образованието, включително изменения на закони, учебни програми, системи за 

обучение на учители, материали, учебна среда, методологии, начини на разпределение на 

ресурсите и т.н. Преди всичко обаче, ще изисква промяна в нагласите на хората в системата, така че 

да започнат да ценят разнообразието и различията и да ги възприемат като възможност, а не като 

проблем” (стр. 29).

Приобщаващото образование е всеобхватна концепция, която оказва влияние върху политиките и 

подходите в прилагането на задължителното училищно образование, висшето образование и 

обучението на учители. 

Целите на приобщаващото образование могат да се постигат само в среда, която цени всички и 

училището се възприема като ресурс на общността. Приобщаващото образование засяга всички 

ученици. То има за цел да увеличи пълноценното участие на индивида в образователните 

дейности и да намали степента на изключването му от образованието и обществото като цяло. 

Накратко, приобщаващото образование е подход, основан върху принципи, права, ценности като 

равенство, участие, подкрепа, развитие на общността и зачитане на културното многообразие. 

Ценностите, които учителят изповядва, неизбежно определят неговото поведение и действия. 

Според Световния доклад за уврежданията (World Disability Report, 2011), „подходящото обучение на 

масовите учители е предпоставка, те да преподават уверено на деца с различни потребности“(стр. 

222). Докладът подчертава, че обучението на учителите трябва също да се съсредоточи върху 

нагласите и ценностите, а не само върху знанията и уменията.

Много страни от цял свят подписаха Конвенцията за правата на хората с увреждания, която 

разгледахме в предходен раздел от Общите насоки. Тя е документ с най-висока стойност в 

международното право за хората с увреждания.  Конвенцията има за цел да насърчава, защитава и 

гарантира равенството и пълнотата в прилагането на всички човешки права и основни свободи на 

хората и децата с увреждания, и да насърчава зачитането на достойнството им. 

С подписването му, България се ангажира да прилага разпоредбите на Конвенцията. Документът до 

голяма степен представлява набор от инструменти за подобряване на качеството на живот на 

хората с увреждания, като в същото време текстовете носят правна тежест и задължения.

Член 24 – Образование, гласи:

1. Държавите - страни по настоящата конвенция, признават правото на образование на хората с 

увреждания. С оглед реализирането на това право без дискриминация и при равни възможности 

държавите - страни по конвенцията, осигуряват включваща образователна система на всички 

равнища и възможности за обучение през цялата продължителност на живота, насочени към:

a)  пълно развитие на човешкия потенциал и чувството за собствена стойност и достойнство и 

укрепване на спазването на правата на човека, основните свободи и човешкото многообразие;

б)  развитие от страна на хора с увреждания на тяхната личност, таланти и творчески заложби, 

Очевидно е, че всяко дете със спина бифида е уникално. Всяка година по света се раждат хиляди 

хора със спина бифида. Голямата част от тях доживяват до зряла възраст, въпреки тежката 

ситуация. Времето между раждането и зрелостта на тези хора е изпълнено с рискове. Нужна е 

сериозна подкрепа, за да могат родителите да вземат информирани решения, в интерес на 

бъдещето на децата си. Учителят може да е един от онези стълбове, които ще повлияят 

фундаментално върху развитието на детето. В този процес е от изключително значение, родители 

и учители да  имат обща цел като:

Характеристики на добре адаптиран възрастен:

 Придобити социални умения – способност за взаимодействие с други хора;

 Уважение към авторитетите;

 Самоувереност, в смисъл на самоуважение;

  Способност за справяне с предизвикателства;

 Способност за приемане или искане на помощ.

Повече по темата може да намерите в ръководствата на отделните целеви групи.

Мултидисциплинарният екип позволява индивидуална подкрепа за нуждите на ученика от 

специалисти в различни дисциплини, всеки от който допринася с опита и експертизата си. 

Членовете на екипа работят успоредно, а прякото интердисциплинарно взаимодействие е 

по-скоро изключение и се случва посредством ръководителя на екипа

(Hall, 2001).

По отношение на приобщаващото образование, мултидисциплинарните екипи се състоят от 

няколко специалисти от различни области, всеки от които играе специфична роля в посрещане 

нуждите на децата. Екипът може да се състои от учители, специални педагози, училищни 

администратори, здравни работници, социални работници, психолози и др. Какви специалисти ще 

участват зависи от специфичните нужди на ученика и образователния модел. Възможно е 

отделните членове да принадлежат към различни административни структури, да получават 

финансиране от различни източници, да имат различни приоритети и мотивация в работата си. От 

една страна, това прави екипа по-труден за управление и пречи на комуникацията между 

отделните членове. От друга страна, мултидисциплинарният подход е достатъчно ефективен и 

гъвкав, за да бъде приложен сравнително лесно, дори когато не е стандарт за съответната 

образователна система или учебното заведение няма предишен опит.

Мултидисциплинарният подход предлага 

възможност учениците да си взаимодействат с 

отделните членове на екипа при определянето на 

своите лични и образователни цели. Това 

позволява на всеки специалист да се ангажира 

лично и да усеща своя принос в напредъка на 

детето. Друго предимство на подхода е, че 

насърчава участието на семейството в образователния процес и така подобрява координацията на 

грижите и услугите.

Дори членовете на екипа да работят паралелно, те трябва да следват споделени цели и 

разбирания за посоката на развитие на  ученика. В следващия раздел може да намерите пример 

за убежденията на специалистите, която да служи като отправна точка в работата на екипа.

 

Един от членовете обикновено поема ролята на координатор/лидер на екипа. С течение на времето 
тази роля може да се поема от различни членове. Както и отделни специалисти могат да отпадат, 
защото детето вече не се нуждае от подкрепата на съответната дисциплина.

РОЛИ И ФУНКЦИИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯ ЕКИП

Учители, вкл. класни ръководители 

Учителят има основна роля в посрещане на образователните нужди на децата със спина бифида и 

хидроцефалия на почти всяко ниво. Учителят е един от най-важните членове на 

мултидисциплинарния екип. Обикновено поема ролята на координатор или ръководител на екипа, 

тъй като поради естеството на задълженията си, най-често взаимодейства с другите членове.

Класният ръководител е човекът, който познава най-добре качествата на детето, силните страни и 

обучителните му затруднения. Учителят е ангажиран с планиране, адаптиране и модифициране на 

учебната програма, така че да гарантира участието на ученика с 

обучителни затруднения в ежедневните занимания на класа. В 

тези дейности обикновено се включва ресурсен учител. Учителят 

трябва да умее да прилага различни стратегии за преподаване 

като диференциация на учебното съдържание, методите на 

универсалния дизайн и многостепенното обучение, така че 

учениците да следват своето лично развитие и да го споделят с 

останалите в класа.

Класният ръководител е и основният модел за подражание за 

децата. Когато учителят демонстрира положително отношение и 

приемане на многообразието в клас, тези ценности се 

възприемат по-лесно от съученици и педагози. Учителят може да 

подпомогне комуникацията в класа като ангажира учениците в 

съвместни дейности по учебното съдържание и извън него, включително и в спорта.

Училищно ръководство

Училищното ръководство обединява директори и други служители, които отговарят за дейностите 

в учебното заведение.  Тази дефиниция се отнася и до останалите училищни администратори и 

ръководители, като помощник-директори, главни учители и др.

Тяхната основната роля в мултидисциплинарния екип е да осигурят безопасна, позитивна и 

достъпна училищна среда и да насърчават приобщаващата философия и отношение сред всички 

членове на екипа. 

Здравни работници в учебното заведение

Здравните работници обединяват онези служители в учебното заведение, които посрещат 

здравните нужди на децата.

 Най-често това са медицинските сестри и затова в Общите насоко се обръщаме към тях. Същите 

съвети са валидни за лекарите или фелдшерите, които също могат да предоставят здравна 

подкрепа в учебното заведение.  

Медицинската сестра е здравният експерт в екипа и от тази позиция помага на учителите, 

специалните педагози и психолозите да разберат как здравословното състояние и здравните 

нужди на учениците могат да рефлектират върху тяхното представяне и поведение в детската 

градина/училището. Медицинската сестра би могла да подкрепи решенията на училищните 

администратори по отношение безопасността и достъпността на средата. Тя може също така да 

насърчава развитието на умения за самообслужване и застъпничество, свързани с медицинското 

състояние на ученика.

Нашите проучвания показват, че ролята на медицинската сестра в детската градина и училището 

носи голям потенциал, който много често не се познава и се подценява. Навременната и качествена 

медицинска грижа може да бъде решаващ фактор за подобряване на здравето и 

самостоятелността на учениците. Необходима е добра регулаторна рамка, в която тези 

задължения са ясно дефинирани. Подкрепата с информационни материали и допълнителни 

обучения също са ключови.

Асистенти

За да участват пълноценно в учебния процес, някои деца със спина бифида и хидроцефалия се 

нуждаят от асистентска подкрепа. Асистентът може да им помага в извършването на редица 

дейности от ежедневието като хранене, тоалет, преобличане, придвижване и позициониране, както 

и при пътуване до училището. Асистентът също подпомага при използването помощни средства 

като проходилка, инвалидна количка, за слагането и свалянето на ортези и др.

При деца с обучителни затруднения, асистентите могат директно да подкрепят ученика, следвайки 

указанията на учителите и специалните педагози. 

Ролята на асистента в мултидисциплинарния екип е многолика и често не е ясно дефинирана. В 

някои случаи асистентът е външно лице, назначено в рамките на общинска програма или директно 

от училището или семейството. Член на семейството може също да влезе в тази роля. Често това 

става неофициално и само за специфични дейности като помощ за тежка чанта или катетеризация.

Родители и членове на семейството

Макар и да не са професионално подготвени, родителите са  основен и изключително ценен член на 

мултидисциплинарния екип. Те могат да предоставят ценна информация на всички останали 

членове за нуждите, силните страни и интересите на детето, включително за тяхното 

здравословно състояние, успешни обучителни модели, таланти и предходен опит. Те често помагат 

на членовете на екипа да идентифицират нуждите на ученика.  

Заедно с детето си, родителите участват активно в определянето на учебни приоритети и 

образователни цели. Родителите са тези, които вземат информирани решения и правят избор за 

образованието на своето дете.

Учениците със спина бифида и хидроцефалия

Учениците със спина бифида и хидроцефалия също участват в екипа, който подкрепя 

приобщаването им в училище. Обикновено тяхната роля се  припокрива с ролята на родителите, 

като учениците стават по-активни и изземат повече функции и отговорности с израстването си.

Като пълноправен член на екипа е важно децата да получават пълна и достъпна информация от 

останалите членове и да участват във вземането на важните решения свързани с образованието 

им.  

Ресурсите на Multi-IN са насочени към описаните осем групи, които биха могли да формират такъв 

мултидисциплинарен екип в подкрепа на деца със спина бифида и с хидроцефалия в детската 

градина и в училището. Тъй като ресурсите ни са изготвени в подкрепа на екипа, членовете се 

считат за целеви групи на Multi-IN.

Докато Общите насоки предоставят цялостен поглед върху приобщаването, Multi-IN ръководствата 

и образователните видео курсове са насочени към специфични целеви групи. Те включват 

конкретни препоръки и практически съвети, в зависимост от ролята им в екипа.

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



Училищното ръководство, също така, трябва да създава благоприятни условия и да подпомага 

възможностите за сътрудничество между учители, специални педагози и други членове на 

мултидисциплинарния екип.

Ресурсни учители/специални педагози

Когато детето среща обучителни затруднения, мултидисциплинарният екип може да включва 

специален педагог, чиято роля е да подпомага работата на общообразователния учител. 

Специалният педагог може да се присъединява или да напуска екипа с течение на времето, в 

зависимост от текущите образователни нужди на детето.

Неговата роля е да подкрепя детето със специални инструкции и наставления в различни формати, 

като това се случва при съвместно преподаване с учителя в класната стая или като индивидуално 

обучение, в съответствие с текущия учебен план и програмата на класа. Ресурсният учител 

прилага различни стратегии, така че учениците с обучителни затруднения да следват своите 

лични цели, в рамките на споделени дейности с класа. 

Когато мултидисциплинарният екип включва специален учител, обикновено той също участва в 

планирането и адаптирането на учебната програма, заедно с водещия учител. 

Често специалните педагози улесняват комуникацията между съучениците, като обучават ученици 

с увреждания в социални умения и умения за общуване и насърчават положителното отношение на 

останалите.

Училищен психолог и педагогически съветник

Участието на училищен психолог или педагогически съветник в мултидисциплинарния екип също 

не е задължително. Тяхната роля е да подпомогнат пълноценното участие на децата със спина 

бифида и хидроцефалия в училищния живот. Чрез разговори и консултации те 

помагат на учениците да развият и приложат личностни умения, в 

съответствие с конкретните им нужди от подкрепа в училище. 

Училищните психолози и съветници имат своята важна 

роля в превенцията и противодействието на тормоза, 

както и в периода на пубертета.

Обикновено те координират работата си с другите 

членове на екипа като учители, специални учители, 

медицински сестри и семейството на детето.

Член 8 обръща специално внимание на важността от повишаване на общественото съзнание 

относно правата на хората с увреждания и положителното възприемане на образа им. В него се 

насърчават обществени програми и медийни кампании, които  представят хората с увреждания с 

фокус върху правата им и ценностите, залегнали в Конвенцията. 

Всяко дете с увреждания има не само свои специфични нужди, но и свои права. Децата с 

увреждания се нуждаят не само от специфична подкрепа, но и имат правото да бъдат подкрепяни 

по начин, който  отчита съществуващите бариери в обществото и осигурява разумни улеснения.

Бихме искали да представим децата със спина бифида и с хидроцефалия, като се фокусираме 

върху техния положителен образ и силни страни и да помогнем на професионалистите да ги 

надградят. Няма друг по-подходящ начин от опознаването на хората със спина бифида в тяхната 

положителна светлина.

По време на своя реч, Доминик Друдл, млад мъж от Словакия, запита публиката пред себе си:

 

Правата на хората със спина бифида и хидроцефалия не са 

абстрактно понятие. Те са нещо, за което мислим, говорим и 

което реално можем да приложим ежедневно, интегрирайки в 

масовата система цялостен набор от адекватно обезпечени и 

подкрепящи услуги и дейности. 

Следвайки това, Конвенцията отчита колко важно е професионалистите и персоналът, работещ с 

хора с увреждания, да са обучени и да познават правата, залегнали в Конвенцията, като средство за 

подобряване на подкрепата и услугите, гарантирани от правото. 

В отделна глава на Общите насоките, може да намерите Разбиранията за хората със спина бифида 

и хидроцефалия, които обединяват споделената гледна точка на всички заинтересовани страни.

 на техните умствени и физически способности в пълния размер на техния потенциал;

в)  предоставяне на възможност на хората с увреждания да участват ефективно в свободно 

 общество.

2.  При реализирането на това право държавите - страни по конвенцията, гарантират, че:

a)  лица с увреждания не са изключени от системата на общото образование по причина на 

 тяхното увреждане, както и деца с увреждания не са изключени от системата на 

 безплатното и задължително начално образование или на средното образование по 

 причина на тяхното увреждане;

б)  хората с увреждания имат достъп до включващо, качествено и безплатно начално 

 образование и до средно образование равноправно с всички останали в общността, в която 

 живеят;

в)  се предоставят разумни улеснения според изискванията на индивида;

г) хората с увреждания получават нужната им подкрепа в рамките на системата за общо 

 образование с оглед улесняване на тяхното ефективно образование;

д)  се предоставят ефективни мерки за индивидуална подкрепа в среда, способстваща за 

 пълноценното им академично и социално израстване, в съответствие с целите на 

 пълното включване.

3.  Държавите - страни по настоящата конвенция, дават възможност на хората с увреждания 

 за усвояване на житейски и социални умения, способстващи за пълноценното им и 

 равноправно участие в образованието и като членове на общността. За тази цел държавите 

 - страни по конвенцията, предприемат подходящи мерки, включително:

a)  улесняване изучаването на Брайловата и други алтернативни азбуки, на допълващи и 

 алтернативни методи, средства и формати на комуникация, ориентация и умения за 

придвижване, улесняване на взаимната 

взаимопомощ и наставничеството в 

рамките на общността;

б) улесняване усвояването на език на 

знаците и налагане на лингвистична 

идентичност на общността на лишените 

от слух;

в) гарантиране, че образованието на лица 

и особено деца, които са лишени от 

зрение, слух или от двете, се осъществява 

при използване на най-подходящите за индивида езици, методи и средства за комуникация и в 

среда, способстваща за пълноценното му академично и социално израстване.

Два са основните документи в международното право, които изграждат рамката, определяща 

статута на децата с увреждания и техните права. Те са създадени в съгласие с повечето страни по 

света и се превръщат в документи на Обединените нации: Конвенция на ООН за правата на детето 

и Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания. И двата документа подчертават, че 

висшият интерес на детето трябва да бъде основен и най-важен критерий, който се взема 

предвид във всички действия, свързани с децата с увреждания.

КОНВЕНЦИЯ НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

Конвенцията на ООН за правата на детето е един от основните инструменти, чрез който се 

гарантират правата на децата по света. Член 23 е специално насочен към правата на най-уязвимата 

група сред тях, а именно децата с увреждания. Всяка от четирите точки на член 23 обхваща 

различна област от живота на децата. Първата включва признаване на правата на децата с 

увреждания, като специално е упоменато правото им да водят пълноценен и достоен живот в 

условия, които осигуряват достойнството, поощряват самостоятелността и улесняват активното 

им участие в обществото. 

Втората точка признава правото на всяко дете с увреждания на специални грижи, 

които съответстват на състоянието и нуждите на детето и на хората, които 

полагат грижи за него.  В третата точка от член 23 се 

подчертават ефективността и достъпността на 

основните услуги, които трябва да бъдат предоставени 

на децата с увреждания безплатно или на пропорционална 

цена, според икономическото състояние на 

детето и хората, които полагат грижи за 

него. Текстът е насочен към възможността 

и материалната обезпеченост на тези права и 

услуги, с фокус нуждите на детето по начин 

позволяващ на детето най-пълната възможна 

социална интеграция и индивидуално развитие, 

включително неговото културно и духовно 

развитие. Последната точка включва правните 

задължения на държавите-страни по 

конвенцията, сред които размяната на 

подходяща информация в областта на здравната профилактика, на медицинското, 

психологическото и функционалното лечение на децата с умствени или физически дефицити, 

включително разпространение и достъп до информация относно методи на рехабилитация, 

образование и професионална подготовка, с цел да се даде възможност на държавите - страни по 

Конвенцията, да подобрят своите възможности и умения и разширят опита си в тези области. В това 

отношение особено трябва да се имат предвид нуждите на развиващите се страни.

КОНВЕНЦИЯ НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Децата с увреждания се считат за уязвима група сред децата и специфична група сред хората с 

увреждания. Основна цел на ООН при представяне на  Конвенция за правата на хората с увреждания е 

тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото, равноправно с останалите. Тъй като децата са 

зависими от възрастните около тях, от решаващо значение е какъв тип информация и какъв подход 

ще предприемат те. Особено внимание се обръща на момичетата и жените с увреждания като група 

подложени на множество форми на дискриминация и изложена на повишен риск от насилие, 

нараняване или тормоз, пренебрежително отношение. Конвенцията за правата на хората с 

увреждания прави връзка с Конвенцията за правата на детето и потвърждава, че на децата с 

увреждания трябва да бъде осигурено пълноценно упражняване на всички права на човека и основни 

свободи, равноправно с останалите деца.

Конвенция за правата на хората с увреждания въвежда ново определение за увреждане, като 

подчертава взаимодействието между човека и бариерите в обществото. 

„Съзнавайки, че увреждането е развиващо се понятие и че то се явява резултат от взаимодействието 

между лицата с увреждания и различните пречки в заобикалящата ги среда, които затрудняват 

тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото равноправно с останалите“. 

(Преамбюл на Конвенцията, точка д)

Възрастните около детето с увреждане играят важна роля за идентифицирането на бариерите, които 

могат да възпрепятстват участието му в различните аспекти на социалния живот като училище, 

занимания в свободното време, спорт, култура и др.

В наши дни, хората със спина бифида по света, все още се борят за своето достойнство, въпреки 

че много от тях живеят независим живот и успешно представляват страните си в спорта, 

изкуствата, политиката, науката и много други области. 

Конвенцията включва 50 члена, като първите 30 от тях се отнасят пряко до най-важните области 

от живота на хората с увреждания: 

1. Цел.

2. Определения.

3. Общи принципи.

4. Обши задължения.

5. Равенство и забрана на дискриминация.

6. Жени с увреждания.

7. Деца с увреждания. 

8. Повишаване на общественото съзнание.

9. Достъпност. 

10. Право на живот. 

11. Рискови ситуации и хуманитарни бедствия .            

12. Равнопоставеност пред закона.

13. Достъп до правосъдие.

14. Свобода и сигурност на личността.

15. Защита срещу изтезания или жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание .

16. Защита срещу експлоатация, насилие и тормоз .

17. Защита на целостта и ненакърнимостта на личността.

18. Свобода на придвижването и националност .

19. Независим живот и включване в общността .

20. Лична мобилност.

21. Свобода на изразяване и на мнение, свобода на достъпа до информация .

22. Зачитане на личната неприкосновеност .

23. Respect for home and the family.

24. Образование.

25. Здравеопазване.

26. Абилитация и рехабилитация .

27. Работа и заетост .

28. Подходящ жизнен стандарт и социална закрила.

29. Участие в политическия и обществения живот.

30. Участие в политическия, културния и спортния живот.

Конвенцията многократно подчертава положителния принос на хората с увреждания в обществото. 

Конвенцията също така признава колко важни за хората с увреждания са тяхната 

самостоятелност, независимост и свобода, включително свободата на личен избор. От 

съществено значение е възрастните, които се грижат за децата с увреждания да осъзнаят това и 

да полагат усилия като подкрепят тяхната самостоятелност и независимост, още от най-ранна 

възраст. 

Конвенцията обръща особено внимание на необходимостта да се подкрепя правото на образование 

на хората с увреждания, на всички равнища на образователната система, включително и на децата, 

от ранна възраст. Съществува много тясна връзка между образованието и правата на човека, за 

която ще напишем повече в следващата глава.
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ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

Комитетът на ООН по правата на детето определя приобщаващото образование като „набор от 

ценности, принципи и практики, което означава осмислено, ефективно и качествено 

образование за всички ученици.“,. като в същото време го обвързва с разнообразието от 

образователни услуги и потребностите на всички деца, а не само на тези с увреждания. 

„Приобщаващото образование е същинската цел на образованието.„ (Matiaško, 2013).

Концепцията за приобщаващото образование предполага, че масовите училища трябва да има 

място за всички деца, независимо от техните физически, интелектуални, емоционални, социални, 

езикови или други особености. Приобщаващите масови училища се считат за най-ефективното 

средство за борба с дискриминационните нагласи, създаване на приемащи общности и на здраво 

общество. (The Salamanca Statement, 1994, Article 2)

Томас и О'Ханлън (2007, In Kudláčová, 2011) считат, че приобщаващият подход трябва да служи за 

образец в системата на образованието. Те разглеждат приобщаващото образование в много 

по-широк смисъл и определят приобщаващия подход като безкраен процес. Освен от 

педагогическа гледна точка, то може да се разгледа и от юридическа - в контекста на член 24 от 

Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

ЮНЕСКО и УНИЦЕФ (2007 г.) заявяват, че „Правото на образование изисква държавите да гарантират 

универсален достъп до образование, включително чрез приемането на всички необходими мерки 

за приобщаване дори на най-маргинализираните деца“. Те обаче предупреждават, че присъствието 

на децата в училище, само по себе си, не е достатъчно. То не е гаранция, че децата ще получат 

образование, което ще им помогне да постигнат своите икономически и социални цели и да 

придобият умения, знания, ценности и нагласи, които водят до отговорно и активно гражданство."

Приобщаващо образование за всички, основано на правата, налага прилагането на холистичен 

подход, като същевременно променя възгледа за ролята на учителите, които се превръщат в много 

повече от доставчици на съдържание. Според ЮНЕСКО (2008 г.), „Прилагането на основан върху 

правата подход към образованието, от гледна точка на пълното приобщаване, ще изисква цялостна

„Една от основните задачи на образователната система е да приема и реагира на разнообразието.“

(Европейската агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование, 2016)

ценности.

2. Прилагане на приобщаващи мерки - развитие на училище за всички, подкрепа на 

многообразието.

3. Развитие на приобщаваща практика - разработване на учебна програма за всички, организация на 

обучението.

Индексът за приобщаване е достъпен на български тук: 

https://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20EY%20Bulgarian.pdf 

Европейската агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование, 

базирана в Брюксел (www.european-agency.org), предлага друг специфичен инструмент за развитие 

на приобщаващото образование под формата на приобщаващ профил на учителя. Агенцията 

посочва четири основни ценности, свързани с преподаването и ученето, които следва да са основа 

в работата на всички педагози в приобщаващото образование:

1. Зачитане на ценността на разнообразието – различията се възприемат като ресурс и принос към 

образованието;

2. Подкрепа за всички ученици – учителите поставят високи цели за всеки ученик;

3. Сътрудничество – Сътрудничеството и работата в екип са съществени части от подхода на всеки 

учител; 

4. Лично професионално развитие – преподаването е дейност, свързана с ученето и следователно 

учителите също носят отговорност да се учат през целия живот.

Повече подробности можете да намерите тук:

https://www.european-agency.org/sites/default/files/profile_of_inclusive_teachers_en.pdf

Агенцията разработва концепция за качествено приобщаващо образование в ранна детска възраст 

за всички деца. Тя разделя констатациите в три области:

1. Да даде възможност на всички деца да принадлежат, да се ангажират и да учат

Всяко дете е уникално по отношение на приобщаването. Вместо да се ограничаваме до спазването 

на националните стандарти, е необходимо да наблюдаваме напредъка на всяко дете. Това ни 

позволява да ценим всички като активни участници, без значение нивото им на успех и да им 

осигурим подкрепата, от която се нуждаят, за да постигнат напредък, заедно със съучениците си. 

Учебните заведения, които служат за добър пример, приемат и ценят всяко дете в творческа и 

подкрепяща учебна общност, към която всички принадлежат и където всеки се радва на добри 

взаимоотношения, както със служители, така и с връстници. В такава приятелска атмосфера 

децата се насърчават и им се позволява да:

 използват силните си страни;

 вземат решения, особено в играта;

 развиват своето любопитство и самостоятелност;

 изразяват интереси, поставят си цели и ги използват при решаването на проблеми;

 демонстрират мотивация и участват в дейности заедно с връстниците си.

2. Разработване на инструмент за саморефлексия

Инструментът за саморефлексия разглежда предучилищните учебни заведения като място за 

участие и обучение. Той набляга на факторите в учебното заведение, които влияят върху 

преживяванията на децата. Разглежда осем аспекта:

  приветливата атмосфера;

  приобщаваща социална среда;

  подход, който поставя детето в центъра;

  физическа среда, която е удобна и

 подходяща за деца;

  материали за всички деца;

  възможности за комуникация за всички;

  приобщаваща среда за преподаване и учене;

  семейна среда.

 

3. Адаптиране на екосистемния модел на приобщаващото образование в ранна детска възраст 

Този модел обхваща всички основни аспекти на приобщаващото образование в ранна детска 

възраст и служи като рамка за планиране, подобряване, наблюдение и оценка на качеството на 

приобщаващото образование в ранна детска възраст на местно, регионално и национално ниво 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/IECE-Summary-ENelectronic.pdf

4.  За да спомогнат за реализирането на това право, държавите - страни по конвенцията, 

 предприемат подходящи мерки за привличане на работа на учители, включително такива с 

 увреждания, които да са квалифицирани по езика на знаците и/или Брайловата азбука, да 

 обучават професионалисти и други служители за работа на всички равнища на 

 образователния процес. Това обучение трябва да включва в себе си разбиране на нуждите 

 на хората с увреждания и използване на всякакви допълващи или алтернативни методи, 

 средства и формати на комуникация, образователни методики и материали, предназначени 

 за хора с увреждания.

5.  Държавите - страни по конвенцията, гарантират, че хората с увреждания имат пълен достъп 

 до общо висше образование, до професионално образование и подготовка, до образование 

 за възрастни и възможности за обучение през целия живот, без дискриминация и 

 равноправно с всички останали. За целта държавите - страни по конвенцията, осигуряват 

 предоставянето на разумни улеснения за хората с увреждания.“

Съществуват редица определения за приобщаващото образование. Някои автори дефинират ясно 

какво не може да се счита за приобщаващо образование, докато други изясняват 

фундаменталната разлика между процеса на приобщаване и интеграция, която често погрешно, 

продължава да се счита за синоним на приобщаващото образование. В този контекст Villa and 

Thousand (2016) обясняват защо интеграцията не е приобщаващо образование. Те посочват, че 

интеграцията определя кои ученици не трябва или не могат да се обучават в масовите училища, 

както и че се фокусира главно върху осигуряването на физическа и социална достъпност с 

ограничени или никакви академични очаквания от ученици с умерени и тежки увреждания.

Същите автори подчертават, че приобщаващото образование е едновременно визия и подход, 

които приветстват, ценят и подкрепят разнообразието от академично, социално, емоционално, 

езиково и комуникационно обучение на всички ученици в споделена среда, за постигане на 

желаните образователни цели.

Тannenberger (2016) подчертава, че приобщаващото образование е система или процес, а не 

еднократна мярка. То води до училище за всички, където хетерогенността се разглежда като 

обогатяване на образователния процес. Приобщаването позволява на всички деца да посещават 

общообразователни начални училища близо до домовете си. Учителите в такова училище подхождат 

индивидуално към всеки ученик като към уникална личност. Цялото образование и философия на 

училището се основават на този подход. Образователната стратегия се адаптира към способностите, 

талантите или дефицитите и се фокусира върху това да гарантира, че всеки ученик използва пълния 

си потенциал, като в същото време се учи да общува и да си сътрудничи с останалите.

Tannenberger обръща внимание на разликите в начина, по който концепциите за интеграция и за 

приобщаване разглеждат неуспехите на децата. Докато при интеграцията неуспехът се обяснява с 

липсата на способности у детето, то приобщаващото образование предлага мерки за подкрепа. 

Една от основните цели на приобщаващото образование е да подготви учениците за качествен и 

успешен живот в днешното съвременно общество. Това предполага функциониране в 

приобщаваща среда, в която средата и формата на обучение са  про-инклузивни в същността си.

Педагогическите концепции за приобщаващото образование понастоящем се считат за 

характеристики на едно добре ориентирано „училище на бъдещето“. Сред основните принципи на 

приобщаващото образование, които могат да бъдат намерени не само в професионалната 

литература, но и в международните правни документи, Tannenberger посочва:

1.  Принципът на хуманизма и демокрацията – приобщаването в различни сфери на живота трябва 

да бъде естествена последица от прилагането на правата на човека и ценностите на свободното и 

демократично общество;

2. Принципът на хетерогенността – разнообразието е естествена част от обществото и се счита за 

позитив и двигател за развитие;

3. Принципът на сътрудничеството – съжителство на хората с различни таланти и недостатъци в 

едно общество;

4. Принцип на райониране– всички деца от района имат право да посещават местното училище;

5. Принципът на откритост и ефективност – обмислено и ефективно осъществено обучение в 

безопасна училищна среда;

6. Принципът на индивидуализацията – приемане на потребностите на всеки човек в 

образователната система и поддържане на процеса, така че всеки да може да се развива 

пълноценно;

7. Принцип на целостта – развитието на ученика засяга интелектуалните, социалните, етичните, 

физическите и други компоненти на неговата личност.

Друго цялостно определение за приобщаващото образование може да се намери в Индекса за 

приобщаване. Неговите автори Booth and Ainscow (2016) разглеждат приобщаващото образование 

като безкраен процес, който включва участието на индивиди, създаването на системи и среди и 

насърчаването на приобщаващи ценности. Приобщаването предполага увеличаване на участието 

на всички и намаляване на всички форми на изключване и дискриминация. То насърчава 

вслушването в гласа на децата, на семействата и на училищния персонал.

Индексът разглежда възможностите за училищно развитие в три взаимосвързани направления

1. Създаване на приобщаваща култура – изграждане на общност, установяване на приобщаващи 

реформа в образованието, включително изменения на закони, учебни програми, системи за 

обучение на учители, материали, учебна среда, методологии, начини на разпределение на 

ресурсите и т.н. Преди всичко обаче, ще изисква промяна в нагласите на хората в системата, така че 

да започнат да ценят разнообразието и различията и да ги възприемат като възможност, а не като 

проблем” (стр. 29).

Приобщаващото образование е всеобхватна концепция, която оказва влияние върху политиките и 

подходите в прилагането на задължителното училищно образование, висшето образование и 

обучението на учители. 

Целите на приобщаващото образование могат да се постигат само в среда, която цени всички и 

училището се възприема като ресурс на общността. Приобщаващото образование засяга всички 

ученици. То има за цел да увеличи пълноценното участие на индивида в образователните 

дейности и да намали степента на изключването му от образованието и обществото като цяло. 

Накратко, приобщаващото образование е подход, основан върху принципи, права, ценности като 

равенство, участие, подкрепа, развитие на общността и зачитане на културното многообразие. 

Ценностите, които учителят изповядва, неизбежно определят неговото поведение и действия. 

Според Световния доклад за уврежданията (World Disability Report, 2011), „подходящото обучение на 

масовите учители е предпоставка, те да преподават уверено на деца с различни потребности“(стр. 

222). Докладът подчертава, че обучението на учителите трябва също да се съсредоточи върху 

нагласите и ценностите, а не само върху знанията и уменията.

Много страни от цял свят подписаха Конвенцията за правата на хората с увреждания, която 

разгледахме в предходен раздел от Общите насоки. Тя е документ с най-висока стойност в 

международното право за хората с увреждания.  Конвенцията има за цел да насърчава, защитава и 

гарантира равенството и пълнотата в прилагането на всички човешки права и основни свободи на 

хората и децата с увреждания, и да насърчава зачитането на достойнството им. 

С подписването му, България се ангажира да прилага разпоредбите на Конвенцията. Документът до 

голяма степен представлява набор от инструменти за подобряване на качеството на живот на 

хората с увреждания, като в същото време текстовете носят правна тежест и задължения.

Член 24 – Образование, гласи:

1. Държавите - страни по настоящата конвенция, признават правото на образование на хората с 

увреждания. С оглед реализирането на това право без дискриминация и при равни възможности 

държавите - страни по конвенцията, осигуряват включваща образователна система на всички 

равнища и възможности за обучение през цялата продължителност на живота, насочени към:

a)  пълно развитие на човешкия потенциал и чувството за собствена стойност и достойнство и 

укрепване на спазването на правата на човека, основните свободи и човешкото многообразие;

б)  развитие от страна на хора с увреждания на тяхната личност, таланти и творчески заложби, 

Очевидно е, че всяко дете със спина бифида е уникално. Всяка година по света се раждат хиляди 

хора със спина бифида. Голямата част от тях доживяват до зряла възраст, въпреки тежката 

ситуация. Времето между раждането и зрелостта на тези хора е изпълнено с рискове. Нужна е 

сериозна подкрепа, за да могат родителите да вземат информирани решения, в интерес на 

бъдещето на децата си. Учителят може да е един от онези стълбове, които ще повлияят 

фундаментално върху развитието на детето. В този процес е от изключително значение, родители 

и учители да  имат обща цел като:

Характеристики на добре адаптиран възрастен:

 Придобити социални умения – способност за взаимодействие с други хора;

 Уважение към авторитетите;

 Самоувереност, в смисъл на самоуважение;

  Способност за справяне с предизвикателства;

 Способност за приемане или искане на помощ.

Повече по темата може да намерите в ръководствата на отделните целеви групи.

Мултидисциплинарният екип позволява индивидуална подкрепа за нуждите на ученика от 

специалисти в различни дисциплини, всеки от който допринася с опита и експертизата си. 

Членовете на екипа работят успоредно, а прякото интердисциплинарно взаимодействие е 

по-скоро изключение и се случва посредством ръководителя на екипа

(Hall, 2001).

По отношение на приобщаващото образование, мултидисциплинарните екипи се състоят от 

няколко специалисти от различни области, всеки от които играе специфична роля в посрещане 

нуждите на децата. Екипът може да се състои от учители, специални педагози, училищни 

администратори, здравни работници, социални работници, психолози и др. Какви специалисти ще 

участват зависи от специфичните нужди на ученика и образователния модел. Възможно е 

отделните членове да принадлежат към различни административни структури, да получават 

финансиране от различни източници, да имат различни приоритети и мотивация в работата си. От 

една страна, това прави екипа по-труден за управление и пречи на комуникацията между 

отделните членове. От друга страна, мултидисциплинарният подход е достатъчно ефективен и 

гъвкав, за да бъде приложен сравнително лесно, дори когато не е стандарт за съответната 

образователна система или учебното заведение няма предишен опит.

Мултидисциплинарният подход предлага 

възможност учениците да си взаимодействат с 

отделните членове на екипа при определянето на 

своите лични и образователни цели. Това 

позволява на всеки специалист да се ангажира 

лично и да усеща своя принос в напредъка на 

детето. Друго предимство на подхода е, че 

насърчава участието на семейството в образователния процес и така подобрява координацията на 

грижите и услугите.

Дори членовете на екипа да работят паралелно, те трябва да следват споделени цели и 

разбирания за посоката на развитие на  ученика. В следващия раздел може да намерите пример 

за убежденията на специалистите, която да служи като отправна точка в работата на екипа.

 

Един от членовете обикновено поема ролята на координатор/лидер на екипа. С течение на времето 
тази роля може да се поема от различни членове. Както и отделни специалисти могат да отпадат, 
защото детето вече не се нуждае от подкрепата на съответната дисциплина.

РОЛИ И ФУНКЦИИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯ ЕКИП

Учители, вкл. класни ръководители 

Учителят има основна роля в посрещане на образователните нужди на децата със спина бифида и 

хидроцефалия на почти всяко ниво. Учителят е един от най-важните членове на 

мултидисциплинарния екип. Обикновено поема ролята на координатор или ръководител на екипа, 

тъй като поради естеството на задълженията си, най-често взаимодейства с другите членове.

Класният ръководител е човекът, който познава най-добре качествата на детето, силните страни и 

обучителните му затруднения. Учителят е ангажиран с планиране, адаптиране и модифициране на 

учебната програма, така че да гарантира участието на ученика с 

обучителни затруднения в ежедневните занимания на класа. В 

тези дейности обикновено се включва ресурсен учител. Учителят 

трябва да умее да прилага различни стратегии за преподаване 

като диференциация на учебното съдържание, методите на 

универсалния дизайн и многостепенното обучение, така че 

учениците да следват своето лично развитие и да го споделят с 

останалите в класа.

Класният ръководител е и основният модел за подражание за 

децата. Когато учителят демонстрира положително отношение и 

приемане на многообразието в клас, тези ценности се 

възприемат по-лесно от съученици и педагози. Учителят може да 

подпомогне комуникацията в класа като ангажира учениците в 

съвместни дейности по учебното съдържание и извън него, включително и в спорта.

Училищно ръководство

Училищното ръководство обединява директори и други служители, които отговарят за дейностите 

в учебното заведение.  Тази дефиниция се отнася и до останалите училищни администратори и 

ръководители, като помощник-директори, главни учители и др.

Тяхната основната роля в мултидисциплинарния екип е да осигурят безопасна, позитивна и 

достъпна училищна среда и да насърчават приобщаващата философия и отношение сред всички 

членове на екипа. 

Здравни работници в учебното заведение

Здравните работници обединяват онези служители в учебното заведение, които посрещат 

здравните нужди на децата.

 Най-често това са медицинските сестри и затова в Общите насоко се обръщаме към тях. Същите 

съвети са валидни за лекарите или фелдшерите, които също могат да предоставят здравна 

подкрепа в учебното заведение.  

Медицинската сестра е здравният експерт в екипа и от тази позиция помага на учителите, 

специалните педагози и психолозите да разберат как здравословното състояние и здравните 

нужди на учениците могат да рефлектират върху тяхното представяне и поведение в детската 

градина/училището. Медицинската сестра би могла да подкрепи решенията на училищните 

администратори по отношение безопасността и достъпността на средата. Тя може също така да 

насърчава развитието на умения за самообслужване и застъпничество, свързани с медицинското 

състояние на ученика.

Нашите проучвания показват, че ролята на медицинската сестра в детската градина и училището 

носи голям потенциал, който много често не се познава и се подценява. Навременната и качествена 

медицинска грижа може да бъде решаващ фактор за подобряване на здравето и 

самостоятелността на учениците. Необходима е добра регулаторна рамка, в която тези 

задължения са ясно дефинирани. Подкрепата с информационни материали и допълнителни 

обучения също са ключови.

Асистенти

За да участват пълноценно в учебния процес, някои деца със спина бифида и хидроцефалия се 

нуждаят от асистентска подкрепа. Асистентът може да им помага в извършването на редица 

дейности от ежедневието като хранене, тоалет, преобличане, придвижване и позициониране, както 

и при пътуване до училището. Асистентът също подпомага при използването помощни средства 

като проходилка, инвалидна количка, за слагането и свалянето на ортези и др.

При деца с обучителни затруднения, асистентите могат директно да подкрепят ученика, следвайки 

указанията на учителите и специалните педагози. 

Ролята на асистента в мултидисциплинарния екип е многолика и често не е ясно дефинирана. В 

някои случаи асистентът е външно лице, назначено в рамките на общинска програма или директно 

от училището или семейството. Член на семейството може също да влезе в тази роля. Често това 

става неофициално и само за специфични дейности като помощ за тежка чанта или катетеризация.

Родители и членове на семейството

Макар и да не са професионално подготвени, родителите са  основен и изключително ценен член на 

мултидисциплинарния екип. Те могат да предоставят ценна информация на всички останали 

членове за нуждите, силните страни и интересите на детето, включително за тяхното 

здравословно състояние, успешни обучителни модели, таланти и предходен опит. Те често помагат 

на членовете на екипа да идентифицират нуждите на ученика.  

Заедно с детето си, родителите участват активно в определянето на учебни приоритети и 

образователни цели. Родителите са тези, които вземат информирани решения и правят избор за 

образованието на своето дете.

Учениците със спина бифида и хидроцефалия

Учениците със спина бифида и хидроцефалия също участват в екипа, който подкрепя 

приобщаването им в училище. Обикновено тяхната роля се  припокрива с ролята на родителите, 

като учениците стават по-активни и изземат повече функции и отговорности с израстването си.

Като пълноправен член на екипа е важно децата да получават пълна и достъпна информация от 

останалите членове и да участват във вземането на важните решения свързани с образованието 

им.  

Ресурсите на Multi-IN са насочени към описаните осем групи, които биха могли да формират такъв 

мултидисциплинарен екип в подкрепа на деца със спина бифида и с хидроцефалия в детската 

градина и в училището. Тъй като ресурсите ни са изготвени в подкрепа на екипа, членовете се 

считат за целеви групи на Multi-IN.

Докато Общите насоки предоставят цялостен поглед върху приобщаването, Multi-IN ръководствата 

и образователните видео курсове са насочени към специфични целеви групи. Те включват 

конкретни препоръки и практически съвети, в зависимост от ролята им в екипа.

Терезиа Дрдулова

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



Училищното ръководство, също така, трябва да създава благоприятни условия и да подпомага 

възможностите за сътрудничество между учители, специални педагози и други членове на 

мултидисциплинарния екип.

Ресурсни учители/специални педагози

Когато детето среща обучителни затруднения, мултидисциплинарният екип може да включва 

специален педагог, чиято роля е да подпомага работата на общообразователния учител. 

Специалният педагог може да се присъединява или да напуска екипа с течение на времето, в 

зависимост от текущите образователни нужди на детето.

Неговата роля е да подкрепя детето със специални инструкции и наставления в различни формати, 

като това се случва при съвместно преподаване с учителя в класната стая или като индивидуално 

обучение, в съответствие с текущия учебен план и програмата на класа. Ресурсният учител 

прилага различни стратегии, така че учениците с обучителни затруднения да следват своите 

лични цели, в рамките на споделени дейности с класа. 

Когато мултидисциплинарният екип включва специален учител, обикновено той също участва в 

планирането и адаптирането на учебната програма, заедно с водещия учител. 

Често специалните педагози улесняват комуникацията между съучениците, като обучават ученици 

с увреждания в социални умения и умения за общуване и насърчават положителното отношение на 

останалите.

Училищен психолог и педагогически съветник

Участието на училищен психолог или педагогически съветник в мултидисциплинарния екип също 

не е задължително. Тяхната роля е да подпомогнат пълноценното участие на децата със спина 

бифида и хидроцефалия в училищния живот. Чрез разговори и консултации те 

помагат на учениците да развият и приложат личностни умения, в 

съответствие с конкретните им нужди от подкрепа в училище. 

Училищните психолози и съветници имат своята важна 

роля в превенцията и противодействието на тормоза, 

както и в периода на пубертета.

Обикновено те координират работата си с другите 

членове на екипа като учители, специални учители, 

медицински сестри и семейството на детето.

Член 8 обръща специално внимание на важността от повишаване на общественото съзнание 

относно правата на хората с увреждания и положителното възприемане на образа им. В него се 

насърчават обществени програми и медийни кампании, които  представят хората с увреждания с 

фокус върху правата им и ценностите, залегнали в Конвенцията. 

Всяко дете с увреждания има не само свои специфични нужди, но и свои права. Децата с 

увреждания се нуждаят не само от специфична подкрепа, но и имат правото да бъдат подкрепяни 

по начин, който  отчита съществуващите бариери в обществото и осигурява разумни улеснения.

Бихме искали да представим децата със спина бифида и с хидроцефалия, като се фокусираме 

върху техния положителен образ и силни страни и да помогнем на професионалистите да ги 

надградят. Няма друг по-подходящ начин от опознаването на хората със спина бифида в тяхната 

положителна светлина.

По време на своя реч, Доминик Друдл, млад мъж от Словакия, запита публиката пред себе си:

 

Правата на хората със спина бифида и хидроцефалия не са 

абстрактно понятие. Те са нещо, за което мислим, говорим и 

което реално можем да приложим ежедневно, интегрирайки в 

масовата система цялостен набор от адекватно обезпечени и 

подкрепящи услуги и дейности. 

Следвайки това, Конвенцията отчита колко важно е професионалистите и персоналът, работещ с 

хора с увреждания, да са обучени и да познават правата, залегнали в Конвенцията, като средство за 

подобряване на подкрепата и услугите, гарантирани от правото. 

В отделна глава на Общите насоките, може да намерите Разбиранията за хората със спина бифида 

и хидроцефалия, които обединяват споделената гледна точка на всички заинтересовани страни.

 на техните умствени и физически способности в пълния размер на техния потенциал;

в)  предоставяне на възможност на хората с увреждания да участват ефективно в свободно 

 общество.

2.  При реализирането на това право държавите - страни по конвенцията, гарантират, че:

a)  лица с увреждания не са изключени от системата на общото образование по причина на 

 тяхното увреждане, както и деца с увреждания не са изключени от системата на 

 безплатното и задължително начално образование или на средното образование по 

 причина на тяхното увреждане;

б)  хората с увреждания имат достъп до включващо, качествено и безплатно начално 

 образование и до средно образование равноправно с всички останали в общността, в която 

 живеят;

в)  се предоставят разумни улеснения според изискванията на индивида;

г) хората с увреждания получават нужната им подкрепа в рамките на системата за общо 

 образование с оглед улесняване на тяхното ефективно образование;

д)  се предоставят ефективни мерки за индивидуална подкрепа в среда, способстваща за 

 пълноценното им академично и социално израстване, в съответствие с целите на 

 пълното включване.

3.  Държавите - страни по настоящата конвенция, дават възможност на хората с увреждания 

 за усвояване на житейски и социални умения, способстващи за пълноценното им и 

 равноправно участие в образованието и като членове на общността. За тази цел държавите 

 - страни по конвенцията, предприемат подходящи мерки, включително:

a)  улесняване изучаването на Брайловата и други алтернативни азбуки, на допълващи и 

 алтернативни методи, средства и формати на комуникация, ориентация и умения за 

придвижване, улесняване на взаимната 

взаимопомощ и наставничеството в 

рамките на общността;

б) улесняване усвояването на език на 

знаците и налагане на лингвистична 

идентичност на общността на лишените 

от слух;

в) гарантиране, че образованието на лица 

и особено деца, които са лишени от 

зрение, слух или от двете, се осъществява 

при използване на най-подходящите за индивида езици, методи и средства за комуникация и в 

среда, способстваща за пълноценното му академично и социално израстване.

Два са основните документи в международното право, които изграждат рамката, определяща 

статута на децата с увреждания и техните права. Те са създадени в съгласие с повечето страни по 

света и се превръщат в документи на Обединените нации: Конвенция на ООН за правата на детето 

и Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания. И двата документа подчертават, че 

висшият интерес на детето трябва да бъде основен и най-важен критерий, който се взема 

предвид във всички действия, свързани с децата с увреждания.

КОНВЕНЦИЯ НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

Конвенцията на ООН за правата на детето е един от основните инструменти, чрез който се 

гарантират правата на децата по света. Член 23 е специално насочен към правата на най-уязвимата 

група сред тях, а именно децата с увреждания. Всяка от четирите точки на член 23 обхваща 

различна област от живота на децата. Първата включва признаване на правата на децата с 

увреждания, като специално е упоменато правото им да водят пълноценен и достоен живот в 

условия, които осигуряват достойнството, поощряват самостоятелността и улесняват активното 

им участие в обществото. 

Втората точка признава правото на всяко дете с увреждания на специални грижи, 

които съответстват на състоянието и нуждите на детето и на хората, които 

полагат грижи за него.  В третата точка от член 23 се 

подчертават ефективността и достъпността на 

основните услуги, които трябва да бъдат предоставени 

на децата с увреждания безплатно или на пропорционална 

цена, според икономическото състояние на 

детето и хората, които полагат грижи за 

него. Текстът е насочен към възможността 

и материалната обезпеченост на тези права и 

услуги, с фокус нуждите на детето по начин 

позволяващ на детето най-пълната възможна 

социална интеграция и индивидуално развитие, 

включително неговото културно и духовно 

развитие. Последната точка включва правните 

задължения на държавите-страни по 

конвенцията, сред които размяната на 

подходяща информация в областта на здравната профилактика, на медицинското, 

психологическото и функционалното лечение на децата с умствени или физически дефицити, 

включително разпространение и достъп до информация относно методи на рехабилитация, 

образование и професионална подготовка, с цел да се даде възможност на държавите - страни по 

Конвенцията, да подобрят своите възможности и умения и разширят опита си в тези области. В това 

отношение особено трябва да се имат предвид нуждите на развиващите се страни.

КОНВЕНЦИЯ НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Децата с увреждания се считат за уязвима група сред децата и специфична група сред хората с 

увреждания. Основна цел на ООН при представяне на  Конвенция за правата на хората с увреждания е 

тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото, равноправно с останалите. Тъй като децата са 

зависими от възрастните около тях, от решаващо значение е какъв тип информация и какъв подход 

ще предприемат те. Особено внимание се обръща на момичетата и жените с увреждания като група 

подложени на множество форми на дискриминация и изложена на повишен риск от насилие, 

нараняване или тормоз, пренебрежително отношение. Конвенцията за правата на хората с 

увреждания прави връзка с Конвенцията за правата на детето и потвърждава, че на децата с 

увреждания трябва да бъде осигурено пълноценно упражняване на всички права на човека и основни 

свободи, равноправно с останалите деца.

Конвенция за правата на хората с увреждания въвежда ново определение за увреждане, като 

подчертава взаимодействието между човека и бариерите в обществото. 

„Съзнавайки, че увреждането е развиващо се понятие и че то се явява резултат от взаимодействието 

между лицата с увреждания и различните пречки в заобикалящата ги среда, които затрудняват 

тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото равноправно с останалите“. 

(Преамбюл на Конвенцията, точка д)

Възрастните около детето с увреждане играят важна роля за идентифицирането на бариерите, които 

могат да възпрепятстват участието му в различните аспекти на социалния живот като училище, 

занимания в свободното време, спорт, култура и др.

В наши дни, хората със спина бифида по света, все още се борят за своето достойнство, въпреки 

че много от тях живеят независим живот и успешно представляват страните си в спорта, 

изкуствата, политиката, науката и много други области. 

Конвенцията включва 50 члена, като първите 30 от тях се отнасят пряко до най-важните области 

от живота на хората с увреждания: 

1. Цел.

2. Определения.

3. Общи принципи.

4. Обши задължения.

5. Равенство и забрана на дискриминация.

6. Жени с увреждания.

7. Деца с увреждания. 

8. Повишаване на общественото съзнание.

9. Достъпност. 

10. Право на живот. 

11. Рискови ситуации и хуманитарни бедствия .            

12. Равнопоставеност пред закона.

13. Достъп до правосъдие.

14. Свобода и сигурност на личността.

15. Защита срещу изтезания или жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание .

16. Защита срещу експлоатация, насилие и тормоз .

17. Защита на целостта и ненакърнимостта на личността.

18. Свобода на придвижването и националност .

19. Независим живот и включване в общността .

20. Лична мобилност.

21. Свобода на изразяване и на мнение, свобода на достъпа до информация .

22. Зачитане на личната неприкосновеност .

23. Respect for home and the family.

24. Образование.

25. Здравеопазване.

26. Абилитация и рехабилитация .

27. Работа и заетост .

28. Подходящ жизнен стандарт и социална закрила.

29. Участие в политическия и обществения живот.

30. Участие в политическия, културния и спортния живот.

Конвенцията многократно подчертава положителния принос на хората с увреждания в обществото. 

Конвенцията също така признава колко важни за хората с увреждания са тяхната 

самостоятелност, независимост и свобода, включително свободата на личен избор. От 

съществено значение е възрастните, които се грижат за децата с увреждания да осъзнаят това и 

да полагат усилия като подкрепят тяхната самостоятелност и независимост, още от най-ранна 

възраст. 

Конвенцията обръща особено внимание на необходимостта да се подкрепя правото на образование 

на хората с увреждания, на всички равнища на образователната система, включително и на децата, 

от ранна възраст. Съществува много тясна връзка между образованието и правата на човека, за 

която ще напишем повече в следващата глава.

ценности.

2. Прилагане на приобщаващи мерки - развитие на училище за всички, подкрепа на 

многообразието.

3. Развитие на приобщаваща практика - разработване на учебна програма за всички, организация на 

обучението.

Индексът за приобщаване е достъпен на български тук: 

https://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20EY%20Bulgarian.pdf 

Европейската агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование, 

базирана в Брюксел (www.european-agency.org), предлага друг специфичен инструмент за развитие 

на приобщаващото образование под формата на приобщаващ профил на учителя. Агенцията 

посочва четири основни ценности, свързани с преподаването и ученето, които следва да са основа 

в работата на всички педагози в приобщаващото образование:

1. Зачитане на ценността на разнообразието – различията се възприемат като ресурс и принос към 

образованието;

2. Подкрепа за всички ученици – учителите поставят високи цели за всеки ученик;

3. Сътрудничество – Сътрудничеството и работата в екип са съществени части от подхода на всеки 

учител; 

4. Лично професионално развитие – преподаването е дейност, свързана с ученето и следователно 

учителите също носят отговорност да се учат през целия живот.

Повече подробности можете да намерите тук:

https://www.european-agency.org/sites/default/files/profile_of_inclusive_teachers_en.pdf

Агенцията разработва концепция за качествено приобщаващо образование в ранна детска възраст 

за всички деца. Тя разделя констатациите в три области:

1. Да даде възможност на всички деца да принадлежат, да се ангажират и да учат

Всяко дете е уникално по отношение на приобщаването. Вместо да се ограничаваме до спазването 

на националните стандарти, е необходимо да наблюдаваме напредъка на всяко дете. Това ни 

позволява да ценим всички като активни участници, без значение нивото им на успех и да им 

осигурим подкрепата, от която се нуждаят, за да постигнат напредък, заедно със съучениците си. 

Учебните заведения, които служат за добър пример, приемат и ценят всяко дете в творческа и 

подкрепяща учебна общност, към която всички принадлежат и където всеки се радва на добри 

взаимоотношения, както със служители, така и с връстници. В такава приятелска атмосфера 

децата се насърчават и им се позволява да:

 използват силните си страни;

 вземат решения, особено в играта;

 развиват своето любопитство и самостоятелност;

 изразяват интереси, поставят си цели и ги използват при решаването на проблеми;

 демонстрират мотивация и участват в дейности заедно с връстниците си.

2. Разработване на инструмент за саморефлексия

Инструментът за саморефлексия разглежда предучилищните учебни заведения като място за 

участие и обучение. Той набляга на факторите в учебното заведение, които влияят върху 

преживяванията на децата. Разглежда осем аспекта:

  приветливата атмосфера;

  приобщаваща социална среда;

  подход, който поставя детето в центъра;

  физическа среда, която е удобна и

 подходяща за деца;

  материали за всички деца;

  възможности за комуникация за всички;

  приобщаваща среда за преподаване и учене;

  семейна среда.

 

3. Адаптиране на екосистемния модел на приобщаващото образование в ранна детска възраст 

Този модел обхваща всички основни аспекти на приобщаващото образование в ранна детска 

възраст и служи като рамка за планиране, подобряване, наблюдение и оценка на качеството на 

приобщаващото образование в ранна детска възраст на местно, регионално и национално ниво 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/IECE-Summary-ENelectronic.pdf

4.  За да спомогнат за реализирането на това право, държавите - страни по конвенцията, 

 предприемат подходящи мерки за привличане на работа на учители, включително такива с 

 увреждания, които да са квалифицирани по езика на знаците и/или Брайловата азбука, да 

 обучават професионалисти и други служители за работа на всички равнища на 

 образователния процес. Това обучение трябва да включва в себе си разбиране на нуждите 

 на хората с увреждания и използване на всякакви допълващи или алтернативни методи, 

 средства и формати на комуникация, образователни методики и материали, предназначени 

 за хора с увреждания.

5.  Държавите - страни по конвенцията, гарантират, че хората с увреждания имат пълен достъп 

 до общо висше образование, до професионално образование и подготовка, до образование 

 за възрастни и възможности за обучение през целия живот, без дискриминация и 

 равноправно с всички останали. За целта държавите - страни по конвенцията, осигуряват 

 предоставянето на разумни улеснения за хората с увреждания.“

Съществуват редица определения за приобщаващото образование. Някои автори дефинират ясно 

какво не може да се счита за приобщаващо образование, докато други изясняват 

фундаменталната разлика между процеса на приобщаване и интеграция, която често погрешно, 

продължава да се счита за синоним на приобщаващото образование. В този контекст Villa and 

Thousand (2016) обясняват защо интеграцията не е приобщаващо образование. Те посочват, че 

интеграцията определя кои ученици не трябва или не могат да се обучават в масовите училища, 

както и че се фокусира главно върху осигуряването на физическа и социална достъпност с 

ограничени или никакви академични очаквания от ученици с умерени и тежки увреждания.

Същите автори подчертават, че приобщаващото образование е едновременно визия и подход, 

които приветстват, ценят и подкрепят разнообразието от академично, социално, емоционално, 

езиково и комуникационно обучение на всички ученици в споделена среда, за постигане на 

желаните образователни цели.

Тannenberger (2016) подчертава, че приобщаващото образование е система или процес, а не 

еднократна мярка. То води до училище за всички, където хетерогенността се разглежда като 

обогатяване на образователния процес. Приобщаването позволява на всички деца да посещават 

общообразователни начални училища близо до домовете си. Учителите в такова училище подхождат 

индивидуално към всеки ученик като към уникална личност. Цялото образование и философия на 

училището се основават на този подход. Образователната стратегия се адаптира към способностите, 

талантите или дефицитите и се фокусира върху това да гарантира, че всеки ученик използва пълния 

си потенциал, като в същото време се учи да общува и да си сътрудничи с останалите.

Tannenberger обръща внимание на разликите в начина, по който концепциите за интеграция и за 

приобщаване разглеждат неуспехите на децата. Докато при интеграцията неуспехът се обяснява с 

липсата на способности у детето, то приобщаващото образование предлага мерки за подкрепа. 

Една от основните цели на приобщаващото образование е да подготви учениците за качествен и 

успешен живот в днешното съвременно общество. Това предполага функциониране в 

приобщаваща среда, в която средата и формата на обучение са  про-инклузивни в същността си.

Педагогическите концепции за приобщаващото образование понастоящем се считат за 

характеристики на едно добре ориентирано „училище на бъдещето“. Сред основните принципи на 

приобщаващото образование, които могат да бъдат намерени не само в професионалната 

литература, но и в международните правни документи, Tannenberger посочва:

1.  Принципът на хуманизма и демокрацията – приобщаването в различни сфери на живота трябва 

да бъде естествена последица от прилагането на правата на човека и ценностите на свободното и 

демократично общество;

2. Принципът на хетерогенността – разнообразието е естествена част от обществото и се счита за 

позитив и двигател за развитие;

3. Принципът на сътрудничеството – съжителство на хората с различни таланти и недостатъци в 

едно общество;

4. Принцип на райониране– всички деца от района имат право да посещават местното училище;

5. Принципът на откритост и ефективност – обмислено и ефективно осъществено обучение в 

безопасна училищна среда;

6. Принципът на индивидуализацията – приемане на потребностите на всеки човек в 

образователната система и поддържане на процеса, така че всеки да може да се развива 

пълноценно;

7. Принцип на целостта – развитието на ученика засяга интелектуалните, социалните, етичните, 

физическите и други компоненти на неговата личност.

Друго цялостно определение за приобщаващото образование може да се намери в Индекса за 

приобщаване. Неговите автори Booth and Ainscow (2016) разглеждат приобщаващото образование 

като безкраен процес, който включва участието на индивиди, създаването на системи и среди и 

насърчаването на приобщаващи ценности. Приобщаването предполага увеличаване на участието 

на всички и намаляване на всички форми на изключване и дискриминация. То насърчава 

вслушването в гласа на децата, на семействата и на училищния персонал.

Индексът разглежда възможностите за училищно развитие в три взаимосвързани направления

1. Създаване на приобщаваща култура – изграждане на общност, установяване на приобщаващи 

реформа в образованието, включително изменения на закони, учебни програми, системи за 

обучение на учители, материали, учебна среда, методологии, начини на разпределение на 

ресурсите и т.н. Преди всичко обаче, ще изисква промяна в нагласите на хората в системата, така че 

да започнат да ценят разнообразието и различията и да ги възприемат като възможност, а не като 

проблем” (стр. 29).

Приобщаващото образование е всеобхватна концепция, която оказва влияние върху политиките и 

подходите в прилагането на задължителното училищно образование, висшето образование и 

обучението на учители. 

Целите на приобщаващото образование могат да се постигат само в среда, която цени всички и 

училището се възприема като ресурс на общността. Приобщаващото образование засяга всички 

ученици. То има за цел да увеличи пълноценното участие на индивида в образователните 

дейности и да намали степента на изключването му от образованието и обществото като цяло. 

Накратко, приобщаващото образование е подход, основан върху принципи, права, ценности като 

равенство, участие, подкрепа, развитие на общността и зачитане на културното многообразие. 

Ценностите, които учителят изповядва, неизбежно определят неговото поведение и действия. 

Според Световния доклад за уврежданията (World Disability Report, 2011), „подходящото обучение на 

масовите учители е предпоставка, те да преподават уверено на деца с различни потребности“(стр. 

222). Докладът подчертава, че обучението на учителите трябва също да се съсредоточи върху 

нагласите и ценностите, а не само върху знанията и уменията.

Много страни от цял свят подписаха Конвенцията за правата на хората с увреждания, която 

разгледахме в предходен раздел от Общите насоки. Тя е документ с най-висока стойност в 

международното право за хората с увреждания.  Конвенцията има за цел да насърчава, защитава и 

гарантира равенството и пълнотата в прилагането на всички човешки права и основни свободи на 

хората и децата с увреждания, и да насърчава зачитането на достойнството им. 

С подписването му, България се ангажира да прилага разпоредбите на Конвенцията. Документът до 

голяма степен представлява набор от инструменти за подобряване на качеството на живот на 

хората с увреждания, като в същото време текстовете носят правна тежест и задължения.

Член 24 – Образование, гласи:

1. Държавите - страни по настоящата конвенция, признават правото на образование на хората с 

увреждания. С оглед реализирането на това право без дискриминация и при равни възможности 

държавите - страни по конвенцията, осигуряват включваща образователна система на всички 

равнища и възможности за обучение през цялата продължителност на живота, насочени към:

a)  пълно развитие на човешкия потенциал и чувството за собствена стойност и достойнство и 

укрепване на спазването на правата на човека, основните свободи и човешкото многообразие;

б)  развитие от страна на хора с увреждания на тяхната личност, таланти и творчески заложби, 
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Очевидно е, че всяко дете със спина бифида е уникално. Всяка година по света се раждат хиляди 

хора със спина бифида. Голямата част от тях доживяват до зряла възраст, въпреки тежката 

ситуация. Времето между раждането и зрелостта на тези хора е изпълнено с рискове. Нужна е 

сериозна подкрепа, за да могат родителите да вземат информирани решения, в интерес на 

бъдещето на децата си. Учителят може да е един от онези стълбове, които ще повлияят 

фундаментално върху развитието на детето. В този процес е от изключително значение, родители 

и учители да  имат обща цел като:

Характеристики на добре адаптиран възрастен:

 Придобити социални умения – способност за взаимодействие с други хора;

 Уважение към авторитетите;

 Самоувереност, в смисъл на самоуважение;

  Способност за справяне с предизвикателства;

 Способност за приемане или искане на помощ.

Повече по темата може да намерите в ръководствата на отделните целеви групи.

Мултидисциплинарният екип позволява индивидуална подкрепа за нуждите на ученика от 

специалисти в различни дисциплини, всеки от който допринася с опита и експертизата си. 

Членовете на екипа работят успоредно, а прякото интердисциплинарно взаимодействие е 

по-скоро изключение и се случва посредством ръководителя на екипа

(Hall, 2001).

По отношение на приобщаващото образование, мултидисциплинарните екипи се състоят от 

няколко специалисти от различни области, всеки от които играе специфична роля в посрещане 

нуждите на децата. Екипът може да се състои от учители, специални педагози, училищни 

администратори, здравни работници, социални работници, психолози и др. Какви специалисти ще 

участват зависи от специфичните нужди на ученика и образователния модел. Възможно е 

отделните членове да принадлежат към различни административни структури, да получават 

финансиране от различни източници, да имат различни приоритети и мотивация в работата си. От 

една страна, това прави екипа по-труден за управление и пречи на комуникацията между 

отделните членове. От друга страна, мултидисциплинарният подход е достатъчно ефективен и 

гъвкав, за да бъде приложен сравнително лесно, дори когато не е стандарт за съответната 

образователна система или учебното заведение няма предишен опит.

Мултидисциплинарният подход предлага 

възможност учениците да си взаимодействат с 

отделните членове на екипа при определянето на 

своите лични и образователни цели. Това 

позволява на всеки специалист да се ангажира 

лично и да усеща своя принос в напредъка на 

детето. Друго предимство на подхода е, че 

насърчава участието на семейството в образователния процес и така подобрява координацията на 

грижите и услугите.

Дори членовете на екипа да работят паралелно, те трябва да следват споделени цели и 

разбирания за посоката на развитие на  ученика. В следващия раздел може да намерите пример 

за убежденията на специалистите, която да служи като отправна точка в работата на екипа.

 

Един от членовете обикновено поема ролята на координатор/лидер на екипа. С течение на времето 
тази роля може да се поема от различни членове. Както и отделни специалисти могат да отпадат, 
защото детето вече не се нуждае от подкрепата на съответната дисциплина.

РОЛИ И ФУНКЦИИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯ ЕКИП

Учители, вкл. класни ръководители 

Учителят има основна роля в посрещане на образователните нужди на децата със спина бифида и 

хидроцефалия на почти всяко ниво. Учителят е един от най-важните членове на 

мултидисциплинарния екип. Обикновено поема ролята на координатор или ръководител на екипа, 

тъй като поради естеството на задълженията си, най-често взаимодейства с другите членове.

Класният ръководител е човекът, който познава най-добре качествата на детето, силните страни и 

обучителните му затруднения. Учителят е ангажиран с планиране, адаптиране и модифициране на 

учебната програма, така че да гарантира участието на ученика с 

обучителни затруднения в ежедневните занимания на класа. В 

тези дейности обикновено се включва ресурсен учител. Учителят 

трябва да умее да прилага различни стратегии за преподаване 

като диференциация на учебното съдържание, методите на 

универсалния дизайн и многостепенното обучение, така че 

учениците да следват своето лично развитие и да го споделят с 

останалите в класа.

Класният ръководител е и основният модел за подражание за 

децата. Когато учителят демонстрира положително отношение и 

приемане на многообразието в клас, тези ценности се 

възприемат по-лесно от съученици и педагози. Учителят може да 

подпомогне комуникацията в класа като ангажира учениците в 

съвместни дейности по учебното съдържание и извън него, включително и в спорта.

Училищно ръководство

Училищното ръководство обединява директори и други служители, които отговарят за дейностите 

в учебното заведение.  Тази дефиниция се отнася и до останалите училищни администратори и 

ръководители, като помощник-директори, главни учители и др.

Тяхната основната роля в мултидисциплинарния екип е да осигурят безопасна, позитивна и 

достъпна училищна среда и да насърчават приобщаващата философия и отношение сред всички 

членове на екипа. 

Здравни работници в учебното заведение

Здравните работници обединяват онези служители в учебното заведение, които посрещат 

здравните нужди на децата.

 Най-често това са медицинските сестри и затова в Общите насоко се обръщаме към тях. Същите 

съвети са валидни за лекарите или фелдшерите, които също могат да предоставят здравна 

подкрепа в учебното заведение.  

Медицинската сестра е здравният експерт в екипа и от тази позиция помага на учителите, 

специалните педагози и психолозите да разберат как здравословното състояние и здравните 

нужди на учениците могат да рефлектират върху тяхното представяне и поведение в детската 

градина/училището. Медицинската сестра би могла да подкрепи решенията на училищните 

администратори по отношение безопасността и достъпността на средата. Тя може също така да 

насърчава развитието на умения за самообслужване и застъпничество, свързани с медицинското 

състояние на ученика.

Нашите проучвания показват, че ролята на медицинската сестра в детската градина и училището 

носи голям потенциал, който много често не се познава и се подценява. Навременната и качествена 

медицинска грижа може да бъде решаващ фактор за подобряване на здравето и 

самостоятелността на учениците. Необходима е добра регулаторна рамка, в която тези 

задължения са ясно дефинирани. Подкрепата с информационни материали и допълнителни 

обучения също са ключови.

Асистенти

За да участват пълноценно в учебния процес, някои деца със спина бифида и хидроцефалия се 

нуждаят от асистентска подкрепа. Асистентът може да им помага в извършването на редица 

дейности от ежедневието като хранене, тоалет, преобличане, придвижване и позициониране, както 

и при пътуване до училището. Асистентът също подпомага при използването помощни средства 

като проходилка, инвалидна количка, за слагането и свалянето на ортези и др.

При деца с обучителни затруднения, асистентите могат директно да подкрепят ученика, следвайки 

указанията на учителите и специалните педагози. 

Ролята на асистента в мултидисциплинарния екип е многолика и често не е ясно дефинирана. В 

някои случаи асистентът е външно лице, назначено в рамките на общинска програма или директно 

от училището или семейството. Член на семейството може също да влезе в тази роля. Често това 

става неофициално и само за специфични дейности като помощ за тежка чанта или катетеризация.

Родители и членове на семейството

Макар и да не са професионално подготвени, родителите са  основен и изключително ценен член на 

мултидисциплинарния екип. Те могат да предоставят ценна информация на всички останали 

членове за нуждите, силните страни и интересите на детето, включително за тяхното 

здравословно състояние, успешни обучителни модели, таланти и предходен опит. Те често помагат 

на членовете на екипа да идентифицират нуждите на ученика.  

Заедно с детето си, родителите участват активно в определянето на учебни приоритети и 

образователни цели. Родителите са тези, които вземат информирани решения и правят избор за 

образованието на своето дете.

Учениците със спина бифида и хидроцефалия

Учениците със спина бифида и хидроцефалия също участват в екипа, който подкрепя 

приобщаването им в училище. Обикновено тяхната роля се  припокрива с ролята на родителите, 

като учениците стават по-активни и изземат повече функции и отговорности с израстването си.

Като пълноправен член на екипа е важно децата да получават пълна и достъпна информация от 

останалите членове и да участват във вземането на важните решения свързани с образованието 

им.  

Ресурсите на Multi-IN са насочени към описаните осем групи, които биха могли да формират такъв 

мултидисциплинарен екип в подкрепа на деца със спина бифида и с хидроцефалия в детската 

градина и в училището. Тъй като ресурсите ни са изготвени в подкрепа на екипа, членовете се 

считат за целеви групи на Multi-IN.

Докато Общите насоки предоставят цялостен поглед върху приобщаването, Multi-IN ръководствата 

и образователните видео курсове са насочени към специфични целеви групи. Те включват 

конкретни препоръки и практически съвети, в зависимост от ролята им в екипа.

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



Училищното ръководство, също така, трябва да създава благоприятни условия и да подпомага 

възможностите за сътрудничество между учители, специални педагози и други членове на 

мултидисциплинарния екип.

Ресурсни учители/специални педагози

Когато детето среща обучителни затруднения, мултидисциплинарният екип може да включва 

специален педагог, чиято роля е да подпомага работата на общообразователния учител. 

Специалният педагог може да се присъединява или да напуска екипа с течение на времето, в 

зависимост от текущите образователни нужди на детето.

Неговата роля е да подкрепя детето със специални инструкции и наставления в различни формати, 

като това се случва при съвместно преподаване с учителя в класната стая или като индивидуално 

обучение, в съответствие с текущия учебен план и програмата на класа. Ресурсният учител 

прилага различни стратегии, така че учениците с обучителни затруднения да следват своите 

лични цели, в рамките на споделени дейности с класа. 

Когато мултидисциплинарният екип включва специален учител, обикновено той също участва в 

планирането и адаптирането на учебната програма, заедно с водещия учител. 

Често специалните педагози улесняват комуникацията между съучениците, като обучават ученици 

с увреждания в социални умения и умения за общуване и насърчават положителното отношение на 

останалите.

Училищен психолог и педагогически съветник

Участието на училищен психолог или педагогически съветник в мултидисциплинарния екип също 

не е задължително. Тяхната роля е да подпомогнат пълноценното участие на децата със спина 

бифида и хидроцефалия в училищния живот. Чрез разговори и консултации те 

помагат на учениците да развият и приложат личностни умения, в 

съответствие с конкретните им нужди от подкрепа в училище. 

Училищните психолози и съветници имат своята важна 

роля в превенцията и противодействието на тормоза, 

както и в периода на пубертета.

Обикновено те координират работата си с другите 

членове на екипа като учители, специални учители, 

медицински сестри и семейството на детето.

 на техните умствени и физически способности в пълния размер на техния потенциал;

в)  предоставяне на възможност на хората с увреждания да участват ефективно в свободно 

 общество.

2.  При реализирането на това право държавите - страни по конвенцията, гарантират, че:

a)  лица с увреждания не са изключени от системата на общото образование по причина на 

 тяхното увреждане, както и деца с увреждания не са изключени от системата на 

 безплатното и задължително начално образование или на средното образование по 

 причина на тяхното увреждане;

б)  хората с увреждания имат достъп до включващо, качествено и безплатно начално 

 образование и до средно образование равноправно с всички останали в общността, в която 

 живеят;

в)  се предоставят разумни улеснения според изискванията на индивида;

г) хората с увреждания получават нужната им подкрепа в рамките на системата за общо 

 образование с оглед улесняване на тяхното ефективно образование;

д)  се предоставят ефективни мерки за индивидуална подкрепа в среда, способстваща за 

 пълноценното им академично и социално израстване, в съответствие с целите на 

 пълното включване.

3.  Държавите - страни по настоящата конвенция, дават възможност на хората с увреждания 

 за усвояване на житейски и социални умения, способстващи за пълноценното им и 

 равноправно участие в образованието и като членове на общността. За тази цел държавите 

 - страни по конвенцията, предприемат подходящи мерки, включително:

a)  улесняване изучаването на Брайловата и други алтернативни азбуки, на допълващи и 

 алтернативни методи, средства и формати на комуникация, ориентация и умения за 

придвижване, улесняване на взаимната 

взаимопомощ и наставничеството в 

рамките на общността;

б) улесняване усвояването на език на 

знаците и налагане на лингвистична 

идентичност на общността на лишените 

от слух;

в) гарантиране, че образованието на лица 

и особено деца, които са лишени от 

зрение, слух или от двете, се осъществява 

при използване на най-подходящите за индивида езици, методи и средства за комуникация и в 

среда, способстваща за пълноценното му академично и социално израстване.

ценности.

2. Прилагане на приобщаващи мерки - развитие на училище за всички, подкрепа на 

многообразието.

3. Развитие на приобщаваща практика - разработване на учебна програма за всички, организация на 

обучението.

Индексът за приобщаване е достъпен на български тук: 

https://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20EY%20Bulgarian.pdf 

Европейската агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование, 

базирана в Брюксел (www.european-agency.org), предлага друг специфичен инструмент за развитие 

на приобщаващото образование под формата на приобщаващ профил на учителя. Агенцията 

посочва четири основни ценности, свързани с преподаването и ученето, които следва да са основа 

в работата на всички педагози в приобщаващото образование:

1. Зачитане на ценността на разнообразието – различията се възприемат като ресурс и принос към 

образованието;

2. Подкрепа за всички ученици – учителите поставят високи цели за всеки ученик;

3. Сътрудничество – Сътрудничеството и работата в екип са съществени части от подхода на всеки 

учител; 

4. Лично професионално развитие – преподаването е дейност, свързана с ученето и следователно 

учителите също носят отговорност да се учат през целия живот.

Повече подробности можете да намерите тук:

https://www.european-agency.org/sites/default/files/profile_of_inclusive_teachers_en.pdf

Агенцията разработва концепция за качествено приобщаващо образование в ранна детска възраст 

за всички деца. Тя разделя констатациите в три области:

1. Да даде възможност на всички деца да принадлежат, да се ангажират и да учат

Всяко дете е уникално по отношение на приобщаването. Вместо да се ограничаваме до спазването 

на националните стандарти, е необходимо да наблюдаваме напредъка на всяко дете. Това ни 

позволява да ценим всички като активни участници, без значение нивото им на успех и да им 

осигурим подкрепата, от която се нуждаят, за да постигнат напредък, заедно със съучениците си. 

Учебните заведения, които служат за добър пример, приемат и ценят всяко дете в творческа и 

подкрепяща учебна общност, към която всички принадлежат и където всеки се радва на добри 

взаимоотношения, както със служители, така и с връстници. В такава приятелска атмосфера 

децата се насърчават и им се позволява да:

 използват силните си страни;

 вземат решения, особено в играта;

 развиват своето любопитство и самостоятелност;

 изразяват интереси, поставят си цели и ги използват при решаването на проблеми;

 демонстрират мотивация и участват в дейности заедно с връстниците си.

2. Разработване на инструмент за саморефлексия

Инструментът за саморефлексия разглежда предучилищните учебни заведения като място за 

участие и обучение. Той набляга на факторите в учебното заведение, които влияят върху 

преживяванията на децата. Разглежда осем аспекта:

  приветливата атмосфера;

  приобщаваща социална среда;

  подход, който поставя детето в центъра;

  физическа среда, която е удобна и

 подходяща за деца;

  материали за всички деца;

  възможности за комуникация за всички;

  приобщаваща среда за преподаване и учене;

  семейна среда.

 

3. Адаптиране на екосистемния модел на приобщаващото образование в ранна детска възраст 

Този модел обхваща всички основни аспекти на приобщаващото образование в ранна детска 

възраст и служи като рамка за планиране, подобряване, наблюдение и оценка на качеството на 

приобщаващото образование в ранна детска възраст на местно, регионално и национално ниво 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/IECE-Summary-ENelectronic.pdf

4.  За да спомогнат за реализирането на това право, държавите - страни по конвенцията, 

 предприемат подходящи мерки за привличане на работа на учители, включително такива с 

 увреждания, които да са квалифицирани по езика на знаците и/или Брайловата азбука, да 

 обучават професионалисти и други служители за работа на всички равнища на 

 образователния процес. Това обучение трябва да включва в себе си разбиране на нуждите 

 на хората с увреждания и използване на всякакви допълващи или алтернативни методи, 

 средства и формати на комуникация, образователни методики и материали, предназначени 

 за хора с увреждания.

5.  Държавите - страни по конвенцията, гарантират, че хората с увреждания имат пълен достъп 

 до общо висше образование, до професионално образование и подготовка, до образование 

 за възрастни и възможности за обучение през целия живот, без дискриминация и 

 равноправно с всички останали. За целта държавите - страни по конвенцията, осигуряват 

 предоставянето на разумни улеснения за хората с увреждания.“

Съществуват редица определения за приобщаващото образование. Някои автори дефинират ясно 

какво не може да се счита за приобщаващо образование, докато други изясняват 

фундаменталната разлика между процеса на приобщаване и интеграция, която често погрешно, 

продължава да се счита за синоним на приобщаващото образование. В този контекст Villa and 

Thousand (2016) обясняват защо интеграцията не е приобщаващо образование. Те посочват, че 

интеграцията определя кои ученици не трябва или не могат да се обучават в масовите училища, 

както и че се фокусира главно върху осигуряването на физическа и социална достъпност с 

ограничени или никакви академични очаквания от ученици с умерени и тежки увреждания.

Същите автори подчертават, че приобщаващото образование е едновременно визия и подход, 

които приветстват, ценят и подкрепят разнообразието от академично, социално, емоционално, 

езиково и комуникационно обучение на всички ученици в споделена среда, за постигане на 

желаните образователни цели.

Тannenberger (2016) подчертава, че приобщаващото образование е система или процес, а не 

еднократна мярка. То води до училище за всички, където хетерогенността се разглежда като 

обогатяване на образователния процес. Приобщаването позволява на всички деца да посещават 

общообразователни начални училища близо до домовете си. Учителите в такова училище подхождат 

индивидуално към всеки ученик като към уникална личност. Цялото образование и философия на 

училището се основават на този подход. Образователната стратегия се адаптира към способностите, 

талантите или дефицитите и се фокусира върху това да гарантира, че всеки ученик използва пълния 

си потенциал, като в същото време се учи да общува и да си сътрудничи с останалите.

Tannenberger обръща внимание на разликите в начина, по който концепциите за интеграция и за 

приобщаване разглеждат неуспехите на децата. Докато при интеграцията неуспехът се обяснява с 

липсата на способности у детето, то приобщаващото образование предлага мерки за подкрепа. 

Една от основните цели на приобщаващото образование е да подготви учениците за качествен и 

успешен живот в днешното съвременно общество. Това предполага функциониране в 

приобщаваща среда, в която средата и формата на обучение са  про-инклузивни в същността си.

Педагогическите концепции за приобщаващото образование понастоящем се считат за 

характеристики на едно добре ориентирано „училище на бъдещето“. Сред основните принципи на 

приобщаващото образование, които могат да бъдат намерени не само в професионалната 

литература, но и в международните правни документи, Tannenberger посочва:

1.  Принципът на хуманизма и демокрацията – приобщаването в различни сфери на живота трябва 

да бъде естествена последица от прилагането на правата на човека и ценностите на свободното и 

демократично общество;

2. Принципът на хетерогенността – разнообразието е естествена част от обществото и се счита за 

позитив и двигател за развитие;

3. Принципът на сътрудничеството – съжителство на хората с различни таланти и недостатъци в 

едно общество;

4. Принцип на райониране– всички деца от района имат право да посещават местното училище;

5. Принципът на откритост и ефективност – обмислено и ефективно осъществено обучение в 

безопасна училищна среда;

6. Принципът на индивидуализацията – приемане на потребностите на всеки човек в 

образователната система и поддържане на процеса, така че всеки да може да се развива 

пълноценно;

7. Принцип на целостта – развитието на ученика засяга интелектуалните, социалните, етичните, 

физическите и други компоненти на неговата личност.

Друго цялостно определение за приобщаващото образование може да се намери в Индекса за 

приобщаване. Неговите автори Booth and Ainscow (2016) разглеждат приобщаващото образование 

като безкраен процес, който включва участието на индивиди, създаването на системи и среди и 

насърчаването на приобщаващи ценности. Приобщаването предполага увеличаване на участието 

на всички и намаляване на всички форми на изключване и дискриминация. То насърчава 

вслушването в гласа на децата, на семействата и на училищния персонал.

Индексът разглежда възможностите за училищно развитие в три взаимосвързани направления

1. Създаване на приобщаваща култура – изграждане на общност, установяване на приобщаващи 

реформа в образованието, включително изменения на закони, учебни програми, системи за 

обучение на учители, материали, учебна среда, методологии, начини на разпределение на 

ресурсите и т.н. Преди всичко обаче, ще изисква промяна в нагласите на хората в системата, така че 

да започнат да ценят разнообразието и различията и да ги възприемат като възможност, а не като 

проблем” (стр. 29).

Приобщаващото образование е всеобхватна концепция, която оказва влияние върху политиките и 

подходите в прилагането на задължителното училищно образование, висшето образование и 

обучението на учители. 

Целите на приобщаващото образование могат да се постигат само в среда, която цени всички и 

училището се възприема като ресурс на общността. Приобщаващото образование засяга всички 

ученици. То има за цел да увеличи пълноценното участие на индивида в образователните 

дейности и да намали степента на изключването му от образованието и обществото като цяло. 

Накратко, приобщаващото образование е подход, основан върху принципи, права, ценности като 

равенство, участие, подкрепа, развитие на общността и зачитане на културното многообразие. 

Ценностите, които учителят изповядва, неизбежно определят неговото поведение и действия. 

Според Световния доклад за уврежданията (World Disability Report, 2011), „подходящото обучение на 

масовите учители е предпоставка, те да преподават уверено на деца с различни потребности“(стр. 

222). Докладът подчертава, че обучението на учителите трябва също да се съсредоточи върху 

нагласите и ценностите, а не само върху знанията и уменията.

Много страни от цял свят подписаха Конвенцията за правата на хората с увреждания, която 

разгледахме в предходен раздел от Общите насоки. Тя е документ с най-висока стойност в 

международното право за хората с увреждания.  Конвенцията има за цел да насърчава, защитава и 

гарантира равенството и пълнотата в прилагането на всички човешки права и основни свободи на 

хората и децата с увреждания, и да насърчава зачитането на достойнството им. 

С подписването му, България се ангажира да прилага разпоредбите на Конвенцията. Документът до 

голяма степен представлява набор от инструменти за подобряване на качеството на живот на 

хората с увреждания, като в същото време текстовете носят правна тежест и задължения.

Член 24 – Образование, гласи:

1. Държавите - страни по настоящата конвенция, признават правото на образование на хората с 

увреждания. С оглед реализирането на това право без дискриминация и при равни възможности 

държавите - страни по конвенцията, осигуряват включваща образователна система на всички 

равнища и възможности за обучение през цялата продължителност на живота, насочени към:

a)  пълно развитие на човешкия потенциал и чувството за собствена стойност и достойнство и 

укрепване на спазването на правата на човека, основните свободи и човешкото многообразие;

б)  развитие от страна на хора с увреждания на тяхната личност, таланти и творчески заложби, 
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Очевидно е, че всяко дете със спина бифида е уникално. Всяка година по света се раждат хиляди 

хора със спина бифида. Голямата част от тях доживяват до зряла възраст, въпреки тежката 

ситуация. Времето между раждането и зрелостта на тези хора е изпълнено с рискове. Нужна е 

сериозна подкрепа, за да могат родителите да вземат информирани решения, в интерес на 

бъдещето на децата си. Учителят може да е един от онези стълбове, които ще повлияят 

фундаментално върху развитието на детето. В този процес е от изключително значение, родители 

и учители да  имат обща цел като:

Характеристики на добре адаптиран възрастен:

 Придобити социални умения – способност за взаимодействие с други хора;

 Уважение към авторитетите;

 Самоувереност, в смисъл на самоуважение;

  Способност за справяне с предизвикателства;

 Способност за приемане или искане на помощ.

Повече по темата може да намерите в ръководствата на отделните целеви групи.

Мултидисциплинарният екип позволява индивидуална подкрепа за нуждите на ученика от 

специалисти в различни дисциплини, всеки от който допринася с опита и експертизата си. 

Членовете на екипа работят успоредно, а прякото интердисциплинарно взаимодействие е 

по-скоро изключение и се случва посредством ръководителя на екипа

(Hall, 2001).

По отношение на приобщаващото образование, мултидисциплинарните екипи се състоят от 

няколко специалисти от различни области, всеки от които играе специфична роля в посрещане 

нуждите на децата. Екипът може да се състои от учители, специални педагози, училищни 

администратори, здравни работници, социални работници, психолози и др. Какви специалисти ще 

участват зависи от специфичните нужди на ученика и образователния модел. Възможно е 

отделните членове да принадлежат към различни административни структури, да получават 

финансиране от различни източници, да имат различни приоритети и мотивация в работата си. От 

една страна, това прави екипа по-труден за управление и пречи на комуникацията между 

отделните членове. От друга страна, мултидисциплинарният подход е достатъчно ефективен и 

гъвкав, за да бъде приложен сравнително лесно, дори когато не е стандарт за съответната 

образователна система или учебното заведение няма предишен опит.

Мултидисциплинарният подход предлага 

възможност учениците да си взаимодействат с 

отделните членове на екипа при определянето на 

своите лични и образователни цели. Това 

позволява на всеки специалист да се ангажира 

лично и да усеща своя принос в напредъка на 

детето. Друго предимство на подхода е, че 

насърчава участието на семейството в образователния процес и така подобрява координацията на 

грижите и услугите.

Дори членовете на екипа да работят паралелно, те трябва да следват споделени цели и 

разбирания за посоката на развитие на  ученика. В следващия раздел може да намерите пример 

за убежденията на специалистите, която да служи като отправна точка в работата на екипа.

 

Един от членовете обикновено поема ролята на координатор/лидер на екипа. С течение на времето 
тази роля може да се поема от различни членове. Както и отделни специалисти могат да отпадат, 
защото детето вече не се нуждае от подкрепата на съответната дисциплина.

РОЛИ И ФУНКЦИИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯ ЕКИП

Учители, вкл. класни ръководители 

Учителят има основна роля в посрещане на образователните нужди на децата със спина бифида и 

хидроцефалия на почти всяко ниво. Учителят е един от най-важните членове на 

мултидисциплинарния екип. Обикновено поема ролята на координатор или ръководител на екипа, 

тъй като поради естеството на задълженията си, най-често взаимодейства с другите членове.

Класният ръководител е човекът, който познава най-добре качествата на детето, силните страни и 

обучителните му затруднения. Учителят е ангажиран с планиране, адаптиране и модифициране на 

учебната програма, така че да гарантира участието на ученика с 

обучителни затруднения в ежедневните занимания на класа. В 

тези дейности обикновено се включва ресурсен учител. Учителят 

трябва да умее да прилага различни стратегии за преподаване 

като диференциация на учебното съдържание, методите на 

универсалния дизайн и многостепенното обучение, така че 

учениците да следват своето лично развитие и да го споделят с 

останалите в класа.

Класният ръководител е и основният модел за подражание за 

децата. Когато учителят демонстрира положително отношение и 

приемане на многообразието в клас, тези ценности се 

възприемат по-лесно от съученици и педагози. Учителят може да 

подпомогне комуникацията в класа като ангажира учениците в 

съвместни дейности по учебното съдържание и извън него, включително и в спорта.

Училищно ръководство

Училищното ръководство обединява директори и други служители, които отговарят за дейностите 

в учебното заведение.  Тази дефиниция се отнася и до останалите училищни администратори и 

ръководители, като помощник-директори, главни учители и др.

Тяхната основната роля в мултидисциплинарния екип е да осигурят безопасна, позитивна и 

достъпна училищна среда и да насърчават приобщаващата философия и отношение сред всички 

членове на екипа. 

Здравни работници в учебното заведение

Здравните работници обединяват онези служители в учебното заведение, които посрещат 

здравните нужди на децата.

 Най-често това са медицинските сестри и затова в Общите насоко се обръщаме към тях. Същите 

съвети са валидни за лекарите или фелдшерите, които също могат да предоставят здравна 

подкрепа в учебното заведение.  

Медицинската сестра е здравният експерт в екипа и от тази позиция помага на учителите, 

специалните педагози и психолозите да разберат как здравословното състояние и здравните 

нужди на учениците могат да рефлектират върху тяхното представяне и поведение в детската 

градина/училището. Медицинската сестра би могла да подкрепи решенията на училищните 

администратори по отношение безопасността и достъпността на средата. Тя може също така да 

насърчава развитието на умения за самообслужване и застъпничество, свързани с медицинското 

състояние на ученика.

Нашите проучвания показват, че ролята на медицинската сестра в детската градина и училището 

носи голям потенциал, който много често не се познава и се подценява. Навременната и качествена 

медицинска грижа може да бъде решаващ фактор за подобряване на здравето и 

самостоятелността на учениците. Необходима е добра регулаторна рамка, в която тези 

задължения са ясно дефинирани. Подкрепата с информационни материали и допълнителни 

обучения също са ключови.

Асистенти

За да участват пълноценно в учебния процес, някои деца със спина бифида и хидроцефалия се 

нуждаят от асистентска подкрепа. Асистентът може да им помага в извършването на редица 

дейности от ежедневието като хранене, тоалет, преобличане, придвижване и позициониране, както 

и при пътуване до училището. Асистентът също подпомага при използването помощни средства 

като проходилка, инвалидна количка, за слагането и свалянето на ортези и др.

При деца с обучителни затруднения, асистентите могат директно да подкрепят ученика, следвайки 

указанията на учителите и специалните педагози. 

Ролята на асистента в мултидисциплинарния екип е многолика и често не е ясно дефинирана. В 

някои случаи асистентът е външно лице, назначено в рамките на общинска програма или директно 

от училището или семейството. Член на семейството може също да влезе в тази роля. Често това 

става неофициално и само за специфични дейности като помощ за тежка чанта или катетеризация.

Родители и членове на семейството

Макар и да не са професионално подготвени, родителите са  основен и изключително ценен член на 

мултидисциплинарния екип. Те могат да предоставят ценна информация на всички останали 

членове за нуждите, силните страни и интересите на детето, включително за тяхното 

здравословно състояние, успешни обучителни модели, таланти и предходен опит. Те често помагат 

на членовете на екипа да идентифицират нуждите на ученика.  

Заедно с детето си, родителите участват активно в определянето на учебни приоритети и 

образователни цели. Родителите са тези, които вземат информирани решения и правят избор за 

образованието на своето дете.

Учениците със спина бифида и хидроцефалия

Учениците със спина бифида и хидроцефалия също участват в екипа, който подкрепя 

приобщаването им в училище. Обикновено тяхната роля се  припокрива с ролята на родителите, 

като учениците стават по-активни и изземат повече функции и отговорности с израстването си.

Като пълноправен член на екипа е важно децата да получават пълна и достъпна информация от 

останалите членове и да участват във вземането на важните решения свързани с образованието 

им.  

Ресурсите на Multi-IN са насочени към описаните осем групи, които биха могли да формират такъв 

мултидисциплинарен екип в подкрепа на деца със спина бифида и с хидроцефалия в детската 

градина и в училището. Тъй като ресурсите ни са изготвени в подкрепа на екипа, членовете се 

считат за целеви групи на Multi-IN.

Докато Общите насоки предоставят цялостен поглед върху приобщаването, Multi-IN ръководствата 

и образователните видео курсове са насочени към специфични целеви групи. Те включват 

конкретни препоръки и практически съвети, в зависимост от ролята им в екипа.

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



Училищното ръководство, също така, трябва да създава благоприятни условия и да подпомага 

възможностите за сътрудничество между учители, специални педагози и други членове на 

мултидисциплинарния екип.

Ресурсни учители/специални педагози

Когато детето среща обучителни затруднения, мултидисциплинарният екип може да включва 

специален педагог, чиято роля е да подпомага работата на общообразователния учител. 

Специалният педагог може да се присъединява или да напуска екипа с течение на времето, в 

зависимост от текущите образователни нужди на детето.

Неговата роля е да подкрепя детето със специални инструкции и наставления в различни формати, 

като това се случва при съвместно преподаване с учителя в класната стая или като индивидуално 

обучение, в съответствие с текущия учебен план и програмата на класа. Ресурсният учител 

прилага различни стратегии, така че учениците с обучителни затруднения да следват своите 

лични цели, в рамките на споделени дейности с класа. 

Когато мултидисциплинарният екип включва специален учител, обикновено той също участва в 

планирането и адаптирането на учебната програма, заедно с водещия учител. 

Често специалните педагози улесняват комуникацията между съучениците, като обучават ученици 

с увреждания в социални умения и умения за общуване и насърчават положителното отношение на 

останалите.

Училищен психолог и педагогически съветник

Участието на училищен психолог или педагогически съветник в мултидисциплинарния екип също 

не е задължително. Тяхната роля е да подпомогнат пълноценното участие на децата със спина 

бифида и хидроцефалия в училищния живот. Чрез разговори и консултации те 

помагат на учениците да развият и приложат личностни умения, в 

съответствие с конкретните им нужди от подкрепа в училище. 

Училищните психолози и съветници имат своята важна 

роля в превенцията и противодействието на тормоза, 

както и в периода на пубертета.

Обикновено те координират работата си с другите 

членове на екипа като учители, специални учители, 

медицински сестри и семейството на детето.

 на техните умствени и физически способности в пълния размер на техния потенциал;

в)  предоставяне на възможност на хората с увреждания да участват ефективно в свободно 

 общество.

2.  При реализирането на това право държавите - страни по конвенцията, гарантират, че:

a)  лица с увреждания не са изключени от системата на общото образование по причина на 

 тяхното увреждане, както и деца с увреждания не са изключени от системата на 

 безплатното и задължително начално образование или на средното образование по 

 причина на тяхното увреждане;

б)  хората с увреждания имат достъп до включващо, качествено и безплатно начално 

 образование и до средно образование равноправно с всички останали в общността, в която 

 живеят;

в)  се предоставят разумни улеснения според изискванията на индивида;

г) хората с увреждания получават нужната им подкрепа в рамките на системата за общо 

 образование с оглед улесняване на тяхното ефективно образование;

д)  се предоставят ефективни мерки за индивидуална подкрепа в среда, способстваща за 

 пълноценното им академично и социално израстване, в съответствие с целите на 

 пълното включване.

3.  Държавите - страни по настоящата конвенция, дават възможност на хората с увреждания 

 за усвояване на житейски и социални умения, способстващи за пълноценното им и 

 равноправно участие в образованието и като членове на общността. За тази цел държавите 

 - страни по конвенцията, предприемат подходящи мерки, включително:

a)  улесняване изучаването на Брайловата и други алтернативни азбуки, на допълващи и 

 алтернативни методи, средства и формати на комуникация, ориентация и умения за 

придвижване, улесняване на взаимната 

взаимопомощ и наставничеството в 

рамките на общността;

б) улесняване усвояването на език на 

знаците и налагане на лингвистична 

идентичност на общността на лишените 

от слух;

в) гарантиране, че образованието на лица 

и особено деца, които са лишени от 

зрение, слух или от двете, се осъществява 

при използване на най-подходящите за индивида езици, методи и средства за комуникация и в 

среда, способстваща за пълноценното му академично и социално израстване.

ценности.

2. Прилагане на приобщаващи мерки - развитие на училище за всички, подкрепа на 

многообразието.

3. Развитие на приобщаваща практика - разработване на учебна програма за всички, организация на 

обучението.

Индексът за приобщаване е достъпен на български тук: 

https://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20EY%20Bulgarian.pdf 

Европейската агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование, 

базирана в Брюксел (www.european-agency.org), предлага друг специфичен инструмент за развитие 

на приобщаващото образование под формата на приобщаващ профил на учителя. Агенцията 

посочва четири основни ценности, свързани с преподаването и ученето, които следва да са основа 

в работата на всички педагози в приобщаващото образование:

1. Зачитане на ценността на разнообразието – различията се възприемат като ресурс и принос към 

образованието;

2. Подкрепа за всички ученици – учителите поставят високи цели за всеки ученик;

3. Сътрудничество – Сътрудничеството и работата в екип са съществени части от подхода на всеки 

учител; 

4. Лично професионално развитие – преподаването е дейност, свързана с ученето и следователно 

учителите също носят отговорност да се учат през целия живот.

Повече подробности можете да намерите тук:

https://www.european-agency.org/sites/default/files/profile_of_inclusive_teachers_en.pdf

Агенцията разработва концепция за качествено приобщаващо образование в ранна детска възраст 

за всички деца. Тя разделя констатациите в три области:

1. Да даде възможност на всички деца да принадлежат, да се ангажират и да учат

Всяко дете е уникално по отношение на приобщаването. Вместо да се ограничаваме до спазването 

на националните стандарти, е необходимо да наблюдаваме напредъка на всяко дете. Това ни 

позволява да ценим всички като активни участници, без значение нивото им на успех и да им 

осигурим подкрепата, от която се нуждаят, за да постигнат напредък, заедно със съучениците си. 

Учебните заведения, които служат за добър пример, приемат и ценят всяко дете в творческа и 

подкрепяща учебна общност, към която всички принадлежат и където всеки се радва на добри 

взаимоотношения, както със служители, така и с връстници. В такава приятелска атмосфера 

децата се насърчават и им се позволява да:

 използват силните си страни;

 вземат решения, особено в играта;

 развиват своето любопитство и самостоятелност;

 изразяват интереси, поставят си цели и ги използват при решаването на проблеми;

 демонстрират мотивация и участват в дейности заедно с връстниците си.

2. Разработване на инструмент за саморефлексия

Инструментът за саморефлексия разглежда предучилищните учебни заведения като място за 

участие и обучение. Той набляга на факторите в учебното заведение, които влияят върху 

преживяванията на децата. Разглежда осем аспекта:

  приветливата атмосфера;

  приобщаваща социална среда;

  подход, който поставя детето в центъра;

  физическа среда, която е удобна и

 подходяща за деца;

  материали за всички деца;

  възможности за комуникация за всички;

  приобщаваща среда за преподаване и учене;

  семейна среда.

 

3. Адаптиране на екосистемния модел на приобщаващото образование в ранна детска възраст 

Този модел обхваща всички основни аспекти на приобщаващото образование в ранна детска 

възраст и служи като рамка за планиране, подобряване, наблюдение и оценка на качеството на 

приобщаващото образование в ранна детска възраст на местно, регионално и национално ниво 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/IECE-Summary-ENelectronic.pdf

4.  За да спомогнат за реализирането на това право, държавите - страни по конвенцията, 

 предприемат подходящи мерки за привличане на работа на учители, включително такива с 

 увреждания, които да са квалифицирани по езика на знаците и/или Брайловата азбука, да 

 обучават професионалисти и други служители за работа на всички равнища на 

 образователния процес. Това обучение трябва да включва в себе си разбиране на нуждите 

 на хората с увреждания и използване на всякакви допълващи или алтернативни методи, 

 средства и формати на комуникация, образователни методики и материали, предназначени 

 за хора с увреждания.

5.  Държавите - страни по конвенцията, гарантират, че хората с увреждания имат пълен достъп 

 до общо висше образование, до професионално образование и подготовка, до образование 

 за възрастни и възможности за обучение през целия живот, без дискриминация и 

 равноправно с всички останали. За целта държавите - страни по конвенцията, осигуряват 

 предоставянето на разумни улеснения за хората с увреждания.“

Съществуват редица определения за приобщаващото образование. Някои автори дефинират ясно 

какво не може да се счита за приобщаващо образование, докато други изясняват 

фундаменталната разлика между процеса на приобщаване и интеграция, която често погрешно, 

продължава да се счита за синоним на приобщаващото образование. В този контекст Villa and 

Thousand (2016) обясняват защо интеграцията не е приобщаващо образование. Те посочват, че 

интеграцията определя кои ученици не трябва или не могат да се обучават в масовите училища, 

както и че се фокусира главно върху осигуряването на физическа и социална достъпност с 

ограничени или никакви академични очаквания от ученици с умерени и тежки увреждания.

Същите автори подчертават, че приобщаващото образование е едновременно визия и подход, 

които приветстват, ценят и подкрепят разнообразието от академично, социално, емоционално, 

езиково и комуникационно обучение на всички ученици в споделена среда, за постигане на 

желаните образователни цели.

Тannenberger (2016) подчертава, че приобщаващото образование е система или процес, а не 

еднократна мярка. То води до училище за всички, където хетерогенността се разглежда като 

обогатяване на образователния процес. Приобщаването позволява на всички деца да посещават 

общообразователни начални училища близо до домовете си. Учителите в такова училище подхождат 

индивидуално към всеки ученик като към уникална личност. Цялото образование и философия на 

училището се основават на този подход. Образователната стратегия се адаптира към способностите, 

талантите или дефицитите и се фокусира върху това да гарантира, че всеки ученик използва пълния 

си потенциал, като в същото време се учи да общува и да си сътрудничи с останалите.
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Tannenberger обръща внимание на разликите в начина, по който концепциите за интеграция и за 

приобщаване разглеждат неуспехите на децата. Докато при интеграцията неуспехът се обяснява с 

липсата на способности у детето, то приобщаващото образование предлага мерки за подкрепа. 

Една от основните цели на приобщаващото образование е да подготви учениците за качествен и 

успешен живот в днешното съвременно общество. Това предполага функциониране в 

приобщаваща среда, в която средата и формата на обучение са  про-инклузивни в същността си.

Педагогическите концепции за приобщаващото образование понастоящем се считат за 

характеристики на едно добре ориентирано „училище на бъдещето“. Сред основните принципи на 

приобщаващото образование, които могат да бъдат намерени не само в професионалната 

литература, но и в международните правни документи, Tannenberger посочва:

1.  Принципът на хуманизма и демокрацията – приобщаването в различни сфери на живота трябва 

да бъде естествена последица от прилагането на правата на човека и ценностите на свободното и 

демократично общество;

2. Принципът на хетерогенността – разнообразието е естествена част от обществото и се счита за 

позитив и двигател за развитие;

3. Принципът на сътрудничеството – съжителство на хората с различни таланти и недостатъци в 

едно общество;

4. Принцип на райониране– всички деца от района имат право да посещават местното училище;

5. Принципът на откритост и ефективност – обмислено и ефективно осъществено обучение в 

безопасна училищна среда;

6. Принципът на индивидуализацията – приемане на потребностите на всеки човек в 

образователната система и поддържане на процеса, така че всеки да може да се развива 

пълноценно;

7. Принцип на целостта – развитието на ученика засяга интелектуалните, социалните, етичните, 

физическите и други компоненти на неговата личност.

Друго цялостно определение за приобщаващото образование може да се намери в Индекса за 

приобщаване. Неговите автори Booth and Ainscow (2016) разглеждат приобщаващото образование 

като безкраен процес, който включва участието на индивиди, създаването на системи и среди и 

насърчаването на приобщаващи ценности. Приобщаването предполага увеличаване на участието 

на всички и намаляване на всички форми на изключване и дискриминация. То насърчава 

вслушването в гласа на децата, на семействата и на училищния персонал.

Индексът разглежда възможностите за училищно развитие в три взаимосвързани направления

1. Създаване на приобщаваща култура – изграждане на общност, установяване на приобщаващи 

реформа в образованието, включително изменения на закони, учебни програми, системи за 

обучение на учители, материали, учебна среда, методологии, начини на разпределение на 

ресурсите и т.н. Преди всичко обаче, ще изисква промяна в нагласите на хората в системата, така че 

да започнат да ценят разнообразието и различията и да ги възприемат като възможност, а не като 

проблем” (стр. 29).

Приобщаващото образование е всеобхватна концепция, която оказва влияние върху политиките и 

подходите в прилагането на задължителното училищно образование, висшето образование и 

обучението на учители. 

Целите на приобщаващото образование могат да се постигат само в среда, която цени всички и 

училището се възприема като ресурс на общността. Приобщаващото образование засяга всички 

ученици. То има за цел да увеличи пълноценното участие на индивида в образователните 

дейности и да намали степента на изключването му от образованието и обществото като цяло. 

Накратко, приобщаващото образование е подход, основан върху принципи, права, ценности като 

равенство, участие, подкрепа, развитие на общността и зачитане на културното многообразие. 

Ценностите, които учителят изповядва, неизбежно определят неговото поведение и действия. 

Според Световния доклад за уврежданията (World Disability Report, 2011), „подходящото обучение на 

масовите учители е предпоставка, те да преподават уверено на деца с различни потребности“(стр. 

222). Докладът подчертава, че обучението на учителите трябва също да се съсредоточи върху 

нагласите и ценностите, а не само върху знанията и уменията.

Много страни от цял свят подписаха Конвенцията за правата на хората с увреждания, която 

разгледахме в предходен раздел от Общите насоки. Тя е документ с най-висока стойност в 

международното право за хората с увреждания.  Конвенцията има за цел да насърчава, защитава и 

гарантира равенството и пълнотата в прилагането на всички човешки права и основни свободи на 

хората и децата с увреждания, и да насърчава зачитането на достойнството им. 

С подписването му, България се ангажира да прилага разпоредбите на Конвенцията. Документът до 

голяма степен представлява набор от инструменти за подобряване на качеството на живот на 

хората с увреждания, като в същото време текстовете носят правна тежест и задължения.

Член 24 – Образование, гласи:

1. Държавите - страни по настоящата конвенция, признават правото на образование на хората с 

увреждания. С оглед реализирането на това право без дискриминация и при равни възможности 

държавите - страни по конвенцията, осигуряват включваща образователна система на всички 

равнища и възможности за обучение през цялата продължителност на живота, насочени към:

a)  пълно развитие на човешкия потенциал и чувството за собствена стойност и достойнство и 

укрепване на спазването на правата на човека, основните свободи и човешкото многообразие;

б)  развитие от страна на хора с увреждания на тяхната личност, таланти и творчески заложби, 

Очевидно е, че всяко дете със спина бифида е уникално. Всяка година по света се раждат хиляди 

хора със спина бифида. Голямата част от тях доживяват до зряла възраст, въпреки тежката 

ситуация. Времето между раждането и зрелостта на тези хора е изпълнено с рискове. Нужна е 

сериозна подкрепа, за да могат родителите да вземат информирани решения, в интерес на 

бъдещето на децата си. Учителят може да е един от онези стълбове, които ще повлияят 

фундаментално върху развитието на детето. В този процес е от изключително значение, родители 

и учители да  имат обща цел като:

Характеристики на добре адаптиран възрастен:

 Придобити социални умения – способност за взаимодействие с други хора;

 Уважение към авторитетите;

 Самоувереност, в смисъл на самоуважение;

  Способност за справяне с предизвикателства;

 Способност за приемане или искане на помощ.

Повече по темата може да намерите в ръководствата на отделните целеви групи.

Мултидисциплинарният екип позволява индивидуална подкрепа за нуждите на ученика от 

специалисти в различни дисциплини, всеки от който допринася с опита и експертизата си. 

Членовете на екипа работят успоредно, а прякото интердисциплинарно взаимодействие е 

по-скоро изключение и се случва посредством ръководителя на екипа

(Hall, 2001).

По отношение на приобщаващото образование, мултидисциплинарните екипи се състоят от 

няколко специалисти от различни области, всеки от които играе специфична роля в посрещане 

нуждите на децата. Екипът може да се състои от учители, специални педагози, училищни 

администратори, здравни работници, социални работници, психолози и др. Какви специалисти ще 

участват зависи от специфичните нужди на ученика и образователния модел. Възможно е 

отделните членове да принадлежат към различни административни структури, да получават 

финансиране от различни източници, да имат различни приоритети и мотивация в работата си. От 

една страна, това прави екипа по-труден за управление и пречи на комуникацията между 

отделните членове. От друга страна, мултидисциплинарният подход е достатъчно ефективен и 

гъвкав, за да бъде приложен сравнително лесно, дори когато не е стандарт за съответната 

образователна система или учебното заведение няма предишен опит.

Мултидисциплинарният подход предлага 

възможност учениците да си взаимодействат с 

отделните членове на екипа при определянето на 

своите лични и образователни цели. Това 

позволява на всеки специалист да се ангажира 

лично и да усеща своя принос в напредъка на 

детето. Друго предимство на подхода е, че 

насърчава участието на семейството в образователния процес и така подобрява координацията на 

грижите и услугите.

Дори членовете на екипа да работят паралелно, те трябва да следват споделени цели и 

разбирания за посоката на развитие на  ученика. В следващия раздел може да намерите пример 

за убежденията на специалистите, която да служи като отправна точка в работата на екипа.

 

Един от членовете обикновено поема ролята на координатор/лидер на екипа. С течение на времето 
тази роля може да се поема от различни членове. Както и отделни специалисти могат да отпадат, 
защото детето вече не се нуждае от подкрепата на съответната дисциплина.

РОЛИ И ФУНКЦИИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯ ЕКИП

Учители, вкл. класни ръководители 

Учителят има основна роля в посрещане на образователните нужди на децата със спина бифида и 

хидроцефалия на почти всяко ниво. Учителят е един от най-важните членове на 

мултидисциплинарния екип. Обикновено поема ролята на координатор или ръководител на екипа, 

тъй като поради естеството на задълженията си, най-често взаимодейства с другите членове.

Класният ръководител е човекът, който познава най-добре качествата на детето, силните страни и 

обучителните му затруднения. Учителят е ангажиран с планиране, адаптиране и модифициране на 

учебната програма, така че да гарантира участието на ученика с 

обучителни затруднения в ежедневните занимания на класа. В 

тези дейности обикновено се включва ресурсен учител. Учителят 

трябва да умее да прилага различни стратегии за преподаване 

като диференциация на учебното съдържание, методите на 

универсалния дизайн и многостепенното обучение, така че 

учениците да следват своето лично развитие и да го споделят с 

останалите в класа.

Класният ръководител е и основният модел за подражание за 

децата. Когато учителят демонстрира положително отношение и 

приемане на многообразието в клас, тези ценности се 

възприемат по-лесно от съученици и педагози. Учителят може да 

подпомогне комуникацията в класа като ангажира учениците в 

съвместни дейности по учебното съдържание и извън него, включително и в спорта.

Училищно ръководство

Училищното ръководство обединява директори и други служители, които отговарят за дейностите 

в учебното заведение.  Тази дефиниция се отнася и до останалите училищни администратори и 

ръководители, като помощник-директори, главни учители и др.

Тяхната основната роля в мултидисциплинарния екип е да осигурят безопасна, позитивна и 

достъпна училищна среда и да насърчават приобщаващата философия и отношение сред всички 

членове на екипа. 

Здравни работници в учебното заведение

Здравните работници обединяват онези служители в учебното заведение, които посрещат 

здравните нужди на децата.

 Най-често това са медицинските сестри и затова в Общите насоко се обръщаме към тях. Същите 

съвети са валидни за лекарите или фелдшерите, които също могат да предоставят здравна 

подкрепа в учебното заведение.  

Медицинската сестра е здравният експерт в екипа и от тази позиция помага на учителите, 

специалните педагози и психолозите да разберат как здравословното състояние и здравните 

нужди на учениците могат да рефлектират върху тяхното представяне и поведение в детската 

градина/училището. Медицинската сестра би могла да подкрепи решенията на училищните 

администратори по отношение безопасността и достъпността на средата. Тя може също така да 

насърчава развитието на умения за самообслужване и застъпничество, свързани с медицинското 

състояние на ученика.

Нашите проучвания показват, че ролята на медицинската сестра в детската градина и училището 

носи голям потенциал, който много често не се познава и се подценява. Навременната и качествена 

медицинска грижа може да бъде решаващ фактор за подобряване на здравето и 

самостоятелността на учениците. Необходима е добра регулаторна рамка, в която тези 

задължения са ясно дефинирани. Подкрепата с информационни материали и допълнителни 

обучения също са ключови.

Асистенти

За да участват пълноценно в учебния процес, някои деца със спина бифида и хидроцефалия се 

нуждаят от асистентска подкрепа. Асистентът може да им помага в извършването на редица 

дейности от ежедневието като хранене, тоалет, преобличане, придвижване и позициониране, както 

и при пътуване до училището. Асистентът също подпомага при използването помощни средства 

като проходилка, инвалидна количка, за слагането и свалянето на ортези и др.

При деца с обучителни затруднения, асистентите могат директно да подкрепят ученика, следвайки 

указанията на учителите и специалните педагози. 

Ролята на асистента в мултидисциплинарния екип е многолика и често не е ясно дефинирана. В 

някои случаи асистентът е външно лице, назначено в рамките на общинска програма или директно 

от училището или семейството. Член на семейството може също да влезе в тази роля. Често това 

става неофициално и само за специфични дейности като помощ за тежка чанта или катетеризация.

Родители и членове на семейството

Макар и да не са професионално подготвени, родителите са  основен и изключително ценен член на 

мултидисциплинарния екип. Те могат да предоставят ценна информация на всички останали 

членове за нуждите, силните страни и интересите на детето, включително за тяхното 

здравословно състояние, успешни обучителни модели, таланти и предходен опит. Те често помагат 

на членовете на екипа да идентифицират нуждите на ученика.  

Заедно с детето си, родителите участват активно в определянето на учебни приоритети и 

образователни цели. Родителите са тези, които вземат информирани решения и правят избор за 

образованието на своето дете.

Учениците със спина бифида и хидроцефалия

Учениците със спина бифида и хидроцефалия също участват в екипа, който подкрепя 

приобщаването им в училище. Обикновено тяхната роля се  припокрива с ролята на родителите, 

като учениците стават по-активни и изземат повече функции и отговорности с израстването си.

Като пълноправен член на екипа е важно децата да получават пълна и достъпна информация от 

останалите членове и да участват във вземането на важните решения свързани с образованието 

им.  

Ресурсите на Multi-IN са насочени към описаните осем групи, които биха могли да формират такъв 

мултидисциплинарен екип в подкрепа на деца със спина бифида и с хидроцефалия в детската 

градина и в училището. Тъй като ресурсите ни са изготвени в подкрепа на екипа, членовете се 

считат за целеви групи на Multi-IN.

Докато Общите насоки предоставят цялостен поглед върху приобщаването, Multi-IN ръководствата 

и образователните видео курсове са насочени към специфични целеви групи. Те включват 

конкретни препоръки и практически съвети, в зависимост от ролята им в екипа.

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



Училищното ръководство, също така, трябва да създава благоприятни условия и да подпомага 

възможностите за сътрудничество между учители, специални педагози и други членове на 

мултидисциплинарния екип.

Ресурсни учители/специални педагози

Когато детето среща обучителни затруднения, мултидисциплинарният екип може да включва 

специален педагог, чиято роля е да подпомага работата на общообразователния учител. 

Специалният педагог може да се присъединява или да напуска екипа с течение на времето, в 

зависимост от текущите образователни нужди на детето.

Неговата роля е да подкрепя детето със специални инструкции и наставления в различни формати, 

като това се случва при съвместно преподаване с учителя в класната стая или като индивидуално 

обучение, в съответствие с текущия учебен план и програмата на класа. Ресурсният учител 

прилага различни стратегии, така че учениците с обучителни затруднения да следват своите 

лични цели, в рамките на споделени дейности с класа. 

Когато мултидисциплинарният екип включва специален учител, обикновено той също участва в 

планирането и адаптирането на учебната програма, заедно с водещия учител. 

Често специалните педагози улесняват комуникацията между съучениците, като обучават ученици 

с увреждания в социални умения и умения за общуване и насърчават положителното отношение на 

останалите.

Училищен психолог и педагогически съветник

Участието на училищен психолог или педагогически съветник в мултидисциплинарния екип също 

не е задължително. Тяхната роля е да подпомогнат пълноценното участие на децата със спина 

бифида и хидроцефалия в училищния живот. Чрез разговори и консултации те 

помагат на учениците да развият и приложат личностни умения, в 

съответствие с конкретните им нужди от подкрепа в училище. 

Училищните психолози и съветници имат своята важна 

роля в превенцията и противодействието на тормоза, 

както и в периода на пубертета.

Обикновено те координират работата си с другите 

членове на екипа като учители, специални учители, 

медицински сестри и семейството на детето.

 на техните умствени и физически способности в пълния размер на техния потенциал;

в)  предоставяне на възможност на хората с увреждания да участват ефективно в свободно 

 общество.

2.  При реализирането на това право държавите - страни по конвенцията, гарантират, че:

a)  лица с увреждания не са изключени от системата на общото образование по причина на 

 тяхното увреждане, както и деца с увреждания не са изключени от системата на 

 безплатното и задължително начално образование или на средното образование по 

 причина на тяхното увреждане;

б)  хората с увреждания имат достъп до включващо, качествено и безплатно начално 

 образование и до средно образование равноправно с всички останали в общността, в която 

 живеят;

в)  се предоставят разумни улеснения според изискванията на индивида;

г) хората с увреждания получават нужната им подкрепа в рамките на системата за общо 

 образование с оглед улесняване на тяхното ефективно образование;

д)  се предоставят ефективни мерки за индивидуална подкрепа в среда, способстваща за 

 пълноценното им академично и социално израстване, в съответствие с целите на 

 пълното включване.

3.  Държавите - страни по настоящата конвенция, дават възможност на хората с увреждания 

 за усвояване на житейски и социални умения, способстващи за пълноценното им и 

 равноправно участие в образованието и като членове на общността. За тази цел държавите 

 - страни по конвенцията, предприемат подходящи мерки, включително:

a)  улесняване изучаването на Брайловата и други алтернативни азбуки, на допълващи и 

 алтернативни методи, средства и формати на комуникация, ориентация и умения за 

придвижване, улесняване на взаимната 

взаимопомощ и наставничеството в 

рамките на общността;

б) улесняване усвояването на език на 

знаците и налагане на лингвистична 

идентичност на общността на лишените 

от слух;

в) гарантиране, че образованието на лица 

и особено деца, които са лишени от 

зрение, слух или от двете, се осъществява 

при използване на най-подходящите за индивида езици, методи и средства за комуникация и в 

среда, способстваща за пълноценното му академично и социално израстване.

ценности.

2. Прилагане на приобщаващи мерки - развитие на училище за всички, подкрепа на 

многообразието.

3. Развитие на приобщаваща практика - разработване на учебна програма за всички, организация на 

обучението.

Индексът за приобщаване е достъпен на български тук: 

https://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20EY%20Bulgarian.pdf 

Европейската агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование, 

базирана в Брюксел (www.european-agency.org), предлага друг специфичен инструмент за развитие 

на приобщаващото образование под формата на приобщаващ профил на учителя. Агенцията 

посочва четири основни ценности, свързани с преподаването и ученето, които следва да са основа 

в работата на всички педагози в приобщаващото образование:

1. Зачитане на ценността на разнообразието – различията се възприемат като ресурс и принос към 

образованието;

2. Подкрепа за всички ученици – учителите поставят високи цели за всеки ученик;

3. Сътрудничество – Сътрудничеството и работата в екип са съществени части от подхода на всеки 

учител; 

4. Лично професионално развитие – преподаването е дейност, свързана с ученето и следователно 

учителите също носят отговорност да се учат през целия живот.

Повече подробности можете да намерите тук:

https://www.european-agency.org/sites/default/files/profile_of_inclusive_teachers_en.pdf

Агенцията разработва концепция за качествено приобщаващо образование в ранна детска възраст 

за всички деца. Тя разделя констатациите в три области:

1. Да даде възможност на всички деца да принадлежат, да се ангажират и да учат

Всяко дете е уникално по отношение на приобщаването. Вместо да се ограничаваме до спазването 

на националните стандарти, е необходимо да наблюдаваме напредъка на всяко дете. Това ни 

позволява да ценим всички като активни участници, без значение нивото им на успех и да им 

осигурим подкрепата, от която се нуждаят, за да постигнат напредък, заедно със съучениците си. 

Учебните заведения, които служат за добър пример, приемат и ценят всяко дете в творческа и 

подкрепяща учебна общност, към която всички принадлежат и където всеки се радва на добри 

взаимоотношения, както със служители, така и с връстници. В такава приятелска атмосфера 

децата се насърчават и им се позволява да:

 използват силните си страни;

 вземат решения, особено в играта;

 развиват своето любопитство и самостоятелност;

 изразяват интереси, поставят си цели и ги използват при решаването на проблеми;

 демонстрират мотивация и участват в дейности заедно с връстниците си.

2. Разработване на инструмент за саморефлексия

Инструментът за саморефлексия разглежда предучилищните учебни заведения като място за 

участие и обучение. Той набляга на факторите в учебното заведение, които влияят върху 

преживяванията на децата. Разглежда осем аспекта:

  приветливата атмосфера;

  приобщаваща социална среда;

  подход, който поставя детето в центъра;

  физическа среда, която е удобна и

 подходяща за деца;

  материали за всички деца;

  възможности за комуникация за всички;

  приобщаваща среда за преподаване и учене;

  семейна среда.

 

3. Адаптиране на екосистемния модел на приобщаващото образование в ранна детска възраст 

Този модел обхваща всички основни аспекти на приобщаващото образование в ранна детска 

възраст и служи като рамка за планиране, подобряване, наблюдение и оценка на качеството на 

приобщаващото образование в ранна детска възраст на местно, регионално и национално ниво 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/IECE-Summary-ENelectronic.pdf

4.  За да спомогнат за реализирането на това право, държавите - страни по конвенцията, 

 предприемат подходящи мерки за привличане на работа на учители, включително такива с 

 увреждания, които да са квалифицирани по езика на знаците и/или Брайловата азбука, да 

 обучават професионалисти и други служители за работа на всички равнища на 

 образователния процес. Това обучение трябва да включва в себе си разбиране на нуждите 

 на хората с увреждания и използване на всякакви допълващи или алтернативни методи, 

 средства и формати на комуникация, образователни методики и материали, предназначени 

 за хора с увреждания.

5.  Държавите - страни по конвенцията, гарантират, че хората с увреждания имат пълен достъп 

 до общо висше образование, до професионално образование и подготовка, до образование 

 за възрастни и възможности за обучение през целия живот, без дискриминация и 

 равноправно с всички останали. За целта държавите - страни по конвенцията, осигуряват 

 предоставянето на разумни улеснения за хората с увреждания.“

Съществуват редица определения за приобщаващото образование. Някои автори дефинират ясно 

какво не може да се счита за приобщаващо образование, докато други изясняват 

фундаменталната разлика между процеса на приобщаване и интеграция, която често погрешно, 

продължава да се счита за синоним на приобщаващото образование. В този контекст Villa and 

Thousand (2016) обясняват защо интеграцията не е приобщаващо образование. Те посочват, че 

интеграцията определя кои ученици не трябва или не могат да се обучават в масовите училища, 

както и че се фокусира главно върху осигуряването на физическа и социална достъпност с 

ограничени или никакви академични очаквания от ученици с умерени и тежки увреждания.

Същите автори подчертават, че приобщаващото образование е едновременно визия и подход, 

които приветстват, ценят и подкрепят разнообразието от академично, социално, емоционално, 

езиково и комуникационно обучение на всички ученици в споделена среда, за постигане на 

желаните образователни цели.

Тannenberger (2016) подчертава, че приобщаващото образование е система или процес, а не 

еднократна мярка. То води до училище за всички, където хетерогенността се разглежда като 

обогатяване на образователния процес. Приобщаването позволява на всички деца да посещават 

общообразователни начални училища близо до домовете си. Учителите в такова училище подхождат 

индивидуално към всеки ученик като към уникална личност. Цялото образование и философия на 

училището се основават на този подход. Образователната стратегия се адаптира към способностите, 

талантите или дефицитите и се фокусира върху това да гарантира, че всеки ученик използва пълния 

си потенциал, като в същото време се учи да общува и да си сътрудничи с останалите.

Tannenberger обръща внимание на разликите в начина, по който концепциите за интеграция и за 

приобщаване разглеждат неуспехите на децата. Докато при интеграцията неуспехът се обяснява с 

липсата на способности у детето, то приобщаващото образование предлага мерки за подкрепа. 

Една от основните цели на приобщаващото образование е да подготви учениците за качествен и 

успешен живот в днешното съвременно общество. Това предполага функциониране в 

приобщаваща среда, в която средата и формата на обучение са  про-инклузивни в същността си.

Педагогическите концепции за приобщаващото образование понастоящем се считат за 

характеристики на едно добре ориентирано „училище на бъдещето“. Сред основните принципи на 

приобщаващото образование, които могат да бъдат намерени не само в професионалната 

литература, но и в международните правни документи, Tannenberger посочва:

1.  Принципът на хуманизма и демокрацията – приобщаването в различни сфери на живота трябва 

да бъде естествена последица от прилагането на правата на човека и ценностите на свободното и 

демократично общество;

2. Принципът на хетерогенността – разнообразието е естествена част от обществото и се счита за 

позитив и двигател за развитие;

3. Принципът на сътрудничеството – съжителство на хората с различни таланти и недостатъци в 

едно общество;

4. Принцип на райониране– всички деца от района имат право да посещават местното училище;

5. Принципът на откритост и ефективност – обмислено и ефективно осъществено обучение в 

безопасна училищна среда;

6. Принципът на индивидуализацията – приемане на потребностите на всеки човек в 

образователната система и поддържане на процеса, така че всеки да може да се развива 

пълноценно;

7. Принцип на целостта – развитието на ученика засяга интелектуалните, социалните, етичните, 

физическите и други компоненти на неговата личност.

Друго цялостно определение за приобщаващото образование може да се намери в Индекса за 

приобщаване. Неговите автори Booth and Ainscow (2016) разглеждат приобщаващото образование 

като безкраен процес, който включва участието на индивиди, създаването на системи и среди и 

насърчаването на приобщаващи ценности. Приобщаването предполага увеличаване на участието 

на всички и намаляване на всички форми на изключване и дискриминация. То насърчава 

вслушването в гласа на децата, на семействата и на училищния персонал.

Индексът разглежда възможностите за училищно развитие в три взаимосвързани направления

1. Създаване на приобщаваща култура – изграждане на общност, установяване на приобщаващи 
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реформа в образованието, включително изменения на закони, учебни програми, системи за 

обучение на учители, материали, учебна среда, методологии, начини на разпределение на 

ресурсите и т.н. Преди всичко обаче, ще изисква промяна в нагласите на хората в системата, така че 

да започнат да ценят разнообразието и различията и да ги възприемат като възможност, а не като 

проблем” (стр. 29).

Приобщаващото образование е всеобхватна концепция, която оказва влияние върху политиките и 

подходите в прилагането на задължителното училищно образование, висшето образование и 

обучението на учители. 

Целите на приобщаващото образование могат да се постигат само в среда, която цени всички и 

училището се възприема като ресурс на общността. Приобщаващото образование засяга всички 

ученици. То има за цел да увеличи пълноценното участие на индивида в образователните 

дейности и да намали степента на изключването му от образованието и обществото като цяло. 

Накратко, приобщаващото образование е подход, основан върху принципи, права, ценности като 

равенство, участие, подкрепа, развитие на общността и зачитане на културното многообразие. 

Ценностите, които учителят изповядва, неизбежно определят неговото поведение и действия. 

Според Световния доклад за уврежданията (World Disability Report, 2011), „подходящото обучение на 

масовите учители е предпоставка, те да преподават уверено на деца с различни потребности“(стр. 

222). Докладът подчертава, че обучението на учителите трябва също да се съсредоточи върху 

нагласите и ценностите, а не само върху знанията и уменията.

Много страни от цял свят подписаха Конвенцията за правата на хората с увреждания, която 

разгледахме в предходен раздел от Общите насоки. Тя е документ с най-висока стойност в 

международното право за хората с увреждания.  Конвенцията има за цел да насърчава, защитава и 

гарантира равенството и пълнотата в прилагането на всички човешки права и основни свободи на 

хората и децата с увреждания, и да насърчава зачитането на достойнството им. 

С подписването му, България се ангажира да прилага разпоредбите на Конвенцията. Документът до 

голяма степен представлява набор от инструменти за подобряване на качеството на живот на 

хората с увреждания, като в същото време текстовете носят правна тежест и задължения.

Член 24 – Образование, гласи:

1. Държавите - страни по настоящата конвенция, признават правото на образование на хората с 

увреждания. С оглед реализирането на това право без дискриминация и при равни възможности 

държавите - страни по конвенцията, осигуряват включваща образователна система на всички 

равнища и възможности за обучение през цялата продължителност на живота, насочени към:

a)  пълно развитие на човешкия потенциал и чувството за собствена стойност и достойнство и 

укрепване на спазването на правата на човека, основните свободи и човешкото многообразие;

б)  развитие от страна на хора с увреждания на тяхната личност, таланти и творчески заложби, 

Очевидно е, че всяко дете със спина бифида е уникално. Всяка година по света се раждат хиляди 

хора със спина бифида. Голямата част от тях доживяват до зряла възраст, въпреки тежката 

ситуация. Времето между раждането и зрелостта на тези хора е изпълнено с рискове. Нужна е 

сериозна подкрепа, за да могат родителите да вземат информирани решения, в интерес на 

бъдещето на децата си. Учителят може да е един от онези стълбове, които ще повлияят 

фундаментално върху развитието на детето. В този процес е от изключително значение, родители 

и учители да  имат обща цел като:

Характеристики на добре адаптиран възрастен:

 Придобити социални умения – способност за взаимодействие с други хора;

 Уважение към авторитетите;

 Самоувереност, в смисъл на самоуважение;

  Способност за справяне с предизвикателства;

 Способност за приемане или искане на помощ.

Повече по темата може да намерите в ръководствата на отделните целеви групи.

Мултидисциплинарният екип позволява индивидуална подкрепа за нуждите на ученика от 

специалисти в различни дисциплини, всеки от който допринася с опита и експертизата си. 

Членовете на екипа работят успоредно, а прякото интердисциплинарно взаимодействие е 

по-скоро изключение и се случва посредством ръководителя на екипа

(Hall, 2001).

По отношение на приобщаващото образование, мултидисциплинарните екипи се състоят от 

няколко специалисти от различни области, всеки от които играе специфична роля в посрещане 

нуждите на децата. Екипът може да се състои от учители, специални педагози, училищни 

администратори, здравни работници, социални работници, психолози и др. Какви специалисти ще 

участват зависи от специфичните нужди на ученика и образователния модел. Възможно е 

отделните членове да принадлежат към различни административни структури, да получават 

финансиране от различни източници, да имат различни приоритети и мотивация в работата си. От 

една страна, това прави екипа по-труден за управление и пречи на комуникацията между 

отделните членове. От друга страна, мултидисциплинарният подход е достатъчно ефективен и 

гъвкав, за да бъде приложен сравнително лесно, дори когато не е стандарт за съответната 

образователна система или учебното заведение няма предишен опит.

Мултидисциплинарният подход предлага 

възможност учениците да си взаимодействат с 

отделните членове на екипа при определянето на 

своите лични и образователни цели. Това 

позволява на всеки специалист да се ангажира 

лично и да усеща своя принос в напредъка на 

детето. Друго предимство на подхода е, че 

насърчава участието на семейството в образователния процес и така подобрява координацията на 

грижите и услугите.

Дори членовете на екипа да работят паралелно, те трябва да следват споделени цели и 

разбирания за посоката на развитие на  ученика. В следващия раздел може да намерите пример 

за убежденията на специалистите, която да служи като отправна точка в работата на екипа.

 

Един от членовете обикновено поема ролята на координатор/лидер на екипа. С течение на времето 
тази роля може да се поема от различни членове. Както и отделни специалисти могат да отпадат, 
защото детето вече не се нуждае от подкрепата на съответната дисциплина.

РОЛИ И ФУНКЦИИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯ ЕКИП

Учители, вкл. класни ръководители 

Учителят има основна роля в посрещане на образователните нужди на децата със спина бифида и 

хидроцефалия на почти всяко ниво. Учителят е един от най-важните членове на 

мултидисциплинарния екип. Обикновено поема ролята на координатор или ръководител на екипа, 

тъй като поради естеството на задълженията си, най-често взаимодейства с другите членове.

Класният ръководител е човекът, който познава най-добре качествата на детето, силните страни и 

обучителните му затруднения. Учителят е ангажиран с планиране, адаптиране и модифициране на 

учебната програма, така че да гарантира участието на ученика с 

обучителни затруднения в ежедневните занимания на класа. В 

тези дейности обикновено се включва ресурсен учител. Учителят 

трябва да умее да прилага различни стратегии за преподаване 

като диференциация на учебното съдържание, методите на 

универсалния дизайн и многостепенното обучение, така че 

учениците да следват своето лично развитие и да го споделят с 

останалите в класа.

Класният ръководител е и основният модел за подражание за 

децата. Когато учителят демонстрира положително отношение и 

приемане на многообразието в клас, тези ценности се 

възприемат по-лесно от съученици и педагози. Учителят може да 

подпомогне комуникацията в класа като ангажира учениците в 

съвместни дейности по учебното съдържание и извън него, включително и в спорта.

Училищно ръководство

Училищното ръководство обединява директори и други служители, които отговарят за дейностите 

в учебното заведение.  Тази дефиниция се отнася и до останалите училищни администратори и 

ръководители, като помощник-директори, главни учители и др.

Тяхната основната роля в мултидисциплинарния екип е да осигурят безопасна, позитивна и 

достъпна училищна среда и да насърчават приобщаващата философия и отношение сред всички 

членове на екипа. 

Здравни работници в учебното заведение

Здравните работници обединяват онези служители в учебното заведение, които посрещат 

здравните нужди на децата.

 Най-често това са медицинските сестри и затова в Общите насоко се обръщаме към тях. Същите 

съвети са валидни за лекарите или фелдшерите, които също могат да предоставят здравна 

подкрепа в учебното заведение.  

Медицинската сестра е здравният експерт в екипа и от тази позиция помага на учителите, 

специалните педагози и психолозите да разберат как здравословното състояние и здравните 

нужди на учениците могат да рефлектират върху тяхното представяне и поведение в детската 

градина/училището. Медицинската сестра би могла да подкрепи решенията на училищните 

администратори по отношение безопасността и достъпността на средата. Тя може също така да 

насърчава развитието на умения за самообслужване и застъпничество, свързани с медицинското 

състояние на ученика.

Нашите проучвания показват, че ролята на медицинската сестра в детската градина и училището 

носи голям потенциал, който много често не се познава и се подценява. Навременната и качествена 

медицинска грижа може да бъде решаващ фактор за подобряване на здравето и 

самостоятелността на учениците. Необходима е добра регулаторна рамка, в която тези 

задължения са ясно дефинирани. Подкрепата с информационни материали и допълнителни 

обучения също са ключови.

Асистенти

За да участват пълноценно в учебния процес, някои деца със спина бифида и хидроцефалия се 

нуждаят от асистентска подкрепа. Асистентът може да им помага в извършването на редица 

дейности от ежедневието като хранене, тоалет, преобличане, придвижване и позициониране, както 

и при пътуване до училището. Асистентът също подпомага при използването помощни средства 

като проходилка, инвалидна количка, за слагането и свалянето на ортези и др.

При деца с обучителни затруднения, асистентите могат директно да подкрепят ученика, следвайки 

указанията на учителите и специалните педагози. 

Ролята на асистента в мултидисциплинарния екип е многолика и често не е ясно дефинирана. В 

някои случаи асистентът е външно лице, назначено в рамките на общинска програма или директно 

от училището или семейството. Член на семейството може също да влезе в тази роля. Често това 

става неофициално и само за специфични дейности като помощ за тежка чанта или катетеризация.

Родители и членове на семейството

Макар и да не са професионално подготвени, родителите са  основен и изключително ценен член на 

мултидисциплинарния екип. Те могат да предоставят ценна информация на всички останали 

членове за нуждите, силните страни и интересите на детето, включително за тяхното 

здравословно състояние, успешни обучителни модели, таланти и предходен опит. Те често помагат 

на членовете на екипа да идентифицират нуждите на ученика.  

Заедно с детето си, родителите участват активно в определянето на учебни приоритети и 

образователни цели. Родителите са тези, които вземат информирани решения и правят избор за 

образованието на своето дете.

Учениците със спина бифида и хидроцефалия

Учениците със спина бифида и хидроцефалия също участват в екипа, който подкрепя 

приобщаването им в училище. Обикновено тяхната роля се  припокрива с ролята на родителите, 

като учениците стават по-активни и изземат повече функции и отговорности с израстването си.

Като пълноправен член на екипа е важно децата да получават пълна и достъпна информация от 

останалите членове и да участват във вземането на важните решения свързани с образованието 

им.  

Ресурсите на Multi-IN са насочени към описаните осем групи, които биха могли да формират такъв 

мултидисциплинарен екип в подкрепа на деца със спина бифида и с хидроцефалия в детската 

градина и в училището. Тъй като ресурсите ни са изготвени в подкрепа на екипа, членовете се 

считат за целеви групи на Multi-IN.

Докато Общите насоки предоставят цялостен поглед върху приобщаването, Multi-IN ръководствата 

и образователните видео курсове са насочени към специфични целеви групи. Те включват 

конкретни препоръки и практически съвети, в зависимост от ролята им в екипа.

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



Училищното ръководство, също така, трябва да създава благоприятни условия и да подпомага 

възможностите за сътрудничество между учители, специални педагози и други членове на 

мултидисциплинарния екип.

Ресурсни учители/специални педагози

Когато детето среща обучителни затруднения, мултидисциплинарният екип може да включва 

специален педагог, чиято роля е да подпомага работата на общообразователния учител. 

Специалният педагог може да се присъединява или да напуска екипа с течение на времето, в 

зависимост от текущите образователни нужди на детето.

Неговата роля е да подкрепя детето със специални инструкции и наставления в различни формати, 

като това се случва при съвместно преподаване с учителя в класната стая или като индивидуално 

обучение, в съответствие с текущия учебен план и програмата на класа. Ресурсният учител 

прилага различни стратегии, така че учениците с обучителни затруднения да следват своите 

лични цели, в рамките на споделени дейности с класа. 

Когато мултидисциплинарният екип включва специален учител, обикновено той също участва в 

планирането и адаптирането на учебната програма, заедно с водещия учител. 

Често специалните педагози улесняват комуникацията между съучениците, като обучават ученици 

с увреждания в социални умения и умения за общуване и насърчават положителното отношение на 

останалите.

Училищен психолог и педагогически съветник

Участието на училищен психолог или педагогически съветник в мултидисциплинарния екип също 

не е задължително. Тяхната роля е да подпомогнат пълноценното участие на децата със спина 

бифида и хидроцефалия в училищния живот. Чрез разговори и консултации те 

помагат на учениците да развият и приложат личностни умения, в 

съответствие с конкретните им нужди от подкрепа в училище. 

Училищните психолози и съветници имат своята важна 

роля в превенцията и противодействието на тормоза, 

както и в периода на пубертета.

Обикновено те координират работата си с другите 

членове на екипа като учители, специални учители, 

медицински сестри и семейството на детето.

 на техните умствени и физически способности в пълния размер на техния потенциал;

в)  предоставяне на възможност на хората с увреждания да участват ефективно в свободно 

 общество.

2.  При реализирането на това право държавите - страни по конвенцията, гарантират, че:

a)  лица с увреждания не са изключени от системата на общото образование по причина на 

 тяхното увреждане, както и деца с увреждания не са изключени от системата на 

 безплатното и задължително начално образование или на средното образование по 

 причина на тяхното увреждане;

б)  хората с увреждания имат достъп до включващо, качествено и безплатно начално 

 образование и до средно образование равноправно с всички останали в общността, в която 

 живеят;

в)  се предоставят разумни улеснения според изискванията на индивида;

г) хората с увреждания получават нужната им подкрепа в рамките на системата за общо 

 образование с оглед улесняване на тяхното ефективно образование;

д)  се предоставят ефективни мерки за индивидуална подкрепа в среда, способстваща за 

 пълноценното им академично и социално израстване, в съответствие с целите на 

 пълното включване.

3.  Държавите - страни по настоящата конвенция, дават възможност на хората с увреждания 

 за усвояване на житейски и социални умения, способстващи за пълноценното им и 

 равноправно участие в образованието и като членове на общността. За тази цел държавите 

 - страни по конвенцията, предприемат подходящи мерки, включително:

a)  улесняване изучаването на Брайловата и други алтернативни азбуки, на допълващи и 

 алтернативни методи, средства и формати на комуникация, ориентация и умения за 

придвижване, улесняване на взаимната 

взаимопомощ и наставничеството в 

рамките на общността;

б) улесняване усвояването на език на 

знаците и налагане на лингвистична 

идентичност на общността на лишените 

от слух;

в) гарантиране, че образованието на лица 

и особено деца, които са лишени от 

зрение, слух или от двете, се осъществява 

при използване на най-подходящите за индивида езици, методи и средства за комуникация и в 

среда, способстваща за пълноценното му академично и социално израстване.

Комитетът на ООН по правата на детето определя приобщаващото образование като „набор от 

ценности, принципи и практики, което означава осмислено, ефективно и качествено 

образование за всички ученици.“,. като в същото време го обвързва с разнообразието от 

образователни услуги и потребностите на всички деца, а не само на тези с увреждания. 

„Приобщаващото образование е същинската цел на образованието.„ (Matiaško, 2013).

Концепцията за приобщаващото образование предполага, че масовите училища трябва да има 

място за всички деца, независимо от техните физически, интелектуални, емоционални, социални, 

езикови или други особености. Приобщаващите масови училища се считат за най-ефективното 

средство за борба с дискриминационните нагласи, създаване на приемащи общности и на здраво 

общество. (The Salamanca Statement, 1994, Article 2)

Томас и О'Ханлън (2007, In Kudláčová, 2011) считат, че приобщаващият подход трябва да служи за 

образец в системата на образованието. Те разглеждат приобщаващото образование в много 

по-широк смисъл и определят приобщаващия подход като безкраен процес. Освен от 

педагогическа гледна точка, то може да се разгледа и от юридическа - в контекста на член 24 от 

Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

ЮНЕСКО и УНИЦЕФ (2007 г.) заявяват, че „Правото на образование изисква държавите да гарантират 

универсален достъп до образование, включително чрез приемането на всички необходими мерки 

за приобщаване дори на най-маргинализираните деца“. Те обаче предупреждават, че присъствието 

на децата в училище, само по себе си, не е достатъчно. То не е гаранция, че децата ще получат 

образование, което ще им помогне да постигнат своите икономически и социални цели и да 

придобият умения, знания, ценности и нагласи, които водят до отговорно и активно гражданство."

Приобщаващо образование за всички, основано на правата, налага прилагането на холистичен 

подход, като същевременно променя възгледа за ролята на учителите, които се превръщат в много 

повече от доставчици на съдържание. Според ЮНЕСКО (2008 г.), „Прилагането на основан върху 

правата подход към образованието, от гледна точка на пълното приобщаване, ще изисква цялостна

ценности.

2. Прилагане на приобщаващи мерки - развитие на училище за всички, подкрепа на 

многообразието.

3. Развитие на приобщаваща практика - разработване на учебна програма за всички, организация на 

обучението.

Индексът за приобщаване е достъпен на български тук: 

https://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20EY%20Bulgarian.pdf 

Европейската агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование, 

базирана в Брюксел (www.european-agency.org), предлага друг специфичен инструмент за развитие 

на приобщаващото образование под формата на приобщаващ профил на учителя. Агенцията 

посочва четири основни ценности, свързани с преподаването и ученето, които следва да са основа 

в работата на всички педагози в приобщаващото образование:

1. Зачитане на ценността на разнообразието – различията се възприемат като ресурс и принос към 

образованието;

2. Подкрепа за всички ученици – учителите поставят високи цели за всеки ученик;

3. Сътрудничество – Сътрудничеството и работата в екип са съществени части от подхода на всеки 

учител; 

4. Лично професионално развитие – преподаването е дейност, свързана с ученето и следователно 

учителите също носят отговорност да се учат през целия живот.

Повече подробности можете да намерите тук:

https://www.european-agency.org/sites/default/files/profile_of_inclusive_teachers_en.pdf

Агенцията разработва концепция за качествено приобщаващо образование в ранна детска възраст 

за всички деца. Тя разделя констатациите в три области:

1. Да даде възможност на всички деца да принадлежат, да се ангажират и да учат

Всяко дете е уникално по отношение на приобщаването. Вместо да се ограничаваме до спазването 

на националните стандарти, е необходимо да наблюдаваме напредъка на всяко дете. Това ни 

позволява да ценим всички като активни участници, без значение нивото им на успех и да им 

осигурим подкрепата, от която се нуждаят, за да постигнат напредък, заедно със съучениците си. 

Учебните заведения, които служат за добър пример, приемат и ценят всяко дете в творческа и 

подкрепяща учебна общност, към която всички принадлежат и където всеки се радва на добри 

взаимоотношения, както със служители, така и с връстници. В такава приятелска атмосфера 

децата се насърчават и им се позволява да:

 използват силните си страни;

 вземат решения, особено в играта;

 развиват своето любопитство и самостоятелност;
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 изразяват интереси, поставят си цели и ги използват при решаването на проблеми;

 демонстрират мотивация и участват в дейности заедно с връстниците си.

2. Разработване на инструмент за саморефлексия

Инструментът за саморефлексия разглежда предучилищните учебни заведения като място за 

участие и обучение. Той набляга на факторите в учебното заведение, които влияят върху 

преживяванията на децата. Разглежда осем аспекта:

  приветливата атмосфера;

  приобщаваща социална среда;

  подход, който поставя детето в центъра;

  физическа среда, която е удобна и

 подходяща за деца;

  материали за всички деца;

  възможности за комуникация за всички;

  приобщаваща среда за преподаване и учене;

  семейна среда.

 

3. Адаптиране на екосистемния модел на приобщаващото образование в ранна детска възраст 

Този модел обхваща всички основни аспекти на приобщаващото образование в ранна детска 

възраст и служи като рамка за планиране, подобряване, наблюдение и оценка на качеството на 

приобщаващото образование в ранна детска възраст на местно, регионално и национално ниво 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/IECE-Summary-ENelectronic.pdf

4.  За да спомогнат за реализирането на това право, държавите - страни по конвенцията, 

 предприемат подходящи мерки за привличане на работа на учители, включително такива с 

 увреждания, които да са квалифицирани по езика на знаците и/или Брайловата азбука, да 

 обучават професионалисти и други служители за работа на всички равнища на 

 образователния процес. Това обучение трябва да включва в себе си разбиране на нуждите 

 на хората с увреждания и използване на всякакви допълващи или алтернативни методи, 

 средства и формати на комуникация, образователни методики и материали, предназначени 

 за хора с увреждания.

5.  Държавите - страни по конвенцията, гарантират, че хората с увреждания имат пълен достъп 

 до общо висше образование, до професионално образование и подготовка, до образование 

 за възрастни и възможности за обучение през целия живот, без дискриминация и 

 равноправно с всички останали. За целта държавите - страни по конвенцията, осигуряват 

 предоставянето на разумни улеснения за хората с увреждания.“

Съществуват редица определения за приобщаващото образование. Някои автори дефинират ясно 

какво не може да се счита за приобщаващо образование, докато други изясняват 

фундаменталната разлика между процеса на приобщаване и интеграция, която често погрешно, 

продължава да се счита за синоним на приобщаващото образование. В този контекст Villa and 

Thousand (2016) обясняват защо интеграцията не е приобщаващо образование. Те посочват, че 

интеграцията определя кои ученици не трябва или не могат да се обучават в масовите училища, 

както и че се фокусира главно върху осигуряването на физическа и социална достъпност с 

ограничени или никакви академични очаквания от ученици с умерени и тежки увреждания.

Същите автори подчертават, че приобщаващото образование е едновременно визия и подход, 

които приветстват, ценят и подкрепят разнообразието от академично, социално, емоционално, 

езиково и комуникационно обучение на всички ученици в споделена среда, за постигане на 

желаните образователни цели.

Тannenberger (2016) подчертава, че приобщаващото образование е система или процес, а не 

еднократна мярка. То води до училище за всички, където хетерогенността се разглежда като 

обогатяване на образователния процес. Приобщаването позволява на всички деца да посещават 

общообразователни начални училища близо до домовете си. Учителите в такова училище подхождат 

индивидуално към всеки ученик като към уникална личност. Цялото образование и философия на 

училището се основават на този подход. Образователната стратегия се адаптира към способностите, 

талантите или дефицитите и се фокусира върху това да гарантира, че всеки ученик използва пълния 

си потенциал, като в същото време се учи да общува и да си сътрудничи с останалите.

Tannenberger обръща внимание на разликите в начина, по който концепциите за интеграция и за 

приобщаване разглеждат неуспехите на децата. Докато при интеграцията неуспехът се обяснява с 

липсата на способности у детето, то приобщаващото образование предлага мерки за подкрепа. 

Една от основните цели на приобщаващото образование е да подготви учениците за качествен и 

успешен живот в днешното съвременно общество. Това предполага функциониране в 

приобщаваща среда, в която средата и формата на обучение са  про-инклузивни в същността си.

Педагогическите концепции за приобщаващото образование понастоящем се считат за 

характеристики на едно добре ориентирано „училище на бъдещето“. Сред основните принципи на 

приобщаващото образование, които могат да бъдат намерени не само в професионалната 

литература, но и в международните правни документи, Tannenberger посочва:

1.  Принципът на хуманизма и демокрацията – приобщаването в различни сфери на живота трябва 

да бъде естествена последица от прилагането на правата на човека и ценностите на свободното и 

демократично общество;

2. Принципът на хетерогенността – разнообразието е естествена част от обществото и се счита за 

позитив и двигател за развитие;

3. Принципът на сътрудничеството – съжителство на хората с различни таланти и недостатъци в 

едно общество;

4. Принцип на райониране– всички деца от района имат право да посещават местното училище;

5. Принципът на откритост и ефективност – обмислено и ефективно осъществено обучение в 

безопасна училищна среда;

6. Принципът на индивидуализацията – приемане на потребностите на всеки човек в 

образователната система и поддържане на процеса, така че всеки да може да се развива 

пълноценно;

7. Принцип на целостта – развитието на ученика засяга интелектуалните, социалните, етичните, 

физическите и други компоненти на неговата личност.

Друго цялостно определение за приобщаващото образование може да се намери в Индекса за 

приобщаване. Неговите автори Booth and Ainscow (2016) разглеждат приобщаващото образование 

като безкраен процес, който включва участието на индивиди, създаването на системи и среди и 

насърчаването на приобщаващи ценности. Приобщаването предполага увеличаване на участието 

на всички и намаляване на всички форми на изключване и дискриминация. То насърчава 

вслушването в гласа на децата, на семействата и на училищния персонал.

Индексът разглежда възможностите за училищно развитие в три взаимосвързани направления

1. Създаване на приобщаваща култура – изграждане на общност, установяване на приобщаващи 

реформа в образованието, включително изменения на закони, учебни програми, системи за 

обучение на учители, материали, учебна среда, методологии, начини на разпределение на 

ресурсите и т.н. Преди всичко обаче, ще изисква промяна в нагласите на хората в системата, така че 

да започнат да ценят разнообразието и различията и да ги възприемат като възможност, а не като 

проблем” (стр. 29).

Приобщаващото образование е всеобхватна концепция, която оказва влияние върху политиките и 

подходите в прилагането на задължителното училищно образование, висшето образование и 

обучението на учители. 

Целите на приобщаващото образование могат да се постигат само в среда, която цени всички и 

училището се възприема като ресурс на общността. Приобщаващото образование засяга всички 

ученици. То има за цел да увеличи пълноценното участие на индивида в образователните 

дейности и да намали степента на изключването му от образованието и обществото като цяло. 

Накратко, приобщаващото образование е подход, основан върху принципи, права, ценности като 

равенство, участие, подкрепа, развитие на общността и зачитане на културното многообразие. 

Ценностите, които учителят изповядва, неизбежно определят неговото поведение и действия. 

Според Световния доклад за уврежданията (World Disability Report, 2011), „подходящото обучение на 

масовите учители е предпоставка, те да преподават уверено на деца с различни потребности“(стр. 

222). Докладът подчертава, че обучението на учителите трябва също да се съсредоточи върху 

нагласите и ценностите, а не само върху знанията и уменията.

Много страни от цял свят подписаха Конвенцията за правата на хората с увреждания, която 

разгледахме в предходен раздел от Общите насоки. Тя е документ с най-висока стойност в 

международното право за хората с увреждания.  Конвенцията има за цел да насърчава, защитава и 

гарантира равенството и пълнотата в прилагането на всички човешки права и основни свободи на 

хората и децата с увреждания, и да насърчава зачитането на достойнството им. 

С подписването му, България се ангажира да прилага разпоредбите на Конвенцията. Документът до 

голяма степен представлява набор от инструменти за подобряване на качеството на живот на 

хората с увреждания, като в същото време текстовете носят правна тежест и задължения.

Член 24 – Образование, гласи:

1. Държавите - страни по настоящата конвенция, признават правото на образование на хората с 

увреждания. С оглед реализирането на това право без дискриминация и при равни възможности 

държавите - страни по конвенцията, осигуряват включваща образователна система на всички 

равнища и възможности за обучение през цялата продължителност на живота, насочени към:

a)  пълно развитие на човешкия потенциал и чувството за собствена стойност и достойнство и 

укрепване на спазването на правата на човека, основните свободи и човешкото многообразие;

б)  развитие от страна на хора с увреждания на тяхната личност, таланти и творчески заложби, 

Очевидно е, че всяко дете със спина бифида е уникално. Всяка година по света се раждат хиляди 

хора със спина бифида. Голямата част от тях доживяват до зряла възраст, въпреки тежката 

ситуация. Времето между раждането и зрелостта на тези хора е изпълнено с рискове. Нужна е 

сериозна подкрепа, за да могат родителите да вземат информирани решения, в интерес на 

бъдещето на децата си. Учителят може да е един от онези стълбове, които ще повлияят 

фундаментално върху развитието на детето. В този процес е от изключително значение, родители 

и учители да  имат обща цел като:

Характеристики на добре адаптиран възрастен:

 Придобити социални умения – способност за взаимодействие с други хора;

 Уважение към авторитетите;

 Самоувереност, в смисъл на самоуважение;

  Способност за справяне с предизвикателства;

 Способност за приемане или искане на помощ.

Повече по темата може да намерите в ръководствата на отделните целеви групи.

Мултидисциплинарният екип позволява индивидуална подкрепа за нуждите на ученика от 

специалисти в различни дисциплини, всеки от който допринася с опита и експертизата си. 

Членовете на екипа работят успоредно, а прякото интердисциплинарно взаимодействие е 

по-скоро изключение и се случва посредством ръководителя на екипа

(Hall, 2001).

По отношение на приобщаващото образование, мултидисциплинарните екипи се състоят от 

няколко специалисти от различни области, всеки от които играе специфична роля в посрещане 

нуждите на децата. Екипът може да се състои от учители, специални педагози, училищни 

администратори, здравни работници, социални работници, психолози и др. Какви специалисти ще 

участват зависи от специфичните нужди на ученика и образователния модел. Възможно е 

отделните членове да принадлежат към различни административни структури, да получават 

финансиране от различни източници, да имат различни приоритети и мотивация в работата си. От 

една страна, това прави екипа по-труден за управление и пречи на комуникацията между 

отделните членове. От друга страна, мултидисциплинарният подход е достатъчно ефективен и 

гъвкав, за да бъде приложен сравнително лесно, дори когато не е стандарт за съответната 

образователна система или учебното заведение няма предишен опит.

Мултидисциплинарният подход предлага 

възможност учениците да си взаимодействат с 

отделните членове на екипа при определянето на 

своите лични и образователни цели. Това 

позволява на всеки специалист да се ангажира 

лично и да усеща своя принос в напредъка на 

детето. Друго предимство на подхода е, че 

насърчава участието на семейството в образователния процес и така подобрява координацията на 

грижите и услугите.

Дори членовете на екипа да работят паралелно, те трябва да следват споделени цели и 

разбирания за посоката на развитие на  ученика. В следващия раздел може да намерите пример 

за убежденията на специалистите, която да служи като отправна точка в работата на екипа.

 

Един от членовете обикновено поема ролята на координатор/лидер на екипа. С течение на времето 
тази роля може да се поема от различни членове. Както и отделни специалисти могат да отпадат, 
защото детето вече не се нуждае от подкрепата на съответната дисциплина.

РОЛИ И ФУНКЦИИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯ ЕКИП

Учители, вкл. класни ръководители 

Учителят има основна роля в посрещане на образователните нужди на децата със спина бифида и 

хидроцефалия на почти всяко ниво. Учителят е един от най-важните членове на 

мултидисциплинарния екип. Обикновено поема ролята на координатор или ръководител на екипа, 

тъй като поради естеството на задълженията си, най-често взаимодейства с другите членове.

Класният ръководител е човекът, който познава най-добре качествата на детето, силните страни и 

обучителните му затруднения. Учителят е ангажиран с планиране, адаптиране и модифициране на 

учебната програма, така че да гарантира участието на ученика с 

обучителни затруднения в ежедневните занимания на класа. В 

тези дейности обикновено се включва ресурсен учител. Учителят 

трябва да умее да прилага различни стратегии за преподаване 

като диференциация на учебното съдържание, методите на 

универсалния дизайн и многостепенното обучение, така че 

учениците да следват своето лично развитие и да го споделят с 

останалите в класа.

Класният ръководител е и основният модел за подражание за 

децата. Когато учителят демонстрира положително отношение и 

приемане на многообразието в клас, тези ценности се 

възприемат по-лесно от съученици и педагози. Учителят може да 

подпомогне комуникацията в класа като ангажира учениците в 

съвместни дейности по учебното съдържание и извън него, включително и в спорта.

Училищно ръководство

Училищното ръководство обединява директори и други служители, които отговарят за дейностите 

в учебното заведение.  Тази дефиниция се отнася и до останалите училищни администратори и 

ръководители, като помощник-директори, главни учители и др.

Тяхната основната роля в мултидисциплинарния екип е да осигурят безопасна, позитивна и 

достъпна училищна среда и да насърчават приобщаващата философия и отношение сред всички 

членове на екипа. 

Здравни работници в учебното заведение

Здравните работници обединяват онези служители в учебното заведение, които посрещат 

здравните нужди на децата.

 Най-често това са медицинските сестри и затова в Общите насоко се обръщаме към тях. Същите 

съвети са валидни за лекарите или фелдшерите, които също могат да предоставят здравна 

подкрепа в учебното заведение.  

Медицинската сестра е здравният експерт в екипа и от тази позиция помага на учителите, 

специалните педагози и психолозите да разберат как здравословното състояние и здравните 

нужди на учениците могат да рефлектират върху тяхното представяне и поведение в детската 

градина/училището. Медицинската сестра би могла да подкрепи решенията на училищните 

администратори по отношение безопасността и достъпността на средата. Тя може също така да 

насърчава развитието на умения за самообслужване и застъпничество, свързани с медицинското 

състояние на ученика.

Нашите проучвания показват, че ролята на медицинската сестра в детската градина и училището 

носи голям потенциал, който много често не се познава и се подценява. Навременната и качествена 

медицинска грижа може да бъде решаващ фактор за подобряване на здравето и 

самостоятелността на учениците. Необходима е добра регулаторна рамка, в която тези 

задължения са ясно дефинирани. Подкрепата с информационни материали и допълнителни 

обучения също са ключови.

Асистенти

За да участват пълноценно в учебния процес, някои деца със спина бифида и хидроцефалия се 

нуждаят от асистентска подкрепа. Асистентът може да им помага в извършването на редица 

дейности от ежедневието като хранене, тоалет, преобличане, придвижване и позициониране, както 

и при пътуване до училището. Асистентът също подпомага при използването помощни средства 

като проходилка, инвалидна количка, за слагането и свалянето на ортези и др.

При деца с обучителни затруднения, асистентите могат директно да подкрепят ученика, следвайки 

указанията на учителите и специалните педагози. 

Ролята на асистента в мултидисциплинарния екип е многолика и често не е ясно дефинирана. В 

някои случаи асистентът е външно лице, назначено в рамките на общинска програма или директно 

от училището или семейството. Член на семейството може също да влезе в тази роля. Често това 

става неофициално и само за специфични дейности като помощ за тежка чанта или катетеризация.

Родители и членове на семейството

Макар и да не са професионално подготвени, родителите са  основен и изключително ценен член на 

мултидисциплинарния екип. Те могат да предоставят ценна информация на всички останали 

членове за нуждите, силните страни и интересите на детето, включително за тяхното 

здравословно състояние, успешни обучителни модели, таланти и предходен опит. Те често помагат 

на членовете на екипа да идентифицират нуждите на ученика.  

Заедно с детето си, родителите участват активно в определянето на учебни приоритети и 

образователни цели. Родителите са тези, които вземат информирани решения и правят избор за 

образованието на своето дете.

Учениците със спина бифида и хидроцефалия

Учениците със спина бифида и хидроцефалия също участват в екипа, който подкрепя 

приобщаването им в училище. Обикновено тяхната роля се  припокрива с ролята на родителите, 

като учениците стават по-активни и изземат повече функции и отговорности с израстването си.

Като пълноправен член на екипа е важно децата да получават пълна и достъпна информация от 

останалите членове и да участват във вземането на важните решения свързани с образованието 

им.  

Ресурсите на Multi-IN са насочени към описаните осем групи, които биха могли да формират такъв 

мултидисциплинарен екип в подкрепа на деца със спина бифида и с хидроцефалия в детската 

градина и в училището. Тъй като ресурсите ни са изготвени в подкрепа на екипа, членовете се 

считат за целеви групи на Multi-IN.

Докато Общите насоки предоставят цялостен поглед върху приобщаването, Multi-IN ръководствата 

и образователните видео курсове са насочени към специфични целеви групи. Те включват 

конкретни препоръки и практически съвети, в зависимост от ролята им в екипа.

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



Училищното ръководство, също така, трябва да създава благоприятни условия и да подпомага 

възможностите за сътрудничество между учители, специални педагози и други членове на 

мултидисциплинарния екип.

Ресурсни учители/специални педагози

Когато детето среща обучителни затруднения, мултидисциплинарният екип може да включва 

специален педагог, чиято роля е да подпомага работата на общообразователния учител. 

Специалният педагог може да се присъединява или да напуска екипа с течение на времето, в 

зависимост от текущите образователни нужди на детето.

Неговата роля е да подкрепя детето със специални инструкции и наставления в различни формати, 

като това се случва при съвместно преподаване с учителя в класната стая или като индивидуално 

обучение, в съответствие с текущия учебен план и програмата на класа. Ресурсният учител 

прилага различни стратегии, така че учениците с обучителни затруднения да следват своите 

лични цели, в рамките на споделени дейности с класа. 

Когато мултидисциплинарният екип включва специален учител, обикновено той също участва в 

планирането и адаптирането на учебната програма, заедно с водещия учител. 

Често специалните педагози улесняват комуникацията между съучениците, като обучават ученици 

с увреждания в социални умения и умения за общуване и насърчават положителното отношение на 

останалите.

Училищен психолог и педагогически съветник

Участието на училищен психолог или педагогически съветник в мултидисциплинарния екип също 

не е задължително. Тяхната роля е да подпомогнат пълноценното участие на децата със спина 

бифида и хидроцефалия в училищния живот. Чрез разговори и консултации те 

помагат на учениците да развият и приложат личностни умения, в 

съответствие с конкретните им нужди от подкрепа в училище. 

Училищните психолози и съветници имат своята важна 

роля в превенцията и противодействието на тормоза, 

както и в периода на пубертета.

Обикновено те координират работата си с другите 

членове на екипа като учители, специални учители, 

медицински сестри и семейството на детето.

 на техните умствени и физически способности в пълния размер на техния потенциал;

в)  предоставяне на възможност на хората с увреждания да участват ефективно в свободно 

 общество.

2.  При реализирането на това право държавите - страни по конвенцията, гарантират, че:

a)  лица с увреждания не са изключени от системата на общото образование по причина на 

 тяхното увреждане, както и деца с увреждания не са изключени от системата на 

 безплатното и задължително начално образование или на средното образование по 

 причина на тяхното увреждане;

б)  хората с увреждания имат достъп до включващо, качествено и безплатно начално 

 образование и до средно образование равноправно с всички останали в общността, в която 

 живеят;

в)  се предоставят разумни улеснения според изискванията на индивида;

г) хората с увреждания получават нужната им подкрепа в рамките на системата за общо 

 образование с оглед улесняване на тяхното ефективно образование;

д)  се предоставят ефективни мерки за индивидуална подкрепа в среда, способстваща за 

 пълноценното им академично и социално израстване, в съответствие с целите на 

 пълното включване.

3.  Държавите - страни по настоящата конвенция, дават възможност на хората с увреждания 

 за усвояване на житейски и социални умения, способстващи за пълноценното им и 

 равноправно участие в образованието и като членове на общността. За тази цел държавите 

 - страни по конвенцията, предприемат подходящи мерки, включително:

a)  улесняване изучаването на Брайловата и други алтернативни азбуки, на допълващи и 

 алтернативни методи, средства и формати на комуникация, ориентация и умения за 

придвижване, улесняване на взаимната 

взаимопомощ и наставничеството в 

рамките на общността;

б) улесняване усвояването на език на 

знаците и налагане на лингвистична 

идентичност на общността на лишените 

от слух;

в) гарантиране, че образованието на лица 

и особено деца, които са лишени от 

зрение, слух или от двете, се осъществява 

при използване на най-подходящите за индивида езици, методи и средства за комуникация и в 

среда, способстваща за пълноценното му академично и социално израстване.

ценности.

2. Прилагане на приобщаващи мерки - развитие на училище за всички, подкрепа на 

многообразието.

3. Развитие на приобщаваща практика - разработване на учебна програма за всички, организация на 

обучението.

Индексът за приобщаване е достъпен на български тук: 

https://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20EY%20Bulgarian.pdf 

Европейската агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование, 

базирана в Брюксел (www.european-agency.org), предлага друг специфичен инструмент за развитие 

на приобщаващото образование под формата на приобщаващ профил на учителя. Агенцията 

посочва четири основни ценности, свързани с преподаването и ученето, които следва да са основа 

в работата на всички педагози в приобщаващото образование:

1. Зачитане на ценността на разнообразието – различията се възприемат като ресурс и принос към 

образованието;

2. Подкрепа за всички ученици – учителите поставят високи цели за всеки ученик;

3. Сътрудничество – Сътрудничеството и работата в екип са съществени части от подхода на всеки 

учител; 

4. Лично професионално развитие – преподаването е дейност, свързана с ученето и следователно 

учителите също носят отговорност да се учат през целия живот.

Повече подробности можете да намерите тук:

https://www.european-agency.org/sites/default/files/profile_of_inclusive_teachers_en.pdf

Агенцията разработва концепция за качествено приобщаващо образование в ранна детска възраст 

за всички деца. Тя разделя констатациите в три области:

1. Да даде възможност на всички деца да принадлежат, да се ангажират и да учат

Всяко дете е уникално по отношение на приобщаването. Вместо да се ограничаваме до спазването 

на националните стандарти, е необходимо да наблюдаваме напредъка на всяко дете. Това ни 

позволява да ценим всички като активни участници, без значение нивото им на успех и да им 

осигурим подкрепата, от която се нуждаят, за да постигнат напредък, заедно със съучениците си. 

Учебните заведения, които служат за добър пример, приемат и ценят всяко дете в творческа и 

подкрепяща учебна общност, към която всички принадлежат и където всеки се радва на добри 

взаимоотношения, както със служители, така и с връстници. В такава приятелска атмосфера 

децата се насърчават и им се позволява да:

 използват силните си страни;

 вземат решения, особено в играта;

 развиват своето любопитство и самостоятелност;

 изразяват интереси, поставят си цели и ги използват при решаването на проблеми;

 демонстрират мотивация и участват в дейности заедно с връстниците си.

2. Разработване на инструмент за саморефлексия

Инструментът за саморефлексия разглежда предучилищните учебни заведения като място за 

участие и обучение. Той набляга на факторите в учебното заведение, които влияят върху 

преживяванията на децата. Разглежда осем аспекта:

  приветливата атмосфера;

  приобщаваща социална среда;

  подход, който поставя детето в центъра;

  физическа среда, която е удобна и

 подходяща за деца;

  материали за всички деца;

  възможности за комуникация за всички;

  приобщаваща среда за преподаване и учене;

  семейна среда.

 

3. Адаптиране на екосистемния модел на приобщаващото образование в ранна детска възраст 

Този модел обхваща всички основни аспекти на приобщаващото образование в ранна детска 

възраст и служи като рамка за планиране, подобряване, наблюдение и оценка на качеството на 

приобщаващото образование в ранна детска възраст на местно, регионално и национално ниво 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/IECE-Summary-ENelectronic.pdf
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4.  За да спомогнат за реализирането на това право, държавите - страни по конвенцията, 

 предприемат подходящи мерки за привличане на работа на учители, включително такива с 

 увреждания, които да са квалифицирани по езика на знаците и/или Брайловата азбука, да 

 обучават професионалисти и други служители за работа на всички равнища на 

 образователния процес. Това обучение трябва да включва в себе си разбиране на нуждите 

 на хората с увреждания и използване на всякакви допълващи или алтернативни методи, 

 средства и формати на комуникация, образователни методики и материали, предназначени 

 за хора с увреждания.

5.  Държавите - страни по конвенцията, гарантират, че хората с увреждания имат пълен достъп 

 до общо висше образование, до професионално образование и подготовка, до образование 

 за възрастни и възможности за обучение през целия живот, без дискриминация и 

 равноправно с всички останали. За целта държавите - страни по конвенцията, осигуряват 

 предоставянето на разумни улеснения за хората с увреждания.“

Съществуват редица определения за приобщаващото образование. Някои автори дефинират ясно 

какво не може да се счита за приобщаващо образование, докато други изясняват 

фундаменталната разлика между процеса на приобщаване и интеграция, която често погрешно, 

продължава да се счита за синоним на приобщаващото образование. В този контекст Villa and 

Thousand (2016) обясняват защо интеграцията не е приобщаващо образование. Те посочват, че 

интеграцията определя кои ученици не трябва или не могат да се обучават в масовите училища, 

както и че се фокусира главно върху осигуряването на физическа и социална достъпност с 

ограничени или никакви академични очаквания от ученици с умерени и тежки увреждания.

Същите автори подчертават, че приобщаващото образование е едновременно визия и подход, 

които приветстват, ценят и подкрепят разнообразието от академично, социално, емоционално, 

езиково и комуникационно обучение на всички ученици в споделена среда, за постигане на 

желаните образователни цели.

Тannenberger (2016) подчертава, че приобщаващото образование е система или процес, а не 

еднократна мярка. То води до училище за всички, където хетерогенността се разглежда като 

обогатяване на образователния процес. Приобщаването позволява на всички деца да посещават 

общообразователни начални училища близо до домовете си. Учителите в такова училище подхождат 

индивидуално към всеки ученик като към уникална личност. Цялото образование и философия на 

училището се основават на този подход. Образователната стратегия се адаптира към способностите, 

талантите или дефицитите и се фокусира върху това да гарантира, че всеки ученик използва пълния 

си потенциал, като в същото време се учи да общува и да си сътрудничи с останалите.

Tannenberger обръща внимание на разликите в начина, по който концепциите за интеграция и за 

приобщаване разглеждат неуспехите на децата. Докато при интеграцията неуспехът се обяснява с 

липсата на способности у детето, то приобщаващото образование предлага мерки за подкрепа. 

Една от основните цели на приобщаващото образование е да подготви учениците за качествен и 

успешен живот в днешното съвременно общество. Това предполага функциониране в 

приобщаваща среда, в която средата и формата на обучение са  про-инклузивни в същността си.

Педагогическите концепции за приобщаващото образование понастоящем се считат за 

характеристики на едно добре ориентирано „училище на бъдещето“. Сред основните принципи на 

приобщаващото образование, които могат да бъдат намерени не само в професионалната 

литература, но и в международните правни документи, Tannenberger посочва:

1.  Принципът на хуманизма и демокрацията – приобщаването в различни сфери на живота трябва 

да бъде естествена последица от прилагането на правата на човека и ценностите на свободното и 

демократично общество;

2. Принципът на хетерогенността – разнообразието е естествена част от обществото и се счита за 

позитив и двигател за развитие;

3. Принципът на сътрудничеството – съжителство на хората с различни таланти и недостатъци в 

едно общество;

4. Принцип на райониране– всички деца от района имат право да посещават местното училище;

5. Принципът на откритост и ефективност – обмислено и ефективно осъществено обучение в 

безопасна училищна среда;

6. Принципът на индивидуализацията – приемане на потребностите на всеки човек в 

образователната система и поддържане на процеса, така че всеки да може да се развива 

пълноценно;

7. Принцип на целостта – развитието на ученика засяга интелектуалните, социалните, етичните, 

физическите и други компоненти на неговата личност.

Друго цялостно определение за приобщаващото образование може да се намери в Индекса за 

приобщаване. Неговите автори Booth and Ainscow (2016) разглеждат приобщаващото образование 

като безкраен процес, който включва участието на индивиди, създаването на системи и среди и 

насърчаването на приобщаващи ценности. Приобщаването предполага увеличаване на участието 

на всички и намаляване на всички форми на изключване и дискриминация. То насърчава 

вслушването в гласа на децата, на семействата и на училищния персонал.

Индексът разглежда възможностите за училищно развитие в три взаимосвързани направления

1. Създаване на приобщаваща култура – изграждане на общност, установяване на приобщаващи 

реформа в образованието, включително изменения на закони, учебни програми, системи за 

обучение на учители, материали, учебна среда, методологии, начини на разпределение на 

ресурсите и т.н. Преди всичко обаче, ще изисква промяна в нагласите на хората в системата, така че 

да започнат да ценят разнообразието и различията и да ги възприемат като възможност, а не като 

проблем” (стр. 29).

Приобщаващото образование е всеобхватна концепция, която оказва влияние върху политиките и 

подходите в прилагането на задължителното училищно образование, висшето образование и 

обучението на учители. 

Целите на приобщаващото образование могат да се постигат само в среда, която цени всички и 

училището се възприема като ресурс на общността. Приобщаващото образование засяга всички 

ученици. То има за цел да увеличи пълноценното участие на индивида в образователните 

дейности и да намали степента на изключването му от образованието и обществото като цяло. 

Накратко, приобщаващото образование е подход, основан върху принципи, права, ценности като 

равенство, участие, подкрепа, развитие на общността и зачитане на културното многообразие. 

Ценностите, които учителят изповядва, неизбежно определят неговото поведение и действия. 

Според Световния доклад за уврежданията (World Disability Report, 2011), „подходящото обучение на 

масовите учители е предпоставка, те да преподават уверено на деца с различни потребности“(стр. 

222). Докладът подчертава, че обучението на учителите трябва също да се съсредоточи върху 

нагласите и ценностите, а не само върху знанията и уменията.

Много страни от цял свят подписаха Конвенцията за правата на хората с увреждания, която 

разгледахме в предходен раздел от Общите насоки. Тя е документ с най-висока стойност в 

международното право за хората с увреждания.  Конвенцията има за цел да насърчава, защитава и 

гарантира равенството и пълнотата в прилагането на всички човешки права и основни свободи на 

хората и децата с увреждания, и да насърчава зачитането на достойнството им. 

С подписването му, България се ангажира да прилага разпоредбите на Конвенцията. Документът до 

голяма степен представлява набор от инструменти за подобряване на качеството на живот на 

хората с увреждания, като в същото време текстовете носят правна тежест и задължения.

Член 24 – Образование, гласи:

1. Държавите - страни по настоящата конвенция, признават правото на образование на хората с 

увреждания. С оглед реализирането на това право без дискриминация и при равни възможности 

държавите - страни по конвенцията, осигуряват включваща образователна система на всички 

равнища и възможности за обучение през цялата продължителност на живота, насочени към:

a)  пълно развитие на човешкия потенциал и чувството за собствена стойност и достойнство и 

укрепване на спазването на правата на човека, основните свободи и човешкото многообразие;

б)  развитие от страна на хора с увреждания на тяхната личност, таланти и творчески заложби, 
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Очевидно е, че всяко дете със спина бифида е уникално. Всяка година по света се раждат хиляди 

хора със спина бифида. Голямата част от тях доживяват до зряла възраст, въпреки тежката 

ситуация. Времето между раждането и зрелостта на тези хора е изпълнено с рискове. Нужна е 

сериозна подкрепа, за да могат родителите да вземат информирани решения, в интерес на 

бъдещето на децата си. Учителят може да е един от онези стълбове, които ще повлияят 

фундаментално върху развитието на детето. В този процес е от изключително значение, родители 

и учители да  имат обща цел като:

Характеристики на добре адаптиран възрастен:

 Придобити социални умения – способност за взаимодействие с други хора;

 Уважение към авторитетите;

 Самоувереност, в смисъл на самоуважение;

  Способност за справяне с предизвикателства;

 Способност за приемане или искане на помощ.

Повече по темата може да намерите в ръководствата на отделните целеви групи.

Мултидисциплинарният екип позволява индивидуална подкрепа за нуждите на ученика от 

специалисти в различни дисциплини, всеки от който допринася с опита и експертизата си. 

Членовете на екипа работят успоредно, а прякото интердисциплинарно взаимодействие е 

по-скоро изключение и се случва посредством ръководителя на екипа

(Hall, 2001).

По отношение на приобщаващото образование, мултидисциплинарните екипи се състоят от 

няколко специалисти от различни области, всеки от които играе специфична роля в посрещане 

нуждите на децата. Екипът може да се състои от учители, специални педагози, училищни 

администратори, здравни работници, социални работници, психолози и др. Какви специалисти ще 

участват зависи от специфичните нужди на ученика и образователния модел. Възможно е 

отделните членове да принадлежат към различни административни структури, да получават 

финансиране от различни източници, да имат различни приоритети и мотивация в работата си. От 

една страна, това прави екипа по-труден за управление и пречи на комуникацията между 

отделните членове. От друга страна, мултидисциплинарният подход е достатъчно ефективен и 

гъвкав, за да бъде приложен сравнително лесно, дори когато не е стандарт за съответната 

образователна система или учебното заведение няма предишен опит.

Мултидисциплинарният подход предлага 

възможност учениците да си взаимодействат с 

отделните членове на екипа при определянето на 

своите лични и образователни цели. Това 

позволява на всеки специалист да се ангажира 

лично и да усеща своя принос в напредъка на 

детето. Друго предимство на подхода е, че 

насърчава участието на семейството в образователния процес и така подобрява координацията на 

грижите и услугите.

Дори членовете на екипа да работят паралелно, те трябва да следват споделени цели и 

разбирания за посоката на развитие на  ученика. В следващия раздел може да намерите пример 

за убежденията на специалистите, която да служи като отправна точка в работата на екипа.

 

Един от членовете обикновено поема ролята на координатор/лидер на екипа. С течение на времето 
тази роля може да се поема от различни членове. Както и отделни специалисти могат да отпадат, 
защото детето вече не се нуждае от подкрепата на съответната дисциплина.

РОЛИ И ФУНКЦИИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯ ЕКИП

Учители, вкл. класни ръководители 

Учителят има основна роля в посрещане на образователните нужди на децата със спина бифида и 

хидроцефалия на почти всяко ниво. Учителят е един от най-важните членове на 

мултидисциплинарния екип. Обикновено поема ролята на координатор или ръководител на екипа, 

тъй като поради естеството на задълженията си, най-често взаимодейства с другите членове.

Класният ръководител е човекът, който познава най-добре качествата на детето, силните страни и 

обучителните му затруднения. Учителят е ангажиран с планиране, адаптиране и модифициране на 

учебната програма, така че да гарантира участието на ученика с 

обучителни затруднения в ежедневните занимания на класа. В 

тези дейности обикновено се включва ресурсен учител. Учителят 

трябва да умее да прилага различни стратегии за преподаване 

като диференциация на учебното съдържание, методите на 

универсалния дизайн и многостепенното обучение, така че 

учениците да следват своето лично развитие и да го споделят с 

останалите в класа.

Класният ръководител е и основният модел за подражание за 

децата. Когато учителят демонстрира положително отношение и 

приемане на многообразието в клас, тези ценности се 

възприемат по-лесно от съученици и педагози. Учителят може да 

подпомогне комуникацията в класа като ангажира учениците в 

съвместни дейности по учебното съдържание и извън него, включително и в спорта.

Училищно ръководство

Училищното ръководство обединява директори и други служители, които отговарят за дейностите 

в учебното заведение.  Тази дефиниция се отнася и до останалите училищни администратори и 

ръководители, като помощник-директори, главни учители и др.

Тяхната основната роля в мултидисциплинарния екип е да осигурят безопасна, позитивна и 

достъпна училищна среда и да насърчават приобщаващата философия и отношение сред всички 

членове на екипа. 

Здравни работници в учебното заведение

Здравните работници обединяват онези служители в учебното заведение, които посрещат 

здравните нужди на децата.

 Най-често това са медицинските сестри и затова в Общите насоко се обръщаме към тях. Същите 

съвети са валидни за лекарите или фелдшерите, които също могат да предоставят здравна 

подкрепа в учебното заведение.  

Медицинската сестра е здравният експерт в екипа и от тази позиция помага на учителите, 

специалните педагози и психолозите да разберат как здравословното състояние и здравните 

нужди на учениците могат да рефлектират върху тяхното представяне и поведение в детската 

градина/училището. Медицинската сестра би могла да подкрепи решенията на училищните 

администратори по отношение безопасността и достъпността на средата. Тя може също така да 

насърчава развитието на умения за самообслужване и застъпничество, свързани с медицинското 

състояние на ученика.

Нашите проучвания показват, че ролята на медицинската сестра в детската градина и училището 

носи голям потенциал, който много често не се познава и се подценява. Навременната и качествена 

медицинска грижа може да бъде решаващ фактор за подобряване на здравето и 

самостоятелността на учениците. Необходима е добра регулаторна рамка, в която тези 

задължения са ясно дефинирани. Подкрепата с информационни материали и допълнителни 

обучения също са ключови.

Асистенти

За да участват пълноценно в учебния процес, някои деца със спина бифида и хидроцефалия се 

нуждаят от асистентска подкрепа. Асистентът може да им помага в извършването на редица 

дейности от ежедневието като хранене, тоалет, преобличане, придвижване и позициониране, както 

и при пътуване до училището. Асистентът също подпомага при използването помощни средства 

като проходилка, инвалидна количка, за слагането и свалянето на ортези и др.

При деца с обучителни затруднения, асистентите могат директно да подкрепят ученика, следвайки 

указанията на учителите и специалните педагози. 

Ролята на асистента в мултидисциплинарния екип е многолика и често не е ясно дефинирана. В 

някои случаи асистентът е външно лице, назначено в рамките на общинска програма или директно 

от училището или семейството. Член на семейството може също да влезе в тази роля. Често това 

става неофициално и само за специфични дейности като помощ за тежка чанта или катетеризация.

Родители и членове на семейството

Макар и да не са професионално подготвени, родителите са  основен и изключително ценен член на 

мултидисциплинарния екип. Те могат да предоставят ценна информация на всички останали 

членове за нуждите, силните страни и интересите на детето, включително за тяхното 

здравословно състояние, успешни обучителни модели, таланти и предходен опит. Те често помагат 

на членовете на екипа да идентифицират нуждите на ученика.  

Заедно с детето си, родителите участват активно в определянето на учебни приоритети и 

образователни цели. Родителите са тези, които вземат информирани решения и правят избор за 

образованието на своето дете.

Учениците със спина бифида и хидроцефалия

Учениците със спина бифида и хидроцефалия също участват в екипа, който подкрепя 

приобщаването им в училище. Обикновено тяхната роля се  припокрива с ролята на родителите, 

като учениците стават по-активни и изземат повече функции и отговорности с израстването си.

Като пълноправен член на екипа е важно децата да получават пълна и достъпна информация от 

останалите членове и да участват във вземането на важните решения свързани с образованието 

им.  

Ресурсите на Multi-IN са насочени към описаните осем групи, които биха могли да формират такъв 

мултидисциплинарен екип в подкрепа на деца със спина бифида и с хидроцефалия в детската 

градина и в училището. Тъй като ресурсите ни са изготвени в подкрепа на екипа, членовете се 

считат за целеви групи на Multi-IN.

Докато Общите насоки предоставят цялостен поглед върху приобщаването, Multi-IN ръководствата 

и образователните видео курсове са насочени към специфични целеви групи. Те включват 

конкретни препоръки и практически съвети, в зависимост от ролята им в екипа.

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



Училищното ръководство, също така, трябва да създава благоприятни условия и да подпомага 

възможностите за сътрудничество между учители, специални педагози и други членове на 

мултидисциплинарния екип.

Ресурсни учители/специални педагози

Когато детето среща обучителни затруднения, мултидисциплинарният екип може да включва 

специален педагог, чиято роля е да подпомага работата на общообразователния учител. 

Специалният педагог може да се присъединява или да напуска екипа с течение на времето, в 

зависимост от текущите образователни нужди на детето.

Неговата роля е да подкрепя детето със специални инструкции и наставления в различни формати, 

като това се случва при съвместно преподаване с учителя в класната стая или като индивидуално 

обучение, в съответствие с текущия учебен план и програмата на класа. Ресурсният учител 

прилага различни стратегии, така че учениците с обучителни затруднения да следват своите 

лични цели, в рамките на споделени дейности с класа. 

Когато мултидисциплинарният екип включва специален учител, обикновено той също участва в 

планирането и адаптирането на учебната програма, заедно с водещия учител. 

Често специалните педагози улесняват комуникацията между съучениците, като обучават ученици 

с увреждания в социални умения и умения за общуване и насърчават положителното отношение на 

останалите.

Училищен психолог и педагогически съветник

Участието на училищен психолог или педагогически съветник в мултидисциплинарния екип също 

не е задължително. Тяхната роля е да подпомогнат пълноценното участие на децата със спина 

бифида и хидроцефалия в училищния живот. Чрез разговори и консултации те 

помагат на учениците да развият и приложат личностни умения, в 

съответствие с конкретните им нужди от подкрепа в училище. 

Училищните психолози и съветници имат своята важна 

роля в превенцията и противодействието на тормоза, 

както и в периода на пубертета.

Обикновено те координират работата си с другите 

членове на екипа като учители, специални учители, 

медицински сестри и семейството на детето.

 на техните умствени и физически способности в пълния размер на техния потенциал;

в)  предоставяне на възможност на хората с увреждания да участват ефективно в свободно 

 общество.

2.  При реализирането на това право държавите - страни по конвенцията, гарантират, че:

a)  лица с увреждания не са изключени от системата на общото образование по причина на 

 тяхното увреждане, както и деца с увреждания не са изключени от системата на 

 безплатното и задължително начално образование или на средното образование по 

 причина на тяхното увреждане;

б)  хората с увреждания имат достъп до включващо, качествено и безплатно начално 

 образование и до средно образование равноправно с всички останали в общността, в която 

 живеят;

в)  се предоставят разумни улеснения според изискванията на индивида;

г) хората с увреждания получават нужната им подкрепа в рамките на системата за общо 

 образование с оглед улесняване на тяхното ефективно образование;

д)  се предоставят ефективни мерки за индивидуална подкрепа в среда, способстваща за 

 пълноценното им академично и социално израстване, в съответствие с целите на 

 пълното включване.

3.  Държавите - страни по настоящата конвенция, дават възможност на хората с увреждания 

 за усвояване на житейски и социални умения, способстващи за пълноценното им и 

 равноправно участие в образованието и като членове на общността. За тази цел държавите 

 - страни по конвенцията, предприемат подходящи мерки, включително:

a)  улесняване изучаването на Брайловата и други алтернативни азбуки, на допълващи и 

 алтернативни методи, средства и формати на комуникация, ориентация и умения за 

придвижване, улесняване на взаимната 

взаимопомощ и наставничеството в 

рамките на общността;

б) улесняване усвояването на език на 

знаците и налагане на лингвистична 

идентичност на общността на лишените 

от слух;

в) гарантиране, че образованието на лица 

и особено деца, които са лишени от 

зрение, слух или от двете, се осъществява 

при използване на най-подходящите за индивида езици, методи и средства за комуникация и в 

среда, способстваща за пълноценното му академично и социално израстване.
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ценности.

2. Прилагане на приобщаващи мерки - развитие на училище за всички, подкрепа на 

многообразието.

3. Развитие на приобщаваща практика - разработване на учебна програма за всички, организация на 

обучението.

Индексът за приобщаване е достъпен на български тук: 

https://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20EY%20Bulgarian.pdf 

Европейската агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование, 

базирана в Брюксел (www.european-agency.org), предлага друг специфичен инструмент за развитие 

на приобщаващото образование под формата на приобщаващ профил на учителя. Агенцията 

посочва четири основни ценности, свързани с преподаването и ученето, които следва да са основа 

в работата на всички педагози в приобщаващото образование:

1. Зачитане на ценността на разнообразието – различията се възприемат като ресурс и принос към 

образованието;

2. Подкрепа за всички ученици – учителите поставят високи цели за всеки ученик;

3. Сътрудничество – Сътрудничеството и работата в екип са съществени части от подхода на всеки 

учител; 

4. Лично професионално развитие – преподаването е дейност, свързана с ученето и следователно 

учителите също носят отговорност да се учат през целия живот.

Повече подробности можете да намерите тук:

https://www.european-agency.org/sites/default/files/profile_of_inclusive_teachers_en.pdf

Агенцията разработва концепция за качествено приобщаващо образование в ранна детска възраст 

за всички деца. Тя разделя констатациите в три области:

1. Да даде възможност на всички деца да принадлежат, да се ангажират и да учат

Всяко дете е уникално по отношение на приобщаването. Вместо да се ограничаваме до спазването 

на националните стандарти, е необходимо да наблюдаваме напредъка на всяко дете. Това ни 

позволява да ценим всички като активни участници, без значение нивото им на успех и да им 

осигурим подкрепата, от която се нуждаят, за да постигнат напредък, заедно със съучениците си. 

Учебните заведения, които служат за добър пример, приемат и ценят всяко дете в творческа и 

подкрепяща учебна общност, към която всички принадлежат и където всеки се радва на добри 

взаимоотношения, както със служители, така и с връстници. В такава приятелска атмосфера 

децата се насърчават и им се позволява да:

 използват силните си страни;

 вземат решения, особено в играта;

 развиват своето любопитство и самостоятелност;

 изразяват интереси, поставят си цели и ги използват при решаването на проблеми;

 демонстрират мотивация и участват в дейности заедно с връстниците си.

2. Разработване на инструмент за саморефлексия

Инструментът за саморефлексия разглежда предучилищните учебни заведения като място за 

участие и обучение. Той набляга на факторите в учебното заведение, които влияят върху 

преживяванията на децата. Разглежда осем аспекта:

  приветливата атмосфера;

  приобщаваща социална среда;

  подход, който поставя детето в центъра;

  физическа среда, която е удобна и

 подходяща за деца;

  материали за всички деца;

  възможности за комуникация за всички;

  приобщаваща среда за преподаване и учене;

  семейна среда.

 

3. Адаптиране на екосистемния модел на приобщаващото образование в ранна детска възраст 

Този модел обхваща всички основни аспекти на приобщаващото образование в ранна детска 

възраст и служи като рамка за планиране, подобряване, наблюдение и оценка на качеството на 

приобщаващото образование в ранна детска възраст на местно, регионално и национално ниво 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/IECE-Summary-ENelectronic.pdf

4.  За да спомогнат за реализирането на това право, държавите - страни по конвенцията, 

 предприемат подходящи мерки за привличане на работа на учители, включително такива с 

 увреждания, които да са квалифицирани по езика на знаците и/или Брайловата азбука, да 

 обучават професионалисти и други служители за работа на всички равнища на 

 образователния процес. Това обучение трябва да включва в себе си разбиране на нуждите 

 на хората с увреждания и използване на всякакви допълващи или алтернативни методи, 

 средства и формати на комуникация, образователни методики и материали, предназначени 

 за хора с увреждания.

5.  Държавите - страни по конвенцията, гарантират, че хората с увреждания имат пълен достъп 

 до общо висше образование, до професионално образование и подготовка, до образование 

 за възрастни и възможности за обучение през целия живот, без дискриминация и 

 равноправно с всички останали. За целта държавите - страни по конвенцията, осигуряват 

 предоставянето на разумни улеснения за хората с увреждания.“

Съществуват редица определения за приобщаващото образование. Някои автори дефинират ясно 

какво не може да се счита за приобщаващо образование, докато други изясняват 

фундаменталната разлика между процеса на приобщаване и интеграция, която често погрешно, 

продължава да се счита за синоним на приобщаващото образование. В този контекст Villa and 

Thousand (2016) обясняват защо интеграцията не е приобщаващо образование. Те посочват, че 

интеграцията определя кои ученици не трябва или не могат да се обучават в масовите училища, 

както и че се фокусира главно върху осигуряването на физическа и социална достъпност с 

ограничени или никакви академични очаквания от ученици с умерени и тежки увреждания.

Същите автори подчертават, че приобщаващото образование е едновременно визия и подход, 

които приветстват, ценят и подкрепят разнообразието от академично, социално, емоционално, 

езиково и комуникационно обучение на всички ученици в споделена среда, за постигане на 

желаните образователни цели.

Тannenberger (2016) подчертава, че приобщаващото образование е система или процес, а не 

еднократна мярка. То води до училище за всички, където хетерогенността се разглежда като 

обогатяване на образователния процес. Приобщаването позволява на всички деца да посещават 

общообразователни начални училища близо до домовете си. Учителите в такова училище подхождат 

индивидуално към всеки ученик като към уникална личност. Цялото образование и философия на 

училището се основават на този подход. Образователната стратегия се адаптира към способностите, 

талантите или дефицитите и се фокусира върху това да гарантира, че всеки ученик използва пълния 

си потенциал, като в същото време се учи да общува и да си сътрудничи с останалите.

Tannenberger обръща внимание на разликите в начина, по който концепциите за интеграция и за 

приобщаване разглеждат неуспехите на децата. Докато при интеграцията неуспехът се обяснява с 

липсата на способности у детето, то приобщаващото образование предлага мерки за подкрепа. 

Една от основните цели на приобщаващото образование е да подготви учениците за качествен и 

успешен живот в днешното съвременно общество. Това предполага функциониране в 

приобщаваща среда, в която средата и формата на обучение са  про-инклузивни в същността си.

Педагогическите концепции за приобщаващото образование понастоящем се считат за 

характеристики на едно добре ориентирано „училище на бъдещето“. Сред основните принципи на 

приобщаващото образование, които могат да бъдат намерени не само в професионалната 

литература, но и в международните правни документи, Tannenberger посочва:

1.  Принципът на хуманизма и демокрацията – приобщаването в различни сфери на живота трябва 

да бъде естествена последица от прилагането на правата на човека и ценностите на свободното и 

демократично общество;

2. Принципът на хетерогенността – разнообразието е естествена част от обществото и се счита за 

позитив и двигател за развитие;

3. Принципът на сътрудничеството – съжителство на хората с различни таланти и недостатъци в 

едно общество;

4. Принцип на райониране– всички деца от района имат право да посещават местното училище;

5. Принципът на откритост и ефективност – обмислено и ефективно осъществено обучение в 

безопасна училищна среда;

6. Принципът на индивидуализацията – приемане на потребностите на всеки човек в 

образователната система и поддържане на процеса, така че всеки да може да се развива 

пълноценно;

7. Принцип на целостта – развитието на ученика засяга интелектуалните, социалните, етичните, 

физическите и други компоненти на неговата личност.

Друго цялостно определение за приобщаващото образование може да се намери в Индекса за 

приобщаване. Неговите автори Booth and Ainscow (2016) разглеждат приобщаващото образование 

като безкраен процес, който включва участието на индивиди, създаването на системи и среди и 

насърчаването на приобщаващи ценности. Приобщаването предполага увеличаване на участието 

на всички и намаляване на всички форми на изключване и дискриминация. То насърчава 

вслушването в гласа на децата, на семействата и на училищния персонал.

Индексът разглежда възможностите за училищно развитие в три взаимосвързани направления

1. Създаване на приобщаваща култура – изграждане на общност, установяване на приобщаващи 

реформа в образованието, включително изменения на закони, учебни програми, системи за 

обучение на учители, материали, учебна среда, методологии, начини на разпределение на 

ресурсите и т.н. Преди всичко обаче, ще изисква промяна в нагласите на хората в системата, така че 

да започнат да ценят разнообразието и различията и да ги възприемат като възможност, а не като 

проблем” (стр. 29).

Приобщаващото образование е всеобхватна концепция, която оказва влияние върху политиките и 

подходите в прилагането на задължителното училищно образование, висшето образование и 

обучението на учители. 

Целите на приобщаващото образование могат да се постигат само в среда, която цени всички и 

училището се възприема като ресурс на общността. Приобщаващото образование засяга всички 

ученици. То има за цел да увеличи пълноценното участие на индивида в образователните 

дейности и да намали степента на изключването му от образованието и обществото като цяло. 

Накратко, приобщаващото образование е подход, основан върху принципи, права, ценности като 

равенство, участие, подкрепа, развитие на общността и зачитане на културното многообразие. 

Ценностите, които учителят изповядва, неизбежно определят неговото поведение и действия. 

Според Световния доклад за уврежданията (World Disability Report, 2011), „подходящото обучение на 

масовите учители е предпоставка, те да преподават уверено на деца с различни потребности“(стр. 

222). Докладът подчертава, че обучението на учителите трябва също да се съсредоточи върху 

нагласите и ценностите, а не само върху знанията и уменията.

Много страни от цял свят подписаха Конвенцията за правата на хората с увреждания, която 

разгледахме в предходен раздел от Общите насоки. Тя е документ с най-висока стойност в 

международното право за хората с увреждания.  Конвенцията има за цел да насърчава, защитава и 

гарантира равенството и пълнотата в прилагането на всички човешки права и основни свободи на 

хората и децата с увреждания, и да насърчава зачитането на достойнството им. 

С подписването му, България се ангажира да прилага разпоредбите на Конвенцията. Документът до 

голяма степен представлява набор от инструменти за подобряване на качеството на живот на 

хората с увреждания, като в същото време текстовете носят правна тежест и задължения.

Член 24 – Образование, гласи:

1. Държавите - страни по настоящата конвенция, признават правото на образование на хората с 

увреждания. С оглед реализирането на това право без дискриминация и при равни възможности 

държавите - страни по конвенцията, осигуряват включваща образователна система на всички 

равнища и възможности за обучение през цялата продължителност на живота, насочени към:

a)  пълно развитие на човешкия потенциал и чувството за собствена стойност и достойнство и 

укрепване на спазването на правата на човека, основните свободи и човешкото многообразие;

б)  развитие от страна на хора с увреждания на тяхната личност, таланти и творчески заложби, 

Очевидно е, че всяко дете със спина бифида е уникално. Всяка година по света се раждат хиляди 

хора със спина бифида. Голямата част от тях доживяват до зряла възраст, въпреки тежката 

ситуация. Времето между раждането и зрелостта на тези хора е изпълнено с рискове. Нужна е 

сериозна подкрепа, за да могат родителите да вземат информирани решения, в интерес на 

бъдещето на децата си. Учителят може да е един от онези стълбове, които ще повлияят 

фундаментално върху развитието на детето. В този процес е от изключително значение, родители 

и учители да  имат обща цел като:

Характеристики на добре адаптиран възрастен:

 Придобити социални умения – способност за взаимодействие с други хора;

 Уважение към авторитетите;

 Самоувереност, в смисъл на самоуважение;

  Способност за справяне с предизвикателства;

 Способност за приемане или искане на помощ.

Повече по темата може да намерите в ръководствата на отделните целеви групи.

Мултидисциплинарният екип позволява индивидуална подкрепа за нуждите на ученика от 

специалисти в различни дисциплини, всеки от който допринася с опита и експертизата си. 

Членовете на екипа работят успоредно, а прякото интердисциплинарно взаимодействие е 

по-скоро изключение и се случва посредством ръководителя на екипа

(Hall, 2001).

По отношение на приобщаващото образование, мултидисциплинарните екипи се състоят от 

няколко специалисти от различни области, всеки от които играе специфична роля в посрещане 

нуждите на децата. Екипът може да се състои от учители, специални педагози, училищни 

администратори, здравни работници, социални работници, психолози и др. Какви специалисти ще 

участват зависи от специфичните нужди на ученика и образователния модел. Възможно е 

отделните членове да принадлежат към различни административни структури, да получават 

финансиране от различни източници, да имат различни приоритети и мотивация в работата си. От 

една страна, това прави екипа по-труден за управление и пречи на комуникацията между 

отделните членове. От друга страна, мултидисциплинарният подход е достатъчно ефективен и 

гъвкав, за да бъде приложен сравнително лесно, дори когато не е стандарт за съответната 

образователна система или учебното заведение няма предишен опит.

Мултидисциплинарният подход предлага 

възможност учениците да си взаимодействат с 

отделните членове на екипа при определянето на 

своите лични и образователни цели. Това 

позволява на всеки специалист да се ангажира 

лично и да усеща своя принос в напредъка на 

детето. Друго предимство на подхода е, че 

насърчава участието на семейството в образователния процес и така подобрява координацията на 

грижите и услугите.

Дори членовете на екипа да работят паралелно, те трябва да следват споделени цели и 

разбирания за посоката на развитие на  ученика. В следващия раздел може да намерите пример 

за убежденията на специалистите, която да служи като отправна точка в работата на екипа.

 

При обучението на деца и ученици със спина бифида и с хидроцефалия е важно да се има предвид, 

че: „Основната цел на училището е чрез сътрудничество между родители, лекари и социални 

работници, да подпомогне подготовката на децата за пълноценен и самостоятелен живот в 

общността на възрастните, доколкото тяхното увреждане позволява. Това не е лесна задача за 

всички заинтересовани страни, но ролята на учителите е ключова.”

(Deti so spina bifida a / alebo hydrocefalom v škole, str. 38)

Един от членовете обикновено поема ролята на координатор/лидер на екипа. С течение на времето 
тази роля може да се поема от различни членове. Както и отделни специалисти могат да отпадат, 
защото детето вече не се нуждае от подкрепата на съответната дисциплина.

РОЛИ И ФУНКЦИИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯ ЕКИП

Учители, вкл. класни ръководители 

Учителят има основна роля в посрещане на образователните нужди на децата със спина бифида и 

хидроцефалия на почти всяко ниво. Учителят е един от най-важните членове на 

мултидисциплинарния екип. Обикновено поема ролята на координатор или ръководител на екипа, 

тъй като поради естеството на задълженията си, най-често взаимодейства с другите членове.

Класният ръководител е човекът, който познава най-добре качествата на детето, силните страни и 

обучителните му затруднения. Учителят е ангажиран с планиране, адаптиране и модифициране на 

учебната програма, така че да гарантира участието на ученика с 

обучителни затруднения в ежедневните занимания на класа. В 

тези дейности обикновено се включва ресурсен учител. Учителят 

трябва да умее да прилага различни стратегии за преподаване 

като диференциация на учебното съдържание, методите на 

универсалния дизайн и многостепенното обучение, така че 

учениците да следват своето лично развитие и да го споделят с 

останалите в класа.

Класният ръководител е и основният модел за подражание за 

децата. Когато учителят демонстрира положително отношение и 

приемане на многообразието в клас, тези ценности се 

възприемат по-лесно от съученици и педагози. Учителят може да 

подпомогне комуникацията в класа като ангажира учениците в 

съвместни дейности по учебното съдържание и извън него, включително и в спорта.

Училищно ръководство

Училищното ръководство обединява директори и други служители, които отговарят за дейностите 

в учебното заведение.  Тази дефиниция се отнася и до останалите училищни администратори и 

ръководители, като помощник-директори, главни учители и др.

Тяхната основната роля в мултидисциплинарния екип е да осигурят безопасна, позитивна и 

достъпна училищна среда и да насърчават приобщаващата философия и отношение сред всички 

членове на екипа. 

Здравни работници в учебното заведение

Здравните работници обединяват онези служители в учебното заведение, които посрещат 

здравните нужди на децата.

 Най-често това са медицинските сестри и затова в Общите насоко се обръщаме към тях. Същите 

съвети са валидни за лекарите или фелдшерите, които също могат да предоставят здравна 

подкрепа в учебното заведение.  

Медицинската сестра е здравният експерт в екипа и от тази позиция помага на учителите, 

специалните педагози и психолозите да разберат как здравословното състояние и здравните 

нужди на учениците могат да рефлектират върху тяхното представяне и поведение в детската 

градина/училището. Медицинската сестра би могла да подкрепи решенията на училищните 

администратори по отношение безопасността и достъпността на средата. Тя може също така да 

насърчава развитието на умения за самообслужване и застъпничество, свързани с медицинското 

състояние на ученика.

Нашите проучвания показват, че ролята на медицинската сестра в детската градина и училището 

носи голям потенциал, който много често не се познава и се подценява. Навременната и качествена 

медицинска грижа може да бъде решаващ фактор за подобряване на здравето и 

самостоятелността на учениците. Необходима е добра регулаторна рамка, в която тези 

задължения са ясно дефинирани. Подкрепата с информационни материали и допълнителни 

обучения също са ключови.

Асистенти

За да участват пълноценно в учебния процес, някои деца със спина бифида и хидроцефалия се 

нуждаят от асистентска подкрепа. Асистентът може да им помага в извършването на редица 

дейности от ежедневието като хранене, тоалет, преобличане, придвижване и позициониране, както 

и при пътуване до училището. Асистентът също подпомага при използването помощни средства 

като проходилка, инвалидна количка, за слагането и свалянето на ортези и др.

При деца с обучителни затруднения, асистентите могат директно да подкрепят ученика, следвайки 

указанията на учителите и специалните педагози. 

Ролята на асистента в мултидисциплинарния екип е многолика и често не е ясно дефинирана. В 

някои случаи асистентът е външно лице, назначено в рамките на общинска програма или директно 

от училището или семейството. Член на семейството може също да влезе в тази роля. Често това 

става неофициално и само за специфични дейности като помощ за тежка чанта или катетеризация.

Родители и членове на семейството

Макар и да не са професионално подготвени, родителите са  основен и изключително ценен член на 

мултидисциплинарния екип. Те могат да предоставят ценна информация на всички останали 

членове за нуждите, силните страни и интересите на детето, включително за тяхното 

здравословно състояние, успешни обучителни модели, таланти и предходен опит. Те често помагат 

на членовете на екипа да идентифицират нуждите на ученика.  

Заедно с детето си, родителите участват активно в определянето на учебни приоритети и 

образователни цели. Родителите са тези, които вземат информирани решения и правят избор за 

образованието на своето дете.

Учениците със спина бифида и хидроцефалия

Учениците със спина бифида и хидроцефалия също участват в екипа, който подкрепя 

приобщаването им в училище. Обикновено тяхната роля се  припокрива с ролята на родителите, 

като учениците стават по-активни и изземат повече функции и отговорности с израстването си.

Като пълноправен член на екипа е важно децата да получават пълна и достъпна информация от 

останалите членове и да участват във вземането на важните решения свързани с образованието 

им.  

Ресурсите на Multi-IN са насочени към описаните осем групи, които биха могли да формират такъв 

мултидисциплинарен екип в подкрепа на деца със спина бифида и с хидроцефалия в детската 

градина и в училището. Тъй като ресурсите ни са изготвени в подкрепа на екипа, членовете се 

считат за целеви групи на Multi-IN.

Докато Общите насоки предоставят цялостен поглед върху приобщаването, Multi-IN ръководствата 

и образователните видео курсове са насочени към специфични целеви групи. Те включват 

конкретни препоръки и практически съвети, в зависимост от ролята им в екипа.

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



Училищното ръководство, също така, трябва да създава благоприятни условия и да подпомага 

възможностите за сътрудничество между учители, специални педагози и други членове на 

мултидисциплинарния екип.

Ресурсни учители/специални педагози

Когато детето среща обучителни затруднения, мултидисциплинарният екип може да включва 

специален педагог, чиято роля е да подпомага работата на общообразователния учител. 

Специалният педагог може да се присъединява или да напуска екипа с течение на времето, в 

зависимост от текущите образователни нужди на детето.

Неговата роля е да подкрепя детето със специални инструкции и наставления в различни формати, 

като това се случва при съвместно преподаване с учителя в класната стая или като индивидуално 

обучение, в съответствие с текущия учебен план и програмата на класа. Ресурсният учител 

прилага различни стратегии, така че учениците с обучителни затруднения да следват своите 

лични цели, в рамките на споделени дейности с класа. 

Когато мултидисциплинарният екип включва специален учител, обикновено той също участва в 

планирането и адаптирането на учебната програма, заедно с водещия учител. 

Често специалните педагози улесняват комуникацията между съучениците, като обучават ученици 

с увреждания в социални умения и умения за общуване и насърчават положителното отношение на 

останалите.

Училищен психолог и педагогически съветник

Участието на училищен психолог или педагогически съветник в мултидисциплинарния екип също 

не е задължително. Тяхната роля е да подпомогнат пълноценното участие на децата със спина 

бифида и хидроцефалия в училищния живот. Чрез разговори и консултации те 

помагат на учениците да развият и приложат личностни умения, в 

съответствие с конкретните им нужди от подкрепа в училище. 

Училищните психолози и съветници имат своята важна 

роля в превенцията и противодействието на тормоза, 

както и в периода на пубертета.

Обикновено те координират работата си с другите 

членове на екипа като учители, специални учители, 

медицински сестри и семейството на детето.

 на техните умствени и физически способности в пълния размер на техния потенциал;

в)  предоставяне на възможност на хората с увреждания да участват ефективно в свободно 

 общество.

2.  При реализирането на това право държавите - страни по конвенцията, гарантират, че:

a)  лица с увреждания не са изключени от системата на общото образование по причина на 

 тяхното увреждане, както и деца с увреждания не са изключени от системата на 

 безплатното и задължително начално образование или на средното образование по 

 причина на тяхното увреждане;

б)  хората с увреждания имат достъп до включващо, качествено и безплатно начално 

 образование и до средно образование равноправно с всички останали в общността, в която 

 живеят;

в)  се предоставят разумни улеснения според изискванията на индивида;

г) хората с увреждания получават нужната им подкрепа в рамките на системата за общо 

 образование с оглед улесняване на тяхното ефективно образование;

д)  се предоставят ефективни мерки за индивидуална подкрепа в среда, способстваща за 

 пълноценното им академично и социално израстване, в съответствие с целите на 

 пълното включване.

3.  Държавите - страни по настоящата конвенция, дават възможност на хората с увреждания 

 за усвояване на житейски и социални умения, способстващи за пълноценното им и 

 равноправно участие в образованието и като членове на общността. За тази цел държавите 

 - страни по конвенцията, предприемат подходящи мерки, включително:

a)  улесняване изучаването на Брайловата и други алтернативни азбуки, на допълващи и 

 алтернативни методи, средства и формати на комуникация, ориентация и умения за 

придвижване, улесняване на взаимната 

взаимопомощ и наставничеството в 

рамките на общността;

б) улесняване усвояването на език на 

знаците и налагане на лингвистична 

идентичност на общността на лишените 

от слух;

в) гарантиране, че образованието на лица 

и особено деца, които са лишени от 

зрение, слух или от двете, се осъществява 

при използване на най-подходящите за индивида езици, методи и средства за комуникация и в 

среда, способстваща за пълноценното му академично и социално израстване.
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ценности.

2. Прилагане на приобщаващи мерки - развитие на училище за всички, подкрепа на 

многообразието.

3. Развитие на приобщаваща практика - разработване на учебна програма за всички, организация на 

обучението.

Индексът за приобщаване е достъпен на български тук: 

https://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20EY%20Bulgarian.pdf 

Европейската агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование, 

базирана в Брюксел (www.european-agency.org), предлага друг специфичен инструмент за развитие 

на приобщаващото образование под формата на приобщаващ профил на учителя. Агенцията 

посочва четири основни ценности, свързани с преподаването и ученето, които следва да са основа 

в работата на всички педагози в приобщаващото образование:

1. Зачитане на ценността на разнообразието – различията се възприемат като ресурс и принос към 

образованието;

2. Подкрепа за всички ученици – учителите поставят високи цели за всеки ученик;

3. Сътрудничество – Сътрудничеството и работата в екип са съществени части от подхода на всеки 

учител; 

4. Лично професионално развитие – преподаването е дейност, свързана с ученето и следователно 

учителите също носят отговорност да се учат през целия живот.

Повече подробности можете да намерите тук:

https://www.european-agency.org/sites/default/files/profile_of_inclusive_teachers_en.pdf

Агенцията разработва концепция за качествено приобщаващо образование в ранна детска възраст 

за всички деца. Тя разделя констатациите в три области:

1. Да даде възможност на всички деца да принадлежат, да се ангажират и да учат

Всяко дете е уникално по отношение на приобщаването. Вместо да се ограничаваме до спазването 

на националните стандарти, е необходимо да наблюдаваме напредъка на всяко дете. Това ни 

позволява да ценим всички като активни участници, без значение нивото им на успех и да им 

осигурим подкрепата, от която се нуждаят, за да постигнат напредък, заедно със съучениците си. 

Учебните заведения, които служат за добър пример, приемат и ценят всяко дете в творческа и 

подкрепяща учебна общност, към която всички принадлежат и където всеки се радва на добри 

взаимоотношения, както със служители, така и с връстници. В такава приятелска атмосфера 

децата се насърчават и им се позволява да:

 използват силните си страни;

 вземат решения, особено в играта;

 развиват своето любопитство и самостоятелност;

 изразяват интереси, поставят си цели и ги използват при решаването на проблеми;

 демонстрират мотивация и участват в дейности заедно с връстниците си.

2. Разработване на инструмент за саморефлексия

Инструментът за саморефлексия разглежда предучилищните учебни заведения като място за 

участие и обучение. Той набляга на факторите в учебното заведение, които влияят върху 

преживяванията на децата. Разглежда осем аспекта:

  приветливата атмосфера;

  приобщаваща социална среда;

  подход, който поставя детето в центъра;

  физическа среда, която е удобна и

 подходяща за деца;

  материали за всички деца;

  възможности за комуникация за всички;

  приобщаваща среда за преподаване и учене;

  семейна среда.

 

3. Адаптиране на екосистемния модел на приобщаващото образование в ранна детска възраст 

Този модел обхваща всички основни аспекти на приобщаващото образование в ранна детска 

възраст и служи като рамка за планиране, подобряване, наблюдение и оценка на качеството на 

приобщаващото образование в ранна детска възраст на местно, регионално и национално ниво 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/IECE-Summary-ENelectronic.pdf

4.  За да спомогнат за реализирането на това право, държавите - страни по конвенцията, 

 предприемат подходящи мерки за привличане на работа на учители, включително такива с 

 увреждания, които да са квалифицирани по езика на знаците и/или Брайловата азбука, да 

 обучават професионалисти и други служители за работа на всички равнища на 

 образователния процес. Това обучение трябва да включва в себе си разбиране на нуждите 

 на хората с увреждания и използване на всякакви допълващи или алтернативни методи, 

 средства и формати на комуникация, образователни методики и материали, предназначени 

 за хора с увреждания.

5.  Държавите - страни по конвенцията, гарантират, че хората с увреждания имат пълен достъп 

 до общо висше образование, до професионално образование и подготовка, до образование 

 за възрастни и възможности за обучение през целия живот, без дискриминация и 

 равноправно с всички останали. За целта държавите - страни по конвенцията, осигуряват 

 предоставянето на разумни улеснения за хората с увреждания.“

Съществуват редица определения за приобщаващото образование. Някои автори дефинират ясно 

какво не може да се счита за приобщаващо образование, докато други изясняват 

фундаменталната разлика между процеса на приобщаване и интеграция, която често погрешно, 

продължава да се счита за синоним на приобщаващото образование. В този контекст Villa and 

Thousand (2016) обясняват защо интеграцията не е приобщаващо образование. Те посочват, че 

интеграцията определя кои ученици не трябва или не могат да се обучават в масовите училища, 

както и че се фокусира главно върху осигуряването на физическа и социална достъпност с 

ограничени или никакви академични очаквания от ученици с умерени и тежки увреждания.

Същите автори подчертават, че приобщаващото образование е едновременно визия и подход, 

които приветстват, ценят и подкрепят разнообразието от академично, социално, емоционално, 

езиково и комуникационно обучение на всички ученици в споделена среда, за постигане на 

желаните образователни цели.

Тannenberger (2016) подчертава, че приобщаващото образование е система или процес, а не 

еднократна мярка. То води до училище за всички, където хетерогенността се разглежда като 

обогатяване на образователния процес. Приобщаването позволява на всички деца да посещават 

общообразователни начални училища близо до домовете си. Учителите в такова училище подхождат 

индивидуално към всеки ученик като към уникална личност. Цялото образование и философия на 

училището се основават на този подход. Образователната стратегия се адаптира към способностите, 

талантите или дефицитите и се фокусира върху това да гарантира, че всеки ученик използва пълния 

си потенциал, като в същото време се учи да общува и да си сътрудничи с останалите.

Tannenberger обръща внимание на разликите в начина, по който концепциите за интеграция и за 

приобщаване разглеждат неуспехите на децата. Докато при интеграцията неуспехът се обяснява с 

липсата на способности у детето, то приобщаващото образование предлага мерки за подкрепа. 

Една от основните цели на приобщаващото образование е да подготви учениците за качествен и 

успешен живот в днешното съвременно общество. Това предполага функциониране в 

приобщаваща среда, в която средата и формата на обучение са  про-инклузивни в същността си.

Педагогическите концепции за приобщаващото образование понастоящем се считат за 

характеристики на едно добре ориентирано „училище на бъдещето“. Сред основните принципи на 

приобщаващото образование, които могат да бъдат намерени не само в професионалната 

литература, но и в международните правни документи, Tannenberger посочва:

1.  Принципът на хуманизма и демокрацията – приобщаването в различни сфери на живота трябва 

да бъде естествена последица от прилагането на правата на човека и ценностите на свободното и 

демократично общество;

2. Принципът на хетерогенността – разнообразието е естествена част от обществото и се счита за 

позитив и двигател за развитие;

3. Принципът на сътрудничеството – съжителство на хората с различни таланти и недостатъци в 

едно общество;

4. Принцип на райониране– всички деца от района имат право да посещават местното училище;

5. Принципът на откритост и ефективност – обмислено и ефективно осъществено обучение в 

безопасна училищна среда;

6. Принципът на индивидуализацията – приемане на потребностите на всеки човек в 

образователната система и поддържане на процеса, така че всеки да може да се развива 

пълноценно;

7. Принцип на целостта – развитието на ученика засяга интелектуалните, социалните, етичните, 

физическите и други компоненти на неговата личност.

Друго цялостно определение за приобщаващото образование може да се намери в Индекса за 

приобщаване. Неговите автори Booth and Ainscow (2016) разглеждат приобщаващото образование 

като безкраен процес, който включва участието на индивиди, създаването на системи и среди и 

насърчаването на приобщаващи ценности. Приобщаването предполага увеличаване на участието 

на всички и намаляване на всички форми на изключване и дискриминация. То насърчава 

вслушването в гласа на децата, на семействата и на училищния персонал.

Индексът разглежда възможностите за училищно развитие в три взаимосвързани направления

1. Създаване на приобщаваща култура – изграждане на общност, установяване на приобщаващи 

реформа в образованието, включително изменения на закони, учебни програми, системи за 

обучение на учители, материали, учебна среда, методологии, начини на разпределение на 

ресурсите и т.н. Преди всичко обаче, ще изисква промяна в нагласите на хората в системата, така че 

да започнат да ценят разнообразието и различията и да ги възприемат като възможност, а не като 

проблем” (стр. 29).

Приобщаващото образование е всеобхватна концепция, която оказва влияние върху политиките и 

подходите в прилагането на задължителното училищно образование, висшето образование и 

обучението на учители. 

Целите на приобщаващото образование могат да се постигат само в среда, която цени всички и 

училището се възприема като ресурс на общността. Приобщаващото образование засяга всички 

ученици. То има за цел да увеличи пълноценното участие на индивида в образователните 

дейности и да намали степента на изключването му от образованието и обществото като цяло. 

Накратко, приобщаващото образование е подход, основан върху принципи, права, ценности като 

равенство, участие, подкрепа, развитие на общността и зачитане на културното многообразие. 

Ценностите, които учителят изповядва, неизбежно определят неговото поведение и действия. 

Според Световния доклад за уврежданията (World Disability Report, 2011), „подходящото обучение на 

масовите учители е предпоставка, те да преподават уверено на деца с различни потребности“(стр. 

222). Докладът подчертава, че обучението на учителите трябва също да се съсредоточи върху 

нагласите и ценностите, а не само върху знанията и уменията.

Много страни от цял свят подписаха Конвенцията за правата на хората с увреждания, която 

разгледахме в предходен раздел от Общите насоки. Тя е документ с най-висока стойност в 

международното право за хората с увреждания.  Конвенцията има за цел да насърчава, защитава и 

гарантира равенството и пълнотата в прилагането на всички човешки права и основни свободи на 

хората и децата с увреждания, и да насърчава зачитането на достойнството им. 

С подписването му, България се ангажира да прилага разпоредбите на Конвенцията. Документът до 

голяма степен представлява набор от инструменти за подобряване на качеството на живот на 

хората с увреждания, като в същото време текстовете носят правна тежест и задължения.

Член 24 – Образование, гласи:

1. Държавите - страни по настоящата конвенция, признават правото на образование на хората с 

увреждания. С оглед реализирането на това право без дискриминация и при равни възможности 

държавите - страни по конвенцията, осигуряват включваща образователна система на всички 

равнища и възможности за обучение през цялата продължителност на живота, насочени към:

a)  пълно развитие на човешкия потенциал и чувството за собствена стойност и достойнство и 

укрепване на спазването на правата на човека, основните свободи и човешкото многообразие;

б)  развитие от страна на хора с увреждания на тяхната личност, таланти и творчески заложби, 

Очевидно е, че всяко дете със спина бифида е уникално. Всяка година по света се раждат хиляди 

хора със спина бифида. Голямата част от тях доживяват до зряла възраст, въпреки тежката 

ситуация. Времето между раждането и зрелостта на тези хора е изпълнено с рискове. Нужна е 

сериозна подкрепа, за да могат родителите да вземат информирани решения, в интерес на 

бъдещето на децата си. Учителят може да е един от онези стълбове, които ще повлияят 

фундаментално върху развитието на детето. В този процес е от изключително значение, родители 

и учители да  имат обща цел като:

Характеристики на добре адаптиран възрастен:

 Придобити социални умения – способност за взаимодействие с други хора;

 Уважение към авторитетите;

 Самоувереност, в смисъл на самоуважение;

  Способност за справяне с предизвикателства;

 Способност за приемане или искане на помощ.

Повече по темата може да намерите в ръководствата на отделните целеви групи.

Мултидисциплинарният екип позволява индивидуална подкрепа за нуждите на ученика от 

специалисти в различни дисциплини, всеки от който допринася с опита и експертизата си. 

Членовете на екипа работят успоредно, а прякото интердисциплинарно взаимодействие е 

по-скоро изключение и се случва посредством ръководителя на екипа

(Hall, 2001).

По отношение на приобщаващото образование, мултидисциплинарните екипи се състоят от 

няколко специалисти от различни области, всеки от които играе специфична роля в посрещане 

нуждите на децата. Екипът може да се състои от учители, специални педагози, училищни 

администратори, здравни работници, социални работници, психолози и др. Какви специалисти ще 

участват зависи от специфичните нужди на ученика и образователния модел. Възможно е 

отделните членове да принадлежат към различни административни структури, да получават 

финансиране от различни източници, да имат различни приоритети и мотивация в работата си. От 

една страна, това прави екипа по-труден за управление и пречи на комуникацията между 

отделните членове. От друга страна, мултидисциплинарният подход е достатъчно ефективен и 

гъвкав, за да бъде приложен сравнително лесно, дори когато не е стандарт за съответната 

образователна система или учебното заведение няма предишен опит.

Мултидисциплинарният подход предлага 

възможност учениците да си взаимодействат с 

отделните членове на екипа при определянето на 

своите лични и образователни цели. Това 

позволява на всеки специалист да се ангажира 

лично и да усеща своя принос в напредъка на 

детето. Друго предимство на подхода е, че 

насърчава участието на семейството в образователния процес и така подобрява координацията на 

грижите и услугите.

Дори членовете на екипа да работят паралелно, те трябва да следват споделени цели и 

разбирания за посоката на развитие на  ученика. В следващия раздел може да намерите пример 

за убежденията на специалистите, която да служи като отправна точка в работата на екипа.

 

МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД Един от членовете обикновено поема ролята на координатор/лидер на екипа. С течение на времето 
тази роля може да се поема от различни членове. Както и отделни специалисти могат да отпадат, 
защото детето вече не се нуждае от подкрепата на съответната дисциплина.

РОЛИ И ФУНКЦИИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯ ЕКИП

Учители, вкл. класни ръководители 

Учителят има основна роля в посрещане на образователните нужди на децата със спина бифида и 

хидроцефалия на почти всяко ниво. Учителят е един от най-важните членове на 

мултидисциплинарния екип. Обикновено поема ролята на координатор или ръководител на екипа, 

тъй като поради естеството на задълженията си, най-често взаимодейства с другите членове.

Класният ръководител е човекът, който познава най-добре качествата на детето, силните страни и 

обучителните му затруднения. Учителят е ангажиран с планиране, адаптиране и модифициране на 

учебната програма, така че да гарантира участието на ученика с 

обучителни затруднения в ежедневните занимания на класа. В 

тези дейности обикновено се включва ресурсен учител. Учителят 

трябва да умее да прилага различни стратегии за преподаване 

като диференциация на учебното съдържание, методите на 

универсалния дизайн и многостепенното обучение, така че 

учениците да следват своето лично развитие и да го споделят с 

останалите в класа.

Класният ръководител е и основният модел за подражание за 

децата. Когато учителят демонстрира положително отношение и 

приемане на многообразието в клас, тези ценности се 

възприемат по-лесно от съученици и педагози. Учителят може да 

подпомогне комуникацията в класа като ангажира учениците в 

съвместни дейности по учебното съдържание и извън него, включително и в спорта.

Училищно ръководство

Училищното ръководство обединява директори и други служители, които отговарят за дейностите 

в учебното заведение.  Тази дефиниция се отнася и до останалите училищни администратори и 

ръководители, като помощник-директори, главни учители и др.

Тяхната основната роля в мултидисциплинарния екип е да осигурят безопасна, позитивна и 

достъпна училищна среда и да насърчават приобщаващата философия и отношение сред всички 

членове на екипа. 

Здравни работници в учебното заведение

Здравните работници обединяват онези служители в учебното заведение, които посрещат 

здравните нужди на децата.

 Най-често това са медицинските сестри и затова в Общите насоко се обръщаме към тях. Същите 

съвети са валидни за лекарите или фелдшерите, които също могат да предоставят здравна 

подкрепа в учебното заведение.  

Медицинската сестра е здравният експерт в екипа и от тази позиция помага на учителите, 

специалните педагози и психолозите да разберат как здравословното състояние и здравните 

нужди на учениците могат да рефлектират върху тяхното представяне и поведение в детската 

градина/училището. Медицинската сестра би могла да подкрепи решенията на училищните 

администратори по отношение безопасността и достъпността на средата. Тя може също така да 

насърчава развитието на умения за самообслужване и застъпничество, свързани с медицинското 

състояние на ученика.

Нашите проучвания показват, че ролята на медицинската сестра в детската градина и училището 

носи голям потенциал, който много често не се познава и се подценява. Навременната и качествена 

медицинска грижа може да бъде решаващ фактор за подобряване на здравето и 

самостоятелността на учениците. Необходима е добра регулаторна рамка, в която тези 

задължения са ясно дефинирани. Подкрепата с информационни материали и допълнителни 

обучения също са ключови.

Асистенти

За да участват пълноценно в учебния процес, някои деца със спина бифида и хидроцефалия се 

нуждаят от асистентска подкрепа. Асистентът може да им помага в извършването на редица 

дейности от ежедневието като хранене, тоалет, преобличане, придвижване и позициониране, както 

и при пътуване до училището. Асистентът също подпомага при използването помощни средства 

като проходилка, инвалидна количка, за слагането и свалянето на ортези и др.

При деца с обучителни затруднения, асистентите могат директно да подкрепят ученика, следвайки 

указанията на учителите и специалните педагози. 

Ролята на асистента в мултидисциплинарния екип е многолика и често не е ясно дефинирана. В 

някои случаи асистентът е външно лице, назначено в рамките на общинска програма или директно 

от училището или семейството. Член на семейството може също да влезе в тази роля. Често това 

става неофициално и само за специфични дейности като помощ за тежка чанта или катетеризация.

Родители и членове на семейството

Макар и да не са професионално подготвени, родителите са  основен и изключително ценен член на 

мултидисциплинарния екип. Те могат да предоставят ценна информация на всички останали 

членове за нуждите, силните страни и интересите на детето, включително за тяхното 

здравословно състояние, успешни обучителни модели, таланти и предходен опит. Те често помагат 

на членовете на екипа да идентифицират нуждите на ученика.  

Заедно с детето си, родителите участват активно в определянето на учебни приоритети и 

образователни цели. Родителите са тези, които вземат информирани решения и правят избор за 

образованието на своето дете.

Учениците със спина бифида и хидроцефалия

Учениците със спина бифида и хидроцефалия също участват в екипа, който подкрепя 

приобщаването им в училище. Обикновено тяхната роля се  припокрива с ролята на родителите, 

като учениците стават по-активни и изземат повече функции и отговорности с израстването си.

Като пълноправен член на екипа е важно децата да получават пълна и достъпна информация от 

останалите членове и да участват във вземането на важните решения свързани с образованието 

им.  

Ресурсите на Multi-IN са насочени към описаните осем групи, които биха могли да формират такъв 

мултидисциплинарен екип в подкрепа на деца със спина бифида и с хидроцефалия в детската 

градина и в училището. Тъй като ресурсите ни са изготвени в подкрепа на екипа, членовете се 

считат за целеви групи на Multi-IN.

Докато Общите насоки предоставят цялостен поглед върху приобщаването, Multi-IN ръководствата 

и образователните видео курсове са насочени към специфични целеви групи. Те включват 

конкретни препоръки и практически съвети, в зависимост от ролята им в екипа.

Славея Костадинова

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



Училищното ръководство, също така, трябва да създава благоприятни условия и да подпомага 

възможностите за сътрудничество между учители, специални педагози и други членове на 

мултидисциплинарния екип.

Ресурсни учители/специални педагози

Когато детето среща обучителни затруднения, мултидисциплинарният екип може да включва 

специален педагог, чиято роля е да подпомага работата на общообразователния учител. 

Специалният педагог може да се присъединява или да напуска екипа с течение на времето, в 

зависимост от текущите образователни нужди на детето.

Неговата роля е да подкрепя детето със специални инструкции и наставления в различни формати, 

като това се случва при съвместно преподаване с учителя в класната стая или като индивидуално 

обучение, в съответствие с текущия учебен план и програмата на класа. Ресурсният учител 

прилага различни стратегии, така че учениците с обучителни затруднения да следват своите 

лични цели, в рамките на споделени дейности с класа. 

Когато мултидисциплинарният екип включва специален учител, обикновено той също участва в 

планирането и адаптирането на учебната програма, заедно с водещия учител. 

Често специалните педагози улесняват комуникацията между съучениците, като обучават ученици 

с увреждания в социални умения и умения за общуване и насърчават положителното отношение на 

останалите.

Училищен психолог и педагогически съветник

Участието на училищен психолог или педагогически съветник в мултидисциплинарния екип също 

не е задължително. Тяхната роля е да подпомогнат пълноценното участие на децата със спина 

бифида и хидроцефалия в училищния живот. Чрез разговори и консултации те 

помагат на учениците да развият и приложат личностни умения, в 

съответствие с конкретните им нужди от подкрепа в училище. 

Училищните психолози и съветници имат своята важна 

роля в превенцията и противодействието на тормоза, 

както и в периода на пубертета.

Обикновено те координират работата си с другите 

членове на екипа като учители, специални учители, 

медицински сестри и семейството на детето.

 на техните умствени и физически способности в пълния размер на техния потенциал;

в)  предоставяне на възможност на хората с увреждания да участват ефективно в свободно 

 общество.

2.  При реализирането на това право държавите - страни по конвенцията, гарантират, че:

a)  лица с увреждания не са изключени от системата на общото образование по причина на 

 тяхното увреждане, както и деца с увреждания не са изключени от системата на 

 безплатното и задължително начално образование или на средното образование по 

 причина на тяхното увреждане;

б)  хората с увреждания имат достъп до включващо, качествено и безплатно начално 

 образование и до средно образование равноправно с всички останали в общността, в която 

 живеят;

в)  се предоставят разумни улеснения според изискванията на индивида;

г) хората с увреждания получават нужната им подкрепа в рамките на системата за общо 

 образование с оглед улесняване на тяхното ефективно образование;

д)  се предоставят ефективни мерки за индивидуална подкрепа в среда, способстваща за 

 пълноценното им академично и социално израстване, в съответствие с целите на 

 пълното включване.

3.  Държавите - страни по настоящата конвенция, дават възможност на хората с увреждания 

 за усвояване на житейски и социални умения, способстващи за пълноценното им и 

 равноправно участие в образованието и като членове на общността. За тази цел държавите 

 - страни по конвенцията, предприемат подходящи мерки, включително:

a)  улесняване изучаването на Брайловата и други алтернативни азбуки, на допълващи и 

 алтернативни методи, средства и формати на комуникация, ориентация и умения за 

придвижване, улесняване на взаимната 

взаимопомощ и наставничеството в 

рамките на общността;

б) улесняване усвояването на език на 

знаците и налагане на лингвистична 

идентичност на общността на лишените 

от слух;

в) гарантиране, че образованието на лица 

и особено деца, които са лишени от 

зрение, слух или от двете, се осъществява 

при използване на най-подходящите за индивида езици, методи и средства за комуникация и в 

среда, способстваща за пълноценното му академично и социално израстване.

ценности.

2. Прилагане на приобщаващи мерки - развитие на училище за всички, подкрепа на 

многообразието.

3. Развитие на приобщаваща практика - разработване на учебна програма за всички, организация на 

обучението.

Индексът за приобщаване е достъпен на български тук: 

https://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20EY%20Bulgarian.pdf 

Европейската агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование, 

базирана в Брюксел (www.european-agency.org), предлага друг специфичен инструмент за развитие 

на приобщаващото образование под формата на приобщаващ профил на учителя. Агенцията 

посочва четири основни ценности, свързани с преподаването и ученето, които следва да са основа 

в работата на всички педагози в приобщаващото образование:

1. Зачитане на ценността на разнообразието – различията се възприемат като ресурс и принос към 

образованието;

2. Подкрепа за всички ученици – учителите поставят високи цели за всеки ученик;

3. Сътрудничество – Сътрудничеството и работата в екип са съществени части от подхода на всеки 

учител; 

4. Лично професионално развитие – преподаването е дейност, свързана с ученето и следователно 

учителите също носят отговорност да се учат през целия живот.

Повече подробности можете да намерите тук:

https://www.european-agency.org/sites/default/files/profile_of_inclusive_teachers_en.pdf

Агенцията разработва концепция за качествено приобщаващо образование в ранна детска възраст 

за всички деца. Тя разделя констатациите в три области:

1. Да даде възможност на всички деца да принадлежат, да се ангажират и да учат

Всяко дете е уникално по отношение на приобщаването. Вместо да се ограничаваме до спазването 

на националните стандарти, е необходимо да наблюдаваме напредъка на всяко дете. Това ни 

позволява да ценим всички като активни участници, без значение нивото им на успех и да им 

осигурим подкрепата, от която се нуждаят, за да постигнат напредък, заедно със съучениците си. 

Учебните заведения, които служат за добър пример, приемат и ценят всяко дете в творческа и 

подкрепяща учебна общност, към която всички принадлежат и където всеки се радва на добри 

взаимоотношения, както със служители, така и с връстници. В такава приятелска атмосфера 

децата се насърчават и им се позволява да:

 използват силните си страни;

 вземат решения, особено в играта;

 развиват своето любопитство и самостоятелност;

 изразяват интереси, поставят си цели и ги използват при решаването на проблеми;

 демонстрират мотивация и участват в дейности заедно с връстниците си.

2. Разработване на инструмент за саморефлексия

Инструментът за саморефлексия разглежда предучилищните учебни заведения като място за 

участие и обучение. Той набляга на факторите в учебното заведение, които влияят върху 

преживяванията на децата. Разглежда осем аспекта:

  приветливата атмосфера;

  приобщаваща социална среда;

  подход, който поставя детето в центъра;

  физическа среда, която е удобна и

 подходяща за деца;

  материали за всички деца;

  възможности за комуникация за всички;

  приобщаваща среда за преподаване и учене;

  семейна среда.

 

3. Адаптиране на екосистемния модел на приобщаващото образование в ранна детска възраст 

Този модел обхваща всички основни аспекти на приобщаващото образование в ранна детска 

възраст и служи като рамка за планиране, подобряване, наблюдение и оценка на качеството на 

приобщаващото образование в ранна детска възраст на местно, регионално и национално ниво 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/IECE-Summary-ENelectronic.pdf

4.  За да спомогнат за реализирането на това право, държавите - страни по конвенцията, 

 предприемат подходящи мерки за привличане на работа на учители, включително такива с 

 увреждания, които да са квалифицирани по езика на знаците и/или Брайловата азбука, да 

 обучават професионалисти и други служители за работа на всички равнища на 

 образователния процес. Това обучение трябва да включва в себе си разбиране на нуждите 

 на хората с увреждания и използване на всякакви допълващи или алтернативни методи, 

 средства и формати на комуникация, образователни методики и материали, предназначени 

 за хора с увреждания.

5.  Държавите - страни по конвенцията, гарантират, че хората с увреждания имат пълен достъп 

 до общо висше образование, до професионално образование и подготовка, до образование 

 за възрастни и възможности за обучение през целия живот, без дискриминация и 

 равноправно с всички останали. За целта държавите - страни по конвенцията, осигуряват 

 предоставянето на разумни улеснения за хората с увреждания.“

Съществуват редица определения за приобщаващото образование. Някои автори дефинират ясно 

какво не може да се счита за приобщаващо образование, докато други изясняват 

фундаменталната разлика между процеса на приобщаване и интеграция, която често погрешно, 

продължава да се счита за синоним на приобщаващото образование. В този контекст Villa and 

Thousand (2016) обясняват защо интеграцията не е приобщаващо образование. Те посочват, че 

интеграцията определя кои ученици не трябва или не могат да се обучават в масовите училища, 

както и че се фокусира главно върху осигуряването на физическа и социална достъпност с 

ограничени или никакви академични очаквания от ученици с умерени и тежки увреждания.

Същите автори подчертават, че приобщаващото образование е едновременно визия и подход, 

които приветстват, ценят и подкрепят разнообразието от академично, социално, емоционално, 

езиково и комуникационно обучение на всички ученици в споделена среда, за постигане на 

желаните образователни цели.

Тannenberger (2016) подчертава, че приобщаващото образование е система или процес, а не 

еднократна мярка. То води до училище за всички, където хетерогенността се разглежда като 

обогатяване на образователния процес. Приобщаването позволява на всички деца да посещават 

общообразователни начални училища близо до домовете си. Учителите в такова училище подхождат 

индивидуално към всеки ученик като към уникална личност. Цялото образование и философия на 

училището се основават на този подход. Образователната стратегия се адаптира към способностите, 

талантите или дефицитите и се фокусира върху това да гарантира, че всеки ученик използва пълния 

си потенциал, като в същото време се учи да общува и да си сътрудничи с останалите.

Tannenberger обръща внимание на разликите в начина, по който концепциите за интеграция и за 

приобщаване разглеждат неуспехите на децата. Докато при интеграцията неуспехът се обяснява с 

липсата на способности у детето, то приобщаващото образование предлага мерки за подкрепа. 

Една от основните цели на приобщаващото образование е да подготви учениците за качествен и 

успешен живот в днешното съвременно общество. Това предполага функциониране в 

приобщаваща среда, в която средата и формата на обучение са  про-инклузивни в същността си.

Педагогическите концепции за приобщаващото образование понастоящем се считат за 

характеристики на едно добре ориентирано „училище на бъдещето“. Сред основните принципи на 

приобщаващото образование, които могат да бъдат намерени не само в професионалната 

литература, но и в международните правни документи, Tannenberger посочва:

1.  Принципът на хуманизма и демокрацията – приобщаването в различни сфери на живота трябва 

да бъде естествена последица от прилагането на правата на човека и ценностите на свободното и 

демократично общество;

2. Принципът на хетерогенността – разнообразието е естествена част от обществото и се счита за 

позитив и двигател за развитие;

3. Принципът на сътрудничеството – съжителство на хората с различни таланти и недостатъци в 

едно общество;

4. Принцип на райониране– всички деца от района имат право да посещават местното училище;

5. Принципът на откритост и ефективност – обмислено и ефективно осъществено обучение в 

безопасна училищна среда;

6. Принципът на индивидуализацията – приемане на потребностите на всеки човек в 

образователната система и поддържане на процеса, така че всеки да може да се развива 

пълноценно;

7. Принцип на целостта – развитието на ученика засяга интелектуалните, социалните, етичните, 

физическите и други компоненти на неговата личност.

Друго цялостно определение за приобщаващото образование може да се намери в Индекса за 

приобщаване. Неговите автори Booth and Ainscow (2016) разглеждат приобщаващото образование 

като безкраен процес, който включва участието на индивиди, създаването на системи и среди и 

насърчаването на приобщаващи ценности. Приобщаването предполага увеличаване на участието 

на всички и намаляване на всички форми на изключване и дискриминация. То насърчава 

вслушването в гласа на децата, на семействата и на училищния персонал.

Индексът разглежда възможностите за училищно развитие в три взаимосвързани направления

1. Създаване на приобщаваща култура – изграждане на общност, установяване на приобщаващи 

реформа в образованието, включително изменения на закони, учебни програми, системи за 

обучение на учители, материали, учебна среда, методологии, начини на разпределение на 

ресурсите и т.н. Преди всичко обаче, ще изисква промяна в нагласите на хората в системата, така че 

да започнат да ценят разнообразието и различията и да ги възприемат като възможност, а не като 

проблем” (стр. 29).

Приобщаващото образование е всеобхватна концепция, която оказва влияние върху политиките и 

подходите в прилагането на задължителното училищно образование, висшето образование и 

обучението на учители. 

Целите на приобщаващото образование могат да се постигат само в среда, която цени всички и 

училището се възприема като ресурс на общността. Приобщаващото образование засяга всички 

ученици. То има за цел да увеличи пълноценното участие на индивида в образователните 

дейности и да намали степента на изключването му от образованието и обществото като цяло. 

Накратко, приобщаващото образование е подход, основан върху принципи, права, ценности като 

равенство, участие, подкрепа, развитие на общността и зачитане на културното многообразие. 

Ценностите, които учителят изповядва, неизбежно определят неговото поведение и действия. 

Според Световния доклад за уврежданията (World Disability Report, 2011), „подходящото обучение на 

масовите учители е предпоставка, те да преподават уверено на деца с различни потребности“(стр. 

222). Докладът подчертава, че обучението на учителите трябва също да се съсредоточи върху 

нагласите и ценностите, а не само върху знанията и уменията.

Много страни от цял свят подписаха Конвенцията за правата на хората с увреждания, която 

разгледахме в предходен раздел от Общите насоки. Тя е документ с най-висока стойност в 

международното право за хората с увреждания.  Конвенцията има за цел да насърчава, защитава и 

гарантира равенството и пълнотата в прилагането на всички човешки права и основни свободи на 

хората и децата с увреждания, и да насърчава зачитането на достойнството им. 

С подписването му, България се ангажира да прилага разпоредбите на Конвенцията. Документът до 

голяма степен представлява набор от инструменти за подобряване на качеството на живот на 

хората с увреждания, като в същото време текстовете носят правна тежест и задължения.

Член 24 – Образование, гласи:

1. Държавите - страни по настоящата конвенция, признават правото на образование на хората с 

увреждания. С оглед реализирането на това право без дискриминация и при равни възможности 

държавите - страни по конвенцията, осигуряват включваща образователна система на всички 

равнища и възможности за обучение през цялата продължителност на живота, насочени към:

a)  пълно развитие на човешкия потенциал и чувството за собствена стойност и достойнство и 

укрепване на спазването на правата на човека, основните свободи и човешкото многообразие;

б)  развитие от страна на хора с увреждания на тяхната личност, таланти и творчески заложби, 

Очевидно е, че всяко дете със спина бифида е уникално. Всяка година по света се раждат хиляди 

хора със спина бифида. Голямата част от тях доживяват до зряла възраст, въпреки тежката 

ситуация. Времето между раждането и зрелостта на тези хора е изпълнено с рискове. Нужна е 

сериозна подкрепа, за да могат родителите да вземат информирани решения, в интерес на 

бъдещето на децата си. Учителят може да е един от онези стълбове, които ще повлияят 

фундаментално върху развитието на детето. В този процес е от изключително значение, родители 

и учители да  имат обща цел като:

Характеристики на добре адаптиран възрастен:

 Придобити социални умения – способност за взаимодействие с други хора;

 Уважение към авторитетите;

 Самоувереност, в смисъл на самоуважение;

  Способност за справяне с предизвикателства;

 Способност за приемане или искане на помощ.

Повече по темата може да намерите в ръководствата на отделните целеви групи.

Мултидисциплинарният екип позволява индивидуална подкрепа за нуждите на ученика от 

специалисти в различни дисциплини, всеки от който допринася с опита и експертизата си. 

Членовете на екипа работят успоредно, а прякото интердисциплинарно взаимодействие е 

по-скоро изключение и се случва посредством ръководителя на екипа

(Hall, 2001).

По отношение на приобщаващото образование, мултидисциплинарните екипи се състоят от 

няколко специалисти от различни области, всеки от които играе специфична роля в посрещане 

нуждите на децата. Екипът може да се състои от учители, специални педагози, училищни 

администратори, здравни работници, социални работници, психолози и др. Какви специалисти ще 

участват зависи от специфичните нужди на ученика и образователния модел. Възможно е 

отделните членове да принадлежат към различни административни структури, да получават 

финансиране от различни източници, да имат различни приоритети и мотивация в работата си. От 

една страна, това прави екипа по-труден за управление и пречи на комуникацията между 

отделните членове. От друга страна, мултидисциплинарният подход е достатъчно ефективен и 

гъвкав, за да бъде приложен сравнително лесно, дори когато не е стандарт за съответната 

образователна система или учебното заведение няма предишен опит.

Мултидисциплинарният подход предлага 

възможност учениците да си взаимодействат с 

отделните членове на екипа при определянето на 

своите лични и образователни цели. Това 

позволява на всеки специалист да се ангажира 

лично и да усеща своя принос в напредъка на 

детето. Друго предимство на подхода е, че 

насърчава участието на семейството в образователния процес и така подобрява координацията на 

грижите и услугите.

Дори членовете на екипа да работят паралелно, те трябва да следват споделени цели и 

разбирания за посоката на развитие на  ученика. В следващия раздел може да намерите пример 

за убежденията на специалистите, която да служи като отправна точка в работата на екипа.
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Един от членовете обикновено поема ролята на координатор/лидер на екипа. С течение на времето 
тази роля може да се поема от различни членове. Както и отделни специалисти могат да отпадат, 
защото детето вече не се нуждае от подкрепата на съответната дисциплина.

РОЛИ И ФУНКЦИИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯ ЕКИП

Учители, вкл. класни ръководители 

Учителят има основна роля в посрещане на образователните нужди на децата със спина бифида и 

хидроцефалия на почти всяко ниво. Учителят е един от най-важните членове на 

мултидисциплинарния екип. Обикновено поема ролята на координатор или ръководител на екипа, 

тъй като поради естеството на задълженията си, най-често взаимодейства с другите членове.

Класният ръководител е човекът, който познава най-добре качествата на детето, силните страни и 

обучителните му затруднения. Учителят е ангажиран с планиране, адаптиране и модифициране на 

учебната програма, така че да гарантира участието на ученика с 

обучителни затруднения в ежедневните занимания на класа. В 

тези дейности обикновено се включва ресурсен учител. Учителят 

трябва да умее да прилага различни стратегии за преподаване 

като диференциация на учебното съдържание, методите на 

универсалния дизайн и многостепенното обучение, така че 

учениците да следват своето лично развитие и да го споделят с 

останалите в класа.

Класният ръководител е и основният модел за подражание за 

децата. Когато учителят демонстрира положително отношение и 

приемане на многообразието в клас, тези ценности се 

възприемат по-лесно от съученици и педагози. Учителят може да 

подпомогне комуникацията в класа като ангажира учениците в 

съвместни дейности по учебното съдържание и извън него, включително и в спорта.

Училищно ръководство

Училищното ръководство обединява директори и други служители, които отговарят за дейностите 

в учебното заведение.  Тази дефиниция се отнася и до останалите училищни администратори и 

ръководители, като помощник-директори, главни учители и др.

Тяхната основната роля в мултидисциплинарния екип е да осигурят безопасна, позитивна и 

достъпна училищна среда и да насърчават приобщаващата философия и отношение сред всички 

членове на екипа. 

Здравни работници в учебното заведение

Здравните работници обединяват онези служители в учебното заведение, които посрещат 

здравните нужди на децата.

 Най-често това са медицинските сестри и затова в Общите насоко се обръщаме към тях. Същите 

съвети са валидни за лекарите или фелдшерите, които също могат да предоставят здравна 

подкрепа в учебното заведение.  

Медицинската сестра е здравният експерт в екипа и от тази позиция помага на учителите, 

специалните педагози и психолозите да разберат как здравословното състояние и здравните 

нужди на учениците могат да рефлектират върху тяхното представяне и поведение в детската 

градина/училището. Медицинската сестра би могла да подкрепи решенията на училищните 

администратори по отношение безопасността и достъпността на средата. Тя може също така да 

насърчава развитието на умения за самообслужване и застъпничество, свързани с медицинското 

състояние на ученика.

Нашите проучвания показват, че ролята на медицинската сестра в детската градина и училището 

носи голям потенциал, който много често не се познава и се подценява. Навременната и качествена 

медицинска грижа може да бъде решаващ фактор за подобряване на здравето и 

самостоятелността на учениците. Необходима е добра регулаторна рамка, в която тези 

задължения са ясно дефинирани. Подкрепата с информационни материали и допълнителни 

обучения също са ключови.

Асистенти

За да участват пълноценно в учебния процес, някои деца със спина бифида и хидроцефалия се 

нуждаят от асистентска подкрепа. Асистентът може да им помага в извършването на редица 

дейности от ежедневието като хранене, тоалет, преобличане, придвижване и позициониране, както 

и при пътуване до училището. Асистентът също подпомага при използването помощни средства 

като проходилка, инвалидна количка, за слагането и свалянето на ортези и др.

При деца с обучителни затруднения, асистентите могат директно да подкрепят ученика, следвайки 

указанията на учителите и специалните педагози. 

Ролята на асистента в мултидисциплинарния екип е многолика и често не е ясно дефинирана. В 

някои случаи асистентът е външно лице, назначено в рамките на общинска програма или директно 

от училището или семейството. Член на семейството може също да влезе в тази роля. Често това 

става неофициално и само за специфични дейности като помощ за тежка чанта или катетеризация.

Родители и членове на семейството

Макар и да не са професионално подготвени, родителите са  основен и изключително ценен член на 

мултидисциплинарния екип. Те могат да предоставят ценна информация на всички останали 

членове за нуждите, силните страни и интересите на детето, включително за тяхното 

здравословно състояние, успешни обучителни модели, таланти и предходен опит. Те често помагат 

на членовете на екипа да идентифицират нуждите на ученика.  

Заедно с детето си, родителите участват активно в определянето на учебни приоритети и 

образователни цели. Родителите са тези, които вземат информирани решения и правят избор за 

образованието на своето дете.

Учениците със спина бифида и хидроцефалия

Учениците със спина бифида и хидроцефалия също участват в екипа, който подкрепя 

приобщаването им в училище. Обикновено тяхната роля се  припокрива с ролята на родителите, 

като учениците стават по-активни и изземат повече функции и отговорности с израстването си.

Като пълноправен член на екипа е важно децата да получават пълна и достъпна информация от 

останалите членове и да участват във вземането на важните решения свързани с образованието 

им.  

Ресурсите на Multi-IN са насочени към описаните осем групи, които биха могли да формират такъв 

мултидисциплинарен екип в подкрепа на деца със спина бифида и с хидроцефалия в детската 

градина и в училището. Тъй като ресурсите ни са изготвени в подкрепа на екипа, членовете се 

считат за целеви групи на Multi-IN.

Докато Общите насоки предоставят цялостен поглед върху приобщаването, Multi-IN ръководствата 

и образователните видео курсове са насочени към специфични целеви групи. Те включват 

конкретни препоръки и практически съвети, в зависимост от ролята им в екипа.

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



Училищното ръководство, също така, трябва да създава благоприятни условия и да подпомага 

възможностите за сътрудничество между учители, специални педагози и други членове на 

мултидисциплинарния екип.

Ресурсни учители/специални педагози

Когато детето среща обучителни затруднения, мултидисциплинарният екип може да включва 

специален педагог, чиято роля е да подпомага работата на общообразователния учител. 

Специалният педагог може да се присъединява или да напуска екипа с течение на времето, в 

зависимост от текущите образователни нужди на детето.

Неговата роля е да подкрепя детето със специални инструкции и наставления в различни формати, 

като това се случва при съвместно преподаване с учителя в класната стая или като индивидуално 

обучение, в съответствие с текущия учебен план и програмата на класа. Ресурсният учител 

прилага различни стратегии, така че учениците с обучителни затруднения да следват своите 

лични цели, в рамките на споделени дейности с класа. 

Когато мултидисциплинарният екип включва специален учител, обикновено той също участва в 

планирането и адаптирането на учебната програма, заедно с водещия учител. 

Често специалните педагози улесняват комуникацията между съучениците, като обучават ученици 

с увреждания в социални умения и умения за общуване и насърчават положителното отношение на 

останалите.

Училищен психолог и педагогически съветник

Участието на училищен психолог или педагогически съветник в мултидисциплинарния екип също 

не е задължително. Тяхната роля е да подпомогнат пълноценното участие на децата със спина 

бифида и хидроцефалия в училищния живот. Чрез разговори и консултации те 

помагат на учениците да развият и приложат личностни умения, в 

съответствие с конкретните им нужди от подкрепа в училище. 

Училищните психолози и съветници имат своята важна 

роля в превенцията и противодействието на тормоза, 

както и в периода на пубертета.

Обикновено те координират работата си с другите 

членове на екипа като учители, специални учители, 

медицински сестри и семейството на детето.

 на техните умствени и физически способности в пълния размер на техния потенциал;

в)  предоставяне на възможност на хората с увреждания да участват ефективно в свободно 

 общество.

2.  При реализирането на това право държавите - страни по конвенцията, гарантират, че:

a)  лица с увреждания не са изключени от системата на общото образование по причина на 

 тяхното увреждане, както и деца с увреждания не са изключени от системата на 

 безплатното и задължително начално образование или на средното образование по 

 причина на тяхното увреждане;

б)  хората с увреждания имат достъп до включващо, качествено и безплатно начално 

 образование и до средно образование равноправно с всички останали в общността, в която 

 живеят;

в)  се предоставят разумни улеснения според изискванията на индивида;

г) хората с увреждания получават нужната им подкрепа в рамките на системата за общо 

 образование с оглед улесняване на тяхното ефективно образование;

д)  се предоставят ефективни мерки за индивидуална подкрепа в среда, способстваща за 

 пълноценното им академично и социално израстване, в съответствие с целите на 

 пълното включване.

3.  Държавите - страни по настоящата конвенция, дават възможност на хората с увреждания 

 за усвояване на житейски и социални умения, способстващи за пълноценното им и 

 равноправно участие в образованието и като членове на общността. За тази цел държавите 

 - страни по конвенцията, предприемат подходящи мерки, включително:

a)  улесняване изучаването на Брайловата и други алтернативни азбуки, на допълващи и 

 алтернативни методи, средства и формати на комуникация, ориентация и умения за 

придвижване, улесняване на взаимната 

взаимопомощ и наставничеството в 

рамките на общността;

б) улесняване усвояването на език на 

знаците и налагане на лингвистична 

идентичност на общността на лишените 

от слух;

в) гарантиране, че образованието на лица 

и особено деца, които са лишени от 

зрение, слух или от двете, се осъществява 

при използване на най-подходящите за индивида езици, методи и средства за комуникация и в 

среда, способстваща за пълноценното му академично и социално израстване.

ценности.

2. Прилагане на приобщаващи мерки - развитие на училище за всички, подкрепа на 

многообразието.

3. Развитие на приобщаваща практика - разработване на учебна програма за всички, организация на 

обучението.

Индексът за приобщаване е достъпен на български тук: 

https://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20EY%20Bulgarian.pdf 

Европейската агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование, 

базирана в Брюксел (www.european-agency.org), предлага друг специфичен инструмент за развитие 

на приобщаващото образование под формата на приобщаващ профил на учителя. Агенцията 

посочва четири основни ценности, свързани с преподаването и ученето, които следва да са основа 

в работата на всички педагози в приобщаващото образование:

1. Зачитане на ценността на разнообразието – различията се възприемат като ресурс и принос към 

образованието;

2. Подкрепа за всички ученици – учителите поставят високи цели за всеки ученик;

3. Сътрудничество – Сътрудничеството и работата в екип са съществени части от подхода на всеки 

учител; 

4. Лично професионално развитие – преподаването е дейност, свързана с ученето и следователно 

учителите също носят отговорност да се учат през целия живот.

Повече подробности можете да намерите тук:

https://www.european-agency.org/sites/default/files/profile_of_inclusive_teachers_en.pdf

Агенцията разработва концепция за качествено приобщаващо образование в ранна детска възраст 

за всички деца. Тя разделя констатациите в три области:

1. Да даде възможност на всички деца да принадлежат, да се ангажират и да учат

Всяко дете е уникално по отношение на приобщаването. Вместо да се ограничаваме до спазването 

на националните стандарти, е необходимо да наблюдаваме напредъка на всяко дете. Това ни 

позволява да ценим всички като активни участници, без значение нивото им на успех и да им 

осигурим подкрепата, от която се нуждаят, за да постигнат напредък, заедно със съучениците си. 

Учебните заведения, които служат за добър пример, приемат и ценят всяко дете в творческа и 

подкрепяща учебна общност, към която всички принадлежат и където всеки се радва на добри 

взаимоотношения, както със служители, така и с връстници. В такава приятелска атмосфера 

децата се насърчават и им се позволява да:

 използват силните си страни;

 вземат решения, особено в играта;

 развиват своето любопитство и самостоятелност;

 изразяват интереси, поставят си цели и ги използват при решаването на проблеми;

 демонстрират мотивация и участват в дейности заедно с връстниците си.

2. Разработване на инструмент за саморефлексия

Инструментът за саморефлексия разглежда предучилищните учебни заведения като място за 

участие и обучение. Той набляга на факторите в учебното заведение, които влияят върху 

преживяванията на децата. Разглежда осем аспекта:

  приветливата атмосфера;

  приобщаваща социална среда;

  подход, който поставя детето в центъра;

  физическа среда, която е удобна и

 подходяща за деца;

  материали за всички деца;

  възможности за комуникация за всички;

  приобщаваща среда за преподаване и учене;

  семейна среда.

 

3. Адаптиране на екосистемния модел на приобщаващото образование в ранна детска възраст 

Този модел обхваща всички основни аспекти на приобщаващото образование в ранна детска 

възраст и служи като рамка за планиране, подобряване, наблюдение и оценка на качеството на 

приобщаващото образование в ранна детска възраст на местно, регионално и национално ниво 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/IECE-Summary-ENelectronic.pdf

4.  За да спомогнат за реализирането на това право, държавите - страни по конвенцията, 

 предприемат подходящи мерки за привличане на работа на учители, включително такива с 

 увреждания, които да са квалифицирани по езика на знаците и/или Брайловата азбука, да 

 обучават професионалисти и други служители за работа на всички равнища на 

 образователния процес. Това обучение трябва да включва в себе си разбиране на нуждите 

 на хората с увреждания и използване на всякакви допълващи или алтернативни методи, 

 средства и формати на комуникация, образователни методики и материали, предназначени 

 за хора с увреждания.

5.  Държавите - страни по конвенцията, гарантират, че хората с увреждания имат пълен достъп 

 до общо висше образование, до професионално образование и подготовка, до образование 

 за възрастни и възможности за обучение през целия живот, без дискриминация и 

 равноправно с всички останали. За целта държавите - страни по конвенцията, осигуряват 

 предоставянето на разумни улеснения за хората с увреждания.“

Съществуват редица определения за приобщаващото образование. Някои автори дефинират ясно 

какво не може да се счита за приобщаващо образование, докато други изясняват 

фундаменталната разлика между процеса на приобщаване и интеграция, която често погрешно, 

продължава да се счита за синоним на приобщаващото образование. В този контекст Villa and 

Thousand (2016) обясняват защо интеграцията не е приобщаващо образование. Те посочват, че 

интеграцията определя кои ученици не трябва или не могат да се обучават в масовите училища, 

както и че се фокусира главно върху осигуряването на физическа и социална достъпност с 

ограничени или никакви академични очаквания от ученици с умерени и тежки увреждания.

Същите автори подчертават, че приобщаващото образование е едновременно визия и подход, 

които приветстват, ценят и подкрепят разнообразието от академично, социално, емоционално, 

езиково и комуникационно обучение на всички ученици в споделена среда, за постигане на 

желаните образователни цели.

Тannenberger (2016) подчертава, че приобщаващото образование е система или процес, а не 

еднократна мярка. То води до училище за всички, където хетерогенността се разглежда като 

обогатяване на образователния процес. Приобщаването позволява на всички деца да посещават 

общообразователни начални училища близо до домовете си. Учителите в такова училище подхождат 

индивидуално към всеки ученик като към уникална личност. Цялото образование и философия на 

училището се основават на този подход. Образователната стратегия се адаптира към способностите, 

талантите или дефицитите и се фокусира върху това да гарантира, че всеки ученик използва пълния 

си потенциал, като в същото време се учи да общува и да си сътрудничи с останалите.

Tannenberger обръща внимание на разликите в начина, по който концепциите за интеграция и за 

приобщаване разглеждат неуспехите на децата. Докато при интеграцията неуспехът се обяснява с 

липсата на способности у детето, то приобщаващото образование предлага мерки за подкрепа. 

Една от основните цели на приобщаващото образование е да подготви учениците за качествен и 

успешен живот в днешното съвременно общество. Това предполага функциониране в 

приобщаваща среда, в която средата и формата на обучение са  про-инклузивни в същността си.

Педагогическите концепции за приобщаващото образование понастоящем се считат за 

характеристики на едно добре ориентирано „училище на бъдещето“. Сред основните принципи на 

приобщаващото образование, които могат да бъдат намерени не само в професионалната 

литература, но и в международните правни документи, Tannenberger посочва:

1.  Принципът на хуманизма и демокрацията – приобщаването в различни сфери на живота трябва 

да бъде естествена последица от прилагането на правата на човека и ценностите на свободното и 

демократично общество;

2. Принципът на хетерогенността – разнообразието е естествена част от обществото и се счита за 

позитив и двигател за развитие;

3. Принципът на сътрудничеството – съжителство на хората с различни таланти и недостатъци в 

едно общество;

4. Принцип на райониране– всички деца от района имат право да посещават местното училище;

5. Принципът на откритост и ефективност – обмислено и ефективно осъществено обучение в 

безопасна училищна среда;

6. Принципът на индивидуализацията – приемане на потребностите на всеки човек в 

образователната система и поддържане на процеса, така че всеки да може да се развива 

пълноценно;

7. Принцип на целостта – развитието на ученика засяга интелектуалните, социалните, етичните, 

физическите и други компоненти на неговата личност.

Друго цялостно определение за приобщаващото образование може да се намери в Индекса за 

приобщаване. Неговите автори Booth and Ainscow (2016) разглеждат приобщаващото образование 

като безкраен процес, който включва участието на индивиди, създаването на системи и среди и 

насърчаването на приобщаващи ценности. Приобщаването предполага увеличаване на участието 

на всички и намаляване на всички форми на изключване и дискриминация. То насърчава 

вслушването в гласа на децата, на семействата и на училищния персонал.

Индексът разглежда възможностите за училищно развитие в три взаимосвързани направления

1. Създаване на приобщаваща култура – изграждане на общност, установяване на приобщаващи 

реформа в образованието, включително изменения на закони, учебни програми, системи за 

обучение на учители, материали, учебна среда, методологии, начини на разпределение на 

ресурсите и т.н. Преди всичко обаче, ще изисква промяна в нагласите на хората в системата, така че 

да започнат да ценят разнообразието и различията и да ги възприемат като възможност, а не като 

проблем” (стр. 29).

Приобщаващото образование е всеобхватна концепция, която оказва влияние върху политиките и 

подходите в прилагането на задължителното училищно образование, висшето образование и 

обучението на учители. 

Целите на приобщаващото образование могат да се постигат само в среда, която цени всички и 

училището се възприема като ресурс на общността. Приобщаващото образование засяга всички 

ученици. То има за цел да увеличи пълноценното участие на индивида в образователните 

дейности и да намали степента на изключването му от образованието и обществото като цяло. 

Накратко, приобщаващото образование е подход, основан върху принципи, права, ценности като 

равенство, участие, подкрепа, развитие на общността и зачитане на културното многообразие. 

Ценностите, които учителят изповядва, неизбежно определят неговото поведение и действия. 

Според Световния доклад за уврежданията (World Disability Report, 2011), „подходящото обучение на 

масовите учители е предпоставка, те да преподават уверено на деца с различни потребности“(стр. 

222). Докладът подчертава, че обучението на учителите трябва също да се съсредоточи върху 

нагласите и ценностите, а не само върху знанията и уменията.

Много страни от цял свят подписаха Конвенцията за правата на хората с увреждания, която 

разгледахме в предходен раздел от Общите насоки. Тя е документ с най-висока стойност в 

международното право за хората с увреждания.  Конвенцията има за цел да насърчава, защитава и 

гарантира равенството и пълнотата в прилагането на всички човешки права и основни свободи на 

хората и децата с увреждания, и да насърчава зачитането на достойнството им. 

С подписването му, България се ангажира да прилага разпоредбите на Конвенцията. Документът до 

голяма степен представлява набор от инструменти за подобряване на качеството на живот на 

хората с увреждания, като в същото време текстовете носят правна тежест и задължения.

Член 24 – Образование, гласи:

1. Държавите - страни по настоящата конвенция, признават правото на образование на хората с 

увреждания. С оглед реализирането на това право без дискриминация и при равни възможности 

държавите - страни по конвенцията, осигуряват включваща образователна система на всички 

равнища и възможности за обучение през цялата продължителност на живота, насочени към:

a)  пълно развитие на човешкия потенциал и чувството за собствена стойност и достойнство и 

укрепване на спазването на правата на човека, основните свободи и човешкото многообразие;

б)  развитие от страна на хора с увреждания на тяхната личност, таланти и творчески заложби, 

Очевидно е, че всяко дете със спина бифида е уникално. Всяка година по света се раждат хиляди 

хора със спина бифида. Голямата част от тях доживяват до зряла възраст, въпреки тежката 

ситуация. Времето между раждането и зрелостта на тези хора е изпълнено с рискове. Нужна е 

сериозна подкрепа, за да могат родителите да вземат информирани решения, в интерес на 

бъдещето на децата си. Учителят може да е един от онези стълбове, които ще повлияят 

фундаментално върху развитието на детето. В този процес е от изключително значение, родители 

и учители да  имат обща цел като:

Характеристики на добре адаптиран възрастен:

 Придобити социални умения – способност за взаимодействие с други хора;

 Уважение към авторитетите;

 Самоувереност, в смисъл на самоуважение;

  Способност за справяне с предизвикателства;

 Способност за приемане или искане на помощ.

Повече по темата може да намерите в ръководствата на отделните целеви групи.

Мултидисциплинарният екип позволява индивидуална подкрепа за нуждите на ученика от 

специалисти в различни дисциплини, всеки от който допринася с опита и експертизата си. 

Членовете на екипа работят успоредно, а прякото интердисциплинарно взаимодействие е 

по-скоро изключение и се случва посредством ръководителя на екипа

(Hall, 2001).

По отношение на приобщаващото образование, мултидисциплинарните екипи се състоят от 

няколко специалисти от различни области, всеки от които играе специфична роля в посрещане 

нуждите на децата. Екипът може да се състои от учители, специални педагози, училищни 

администратори, здравни работници, социални работници, психолози и др. Какви специалисти ще 

участват зависи от специфичните нужди на ученика и образователния модел. Възможно е 

отделните членове да принадлежат към различни административни структури, да получават 

финансиране от различни източници, да имат различни приоритети и мотивация в работата си. От 

една страна, това прави екипа по-труден за управление и пречи на комуникацията между 

отделните членове. От друга страна, мултидисциплинарният подход е достатъчно ефективен и 

гъвкав, за да бъде приложен сравнително лесно, дори когато не е стандарт за съответната 

образователна система или учебното заведение няма предишен опит.

Мултидисциплинарният подход предлага 

възможност учениците да си взаимодействат с 

отделните членове на екипа при определянето на 

своите лични и образователни цели. Това 

позволява на всеки специалист да се ангажира 

лично и да усеща своя принос в напредъка на 

детето. Друго предимство на подхода е, че 

насърчава участието на семейството в образователния процес и така подобрява координацията на 

грижите и услугите.

Дори членовете на екипа да работят паралелно, те трябва да следват споделени цели и 

разбирания за посоката на развитие на  ученика. В следващия раздел може да намерите пример 

за убежденията на специалистите, която да служи като отправна точка в работата на екипа.

 

Един от членовете обикновено поема ролята на координатор/лидер на екипа. С течение на времето 
тази роля може да се поема от различни членове. Както и отделни специалисти могат да отпадат, 
защото детето вече не се нуждае от подкрепата на съответната дисциплина.

РОЛИ И ФУНКЦИИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯ ЕКИП

Учители, вкл. класни ръководители 

Учителят има основна роля в посрещане на образователните нужди на децата със спина бифида и 

хидроцефалия на почти всяко ниво. Учителят е един от най-важните членове на 

мултидисциплинарния екип. Обикновено поема ролята на координатор или ръководител на екипа, 

тъй като поради естеството на задълженията си, най-често взаимодейства с другите членове.

Класният ръководител е човекът, който познава най-добре качествата на детето, силните страни и 

обучителните му затруднения. Учителят е ангажиран с планиране, адаптиране и модифициране на 

учебната програма, така че да гарантира участието на ученика с 

обучителни затруднения в ежедневните занимания на класа. В 

тези дейности обикновено се включва ресурсен учител. Учителят 

трябва да умее да прилага различни стратегии за преподаване 

като диференциация на учебното съдържание, методите на 

универсалния дизайн и многостепенното обучение, така че 

учениците да следват своето лично развитие и да го споделят с 

останалите в класа.

Класният ръководител е и основният модел за подражание за 

децата. Когато учителят демонстрира положително отношение и 

приемане на многообразието в клас, тези ценности се 

възприемат по-лесно от съученици и педагози. Учителят може да 

подпомогне комуникацията в класа като ангажира учениците в 

съвместни дейности по учебното съдържание и извън него, включително и в спорта.

Училищно ръководство

Училищното ръководство обединява директори и други служители, които отговарят за дейностите 

в учебното заведение.  Тази дефиниция се отнася и до останалите училищни администратори и 

ръководители, като помощник-директори, главни учители и др.

Тяхната основната роля в мултидисциплинарния екип е да осигурят безопасна, позитивна и 

достъпна училищна среда и да насърчават приобщаващата философия и отношение сред всички 

членове на екипа. 
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Здравни работници в учебното заведение

Здравните работници обединяват онези служители в учебното заведение, които посрещат 

здравните нужди на децата.

 Най-често това са медицинските сестри и затова в Общите насоко се обръщаме към тях. Същите 

съвети са валидни за лекарите или фелдшерите, които също могат да предоставят здравна 

подкрепа в учебното заведение.  

Медицинската сестра е здравният експерт в екипа и от тази позиция помага на учителите, 

специалните педагози и психолозите да разберат как здравословното състояние и здравните 

нужди на учениците могат да рефлектират върху тяхното представяне и поведение в детската 

градина/училището. Медицинската сестра би могла да подкрепи решенията на училищните 

администратори по отношение безопасността и достъпността на средата. Тя може също така да 

насърчава развитието на умения за самообслужване и застъпничество, свързани с медицинското 

състояние на ученика.

Нашите проучвания показват, че ролята на медицинската сестра в детската градина и училището 

носи голям потенциал, който много често не се познава и се подценява. Навременната и качествена 

медицинска грижа може да бъде решаващ фактор за подобряване на здравето и 

самостоятелността на учениците. Необходима е добра регулаторна рамка, в която тези 

задължения са ясно дефинирани. Подкрепата с информационни материали и допълнителни 

обучения също са ключови.

Асистенти

За да участват пълноценно в учебния процес, някои деца със спина бифида и хидроцефалия се 

нуждаят от асистентска подкрепа. Асистентът може да им помага в извършването на редица 

дейности от ежедневието като хранене, тоалет, преобличане, придвижване и позициониране, както 

и при пътуване до училището. Асистентът също подпомага при използването помощни средства 

като проходилка, инвалидна количка, за слагането и свалянето на ортези и др.

При деца с обучителни затруднения, асистентите могат директно да подкрепят ученика, следвайки 

указанията на учителите и специалните педагози. 

Ролята на асистента в мултидисциплинарния екип е многолика и често не е ясно дефинирана. В 

някои случаи асистентът е външно лице, назначено в рамките на общинска програма или директно 

от училището или семейството. Член на семейството може също да влезе в тази роля. Често това 

става неофициално и само за специфични дейности като помощ за тежка чанта или катетеризация.

Родители и членове на семейството

Макар и да не са професионално подготвени, родителите са  основен и изключително ценен член на 

мултидисциплинарния екип. Те могат да предоставят ценна информация на всички останали 

членове за нуждите, силните страни и интересите на детето, включително за тяхното 

здравословно състояние, успешни обучителни модели, таланти и предходен опит. Те често помагат 

на членовете на екипа да идентифицират нуждите на ученика.  

Заедно с детето си, родителите участват активно в определянето на учебни приоритети и 

образователни цели. Родителите са тези, които вземат информирани решения и правят избор за 

образованието на своето дете.

Учениците със спина бифида и хидроцефалия

Учениците със спина бифида и хидроцефалия също участват в екипа, който подкрепя 

приобщаването им в училище. Обикновено тяхната роля се  припокрива с ролята на родителите, 

като учениците стават по-активни и изземат повече функции и отговорности с израстването си.

Като пълноправен член на екипа е важно децата да получават пълна и достъпна информация от 

останалите членове и да участват във вземането на важните решения свързани с образованието 

им.  

Ресурсите на Multi-IN са насочени към описаните осем групи, които биха могли да формират такъв 

мултидисциплинарен екип в подкрепа на деца със спина бифида и с хидроцефалия в детската 

градина и в училището. Тъй като ресурсите ни са изготвени в подкрепа на екипа, членовете се 

считат за целеви групи на Multi-IN.

Докато Общите насоки предоставят цялостен поглед върху приобщаването, Multi-IN ръководствата 

и образователните видео курсове са насочени към специфични целеви групи. Те включват 

конкретни препоръки и практически съвети, в зависимост от ролята им в екипа.
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Училищното ръководство, също така, трябва да създава благоприятни условия и да подпомага 

възможностите за сътрудничество между учители, специални педагози и други членове на 

мултидисциплинарния екип.

Ресурсни учители/специални педагози

Когато детето среща обучителни затруднения, мултидисциплинарният екип може да включва 

специален педагог, чиято роля е да подпомага работата на общообразователния учител. 

Специалният педагог може да се присъединява или да напуска екипа с течение на времето, в 

зависимост от текущите образователни нужди на детето.

Неговата роля е да подкрепя детето със специални инструкции и наставления в различни формати, 

като това се случва при съвместно преподаване с учителя в класната стая или като индивидуално 

обучение, в съответствие с текущия учебен план и програмата на класа. Ресурсният учител 

прилага различни стратегии, така че учениците с обучителни затруднения да следват своите 

лични цели, в рамките на споделени дейности с класа. 

Когато мултидисциплинарният екип включва специален учител, обикновено той също участва в 

планирането и адаптирането на учебната програма, заедно с водещия учител. 

Често специалните педагози улесняват комуникацията между съучениците, като обучават ученици 

с увреждания в социални умения и умения за общуване и насърчават положителното отношение на 

останалите.

Училищен психолог и педагогически съветник

Участието на училищен психолог или педагогически съветник в мултидисциплинарния екип също 

не е задължително. Тяхната роля е да подпомогнат пълноценното участие на децата със спина 

бифида и хидроцефалия в училищния живот. Чрез разговори и консултации те 

помагат на учениците да развият и приложат личностни умения, в 

съответствие с конкретните им нужди от подкрепа в училище. 

Училищните психолози и съветници имат своята важна 

роля в превенцията и противодействието на тормоза, 

както и в периода на пубертета.

Обикновено те координират работата си с другите 

членове на екипа като учители, специални учители, 

медицински сестри и семейството на детето.

 на техните умствени и физически способности в пълния размер на техния потенциал;

в)  предоставяне на възможност на хората с увреждания да участват ефективно в свободно 

 общество.

2.  При реализирането на това право държавите - страни по конвенцията, гарантират, че:

a)  лица с увреждания не са изключени от системата на общото образование по причина на 

 тяхното увреждане, както и деца с увреждания не са изключени от системата на 

 безплатното и задължително начално образование или на средното образование по 

 причина на тяхното увреждане;

б)  хората с увреждания имат достъп до включващо, качествено и безплатно начално 

 образование и до средно образование равноправно с всички останали в общността, в която 

 живеят;

в)  се предоставят разумни улеснения според изискванията на индивида;

г) хората с увреждания получават нужната им подкрепа в рамките на системата за общо 

 образование с оглед улесняване на тяхното ефективно образование;

д)  се предоставят ефективни мерки за индивидуална подкрепа в среда, способстваща за 

 пълноценното им академично и социално израстване, в съответствие с целите на 

 пълното включване.

3.  Държавите - страни по настоящата конвенция, дават възможност на хората с увреждания 

 за усвояване на житейски и социални умения, способстващи за пълноценното им и 

 равноправно участие в образованието и като членове на общността. За тази цел държавите 

 - страни по конвенцията, предприемат подходящи мерки, включително:

a)  улесняване изучаването на Брайловата и други алтернативни азбуки, на допълващи и 

 алтернативни методи, средства и формати на комуникация, ориентация и умения за 

придвижване, улесняване на взаимната 

взаимопомощ и наставничеството в 

рамките на общността;

б) улесняване усвояването на език на 

знаците и налагане на лингвистична 

идентичност на общността на лишените 

от слух;

в) гарантиране, че образованието на лица 

и особено деца, които са лишени от 

зрение, слух или от двете, се осъществява 

при използване на най-подходящите за индивида езици, методи и средства за комуникация и в 

среда, способстваща за пълноценното му академично и социално израстване.

ценности.

2. Прилагане на приобщаващи мерки - развитие на училище за всички, подкрепа на 

многообразието.

3. Развитие на приобщаваща практика - разработване на учебна програма за всички, организация на 

обучението.

Индексът за приобщаване е достъпен на български тук: 

https://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20EY%20Bulgarian.pdf 

Европейската агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование, 

базирана в Брюксел (www.european-agency.org), предлага друг специфичен инструмент за развитие 

на приобщаващото образование под формата на приобщаващ профил на учителя. Агенцията 

посочва четири основни ценности, свързани с преподаването и ученето, които следва да са основа 

в работата на всички педагози в приобщаващото образование:

1. Зачитане на ценността на разнообразието – различията се възприемат като ресурс и принос към 

образованието;

2. Подкрепа за всички ученици – учителите поставят високи цели за всеки ученик;

3. Сътрудничество – Сътрудничеството и работата в екип са съществени части от подхода на всеки 

учител; 

4. Лично професионално развитие – преподаването е дейност, свързана с ученето и следователно 

учителите също носят отговорност да се учат през целия живот.

Повече подробности можете да намерите тук:

https://www.european-agency.org/sites/default/files/profile_of_inclusive_teachers_en.pdf

Агенцията разработва концепция за качествено приобщаващо образование в ранна детска възраст 

за всички деца. Тя разделя констатациите в три области:

1. Да даде възможност на всички деца да принадлежат, да се ангажират и да учат

Всяко дете е уникално по отношение на приобщаването. Вместо да се ограничаваме до спазването 

на националните стандарти, е необходимо да наблюдаваме напредъка на всяко дете. Това ни 

позволява да ценим всички като активни участници, без значение нивото им на успех и да им 

осигурим подкрепата, от която се нуждаят, за да постигнат напредък, заедно със съучениците си. 

Учебните заведения, които служат за добър пример, приемат и ценят всяко дете в творческа и 

подкрепяща учебна общност, към която всички принадлежат и където всеки се радва на добри 

взаимоотношения, както със служители, така и с връстници. В такава приятелска атмосфера 

децата се насърчават и им се позволява да:

 използват силните си страни;

 вземат решения, особено в играта;

 развиват своето любопитство и самостоятелност;

 изразяват интереси, поставят си цели и ги използват при решаването на проблеми;

 демонстрират мотивация и участват в дейности заедно с връстниците си.

2. Разработване на инструмент за саморефлексия

Инструментът за саморефлексия разглежда предучилищните учебни заведения като място за 

участие и обучение. Той набляга на факторите в учебното заведение, които влияят върху 

преживяванията на децата. Разглежда осем аспекта:

  приветливата атмосфера;

  приобщаваща социална среда;

  подход, който поставя детето в центъра;

  физическа среда, която е удобна и

 подходяща за деца;

  материали за всички деца;

  възможности за комуникация за всички;

  приобщаваща среда за преподаване и учене;

  семейна среда.

 

3. Адаптиране на екосистемния модел на приобщаващото образование в ранна детска възраст 

Този модел обхваща всички основни аспекти на приобщаващото образование в ранна детска 

възраст и служи като рамка за планиране, подобряване, наблюдение и оценка на качеството на 

приобщаващото образование в ранна детска възраст на местно, регионално и национално ниво 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/IECE-Summary-ENelectronic.pdf

4.  За да спомогнат за реализирането на това право, държавите - страни по конвенцията, 

 предприемат подходящи мерки за привличане на работа на учители, включително такива с 

 увреждания, които да са квалифицирани по езика на знаците и/или Брайловата азбука, да 

 обучават професионалисти и други служители за работа на всички равнища на 

 образователния процес. Това обучение трябва да включва в себе си разбиране на нуждите 

 на хората с увреждания и използване на всякакви допълващи или алтернативни методи, 

 средства и формати на комуникация, образователни методики и материали, предназначени 

 за хора с увреждания.

5.  Държавите - страни по конвенцията, гарантират, че хората с увреждания имат пълен достъп 

 до общо висше образование, до професионално образование и подготовка, до образование 

 за възрастни и възможности за обучение през целия живот, без дискриминация и 

 равноправно с всички останали. За целта държавите - страни по конвенцията, осигуряват 

 предоставянето на разумни улеснения за хората с увреждания.“

Съществуват редица определения за приобщаващото образование. Някои автори дефинират ясно 

какво не може да се счита за приобщаващо образование, докато други изясняват 

фундаменталната разлика между процеса на приобщаване и интеграция, която често погрешно, 

продължава да се счита за синоним на приобщаващото образование. В този контекст Villa and 

Thousand (2016) обясняват защо интеграцията не е приобщаващо образование. Те посочват, че 

интеграцията определя кои ученици не трябва или не могат да се обучават в масовите училища, 

както и че се фокусира главно върху осигуряването на физическа и социална достъпност с 

ограничени или никакви академични очаквания от ученици с умерени и тежки увреждания.

Същите автори подчертават, че приобщаващото образование е едновременно визия и подход, 

които приветстват, ценят и подкрепят разнообразието от академично, социално, емоционално, 

езиково и комуникационно обучение на всички ученици в споделена среда, за постигане на 

желаните образователни цели.

Тannenberger (2016) подчертава, че приобщаващото образование е система или процес, а не 

еднократна мярка. То води до училище за всички, където хетерогенността се разглежда като 

обогатяване на образователния процес. Приобщаването позволява на всички деца да посещават 

общообразователни начални училища близо до домовете си. Учителите в такова училище подхождат 

индивидуално към всеки ученик като към уникална личност. Цялото образование и философия на 

училището се основават на този подход. Образователната стратегия се адаптира към способностите, 

талантите или дефицитите и се фокусира върху това да гарантира, че всеки ученик използва пълния 

си потенциал, като в същото време се учи да общува и да си сътрудничи с останалите.

Tannenberger обръща внимание на разликите в начина, по който концепциите за интеграция и за 

приобщаване разглеждат неуспехите на децата. Докато при интеграцията неуспехът се обяснява с 

липсата на способности у детето, то приобщаващото образование предлага мерки за подкрепа. 

Една от основните цели на приобщаващото образование е да подготви учениците за качествен и 

успешен живот в днешното съвременно общество. Това предполага функциониране в 

приобщаваща среда, в която средата и формата на обучение са  про-инклузивни в същността си.

Педагогическите концепции за приобщаващото образование понастоящем се считат за 

характеристики на едно добре ориентирано „училище на бъдещето“. Сред основните принципи на 

приобщаващото образование, които могат да бъдат намерени не само в професионалната 

литература, но и в международните правни документи, Tannenberger посочва:

1.  Принципът на хуманизма и демокрацията – приобщаването в различни сфери на живота трябва 

да бъде естествена последица от прилагането на правата на човека и ценностите на свободното и 

демократично общество;

2. Принципът на хетерогенността – разнообразието е естествена част от обществото и се счита за 

позитив и двигател за развитие;

3. Принципът на сътрудничеството – съжителство на хората с различни таланти и недостатъци в 

едно общество;

4. Принцип на райониране– всички деца от района имат право да посещават местното училище;

5. Принципът на откритост и ефективност – обмислено и ефективно осъществено обучение в 

безопасна училищна среда;

6. Принципът на индивидуализацията – приемане на потребностите на всеки човек в 

образователната система и поддържане на процеса, така че всеки да може да се развива 

пълноценно;

7. Принцип на целостта – развитието на ученика засяга интелектуалните, социалните, етичните, 

физическите и други компоненти на неговата личност.

Друго цялостно определение за приобщаващото образование може да се намери в Индекса за 

приобщаване. Неговите автори Booth and Ainscow (2016) разглеждат приобщаващото образование 

като безкраен процес, който включва участието на индивиди, създаването на системи и среди и 

насърчаването на приобщаващи ценности. Приобщаването предполага увеличаване на участието 

на всички и намаляване на всички форми на изключване и дискриминация. То насърчава 

вслушването в гласа на децата, на семействата и на училищния персонал.

Индексът разглежда възможностите за училищно развитие в три взаимосвързани направления

1. Създаване на приобщаваща култура – изграждане на общност, установяване на приобщаващи 

реформа в образованието, включително изменения на закони, учебни програми, системи за 

обучение на учители, материали, учебна среда, методологии, начини на разпределение на 

ресурсите и т.н. Преди всичко обаче, ще изисква промяна в нагласите на хората в системата, така че 

да започнат да ценят разнообразието и различията и да ги възприемат като възможност, а не като 

проблем” (стр. 29).

Приобщаващото образование е всеобхватна концепция, която оказва влияние върху политиките и 

подходите в прилагането на задължителното училищно образование, висшето образование и 

обучението на учители. 

Целите на приобщаващото образование могат да се постигат само в среда, която цени всички и 

училището се възприема като ресурс на общността. Приобщаващото образование засяга всички 

ученици. То има за цел да увеличи пълноценното участие на индивида в образователните 

дейности и да намали степента на изключването му от образованието и обществото като цяло. 

Накратко, приобщаващото образование е подход, основан върху принципи, права, ценности като 

равенство, участие, подкрепа, развитие на общността и зачитане на културното многообразие. 

Ценностите, които учителят изповядва, неизбежно определят неговото поведение и действия. 

Според Световния доклад за уврежданията (World Disability Report, 2011), „подходящото обучение на 

масовите учители е предпоставка, те да преподават уверено на деца с различни потребности“(стр. 

222). Докладът подчертава, че обучението на учителите трябва също да се съсредоточи върху 

нагласите и ценностите, а не само върху знанията и уменията.

Много страни от цял свят подписаха Конвенцията за правата на хората с увреждания, която 

разгледахме в предходен раздел от Общите насоки. Тя е документ с най-висока стойност в 

международното право за хората с увреждания.  Конвенцията има за цел да насърчава, защитава и 

гарантира равенството и пълнотата в прилагането на всички човешки права и основни свободи на 

хората и децата с увреждания, и да насърчава зачитането на достойнството им. 

С подписването му, България се ангажира да прилага разпоредбите на Конвенцията. Документът до 

голяма степен представлява набор от инструменти за подобряване на качеството на живот на 

хората с увреждания, като в същото време текстовете носят правна тежест и задължения.

Член 24 – Образование, гласи:

1. Държавите - страни по настоящата конвенция, признават правото на образование на хората с 

увреждания. С оглед реализирането на това право без дискриминация и при равни възможности 

държавите - страни по конвенцията, осигуряват включваща образователна система на всички 

равнища и възможности за обучение през цялата продължителност на живота, насочени към:

a)  пълно развитие на човешкия потенциал и чувството за собствена стойност и достойнство и 

укрепване на спазването на правата на човека, основните свободи и човешкото многообразие;

б)  развитие от страна на хора с увреждания на тяхната личност, таланти и творчески заложби, 

Очевидно е, че всяко дете със спина бифида е уникално. Всяка година по света се раждат хиляди 

хора със спина бифида. Голямата част от тях доживяват до зряла възраст, въпреки тежката 

ситуация. Времето между раждането и зрелостта на тези хора е изпълнено с рискове. Нужна е 

сериозна подкрепа, за да могат родителите да вземат информирани решения, в интерес на 

бъдещето на децата си. Учителят може да е един от онези стълбове, които ще повлияят 

фундаментално върху развитието на детето. В този процес е от изключително значение, родители 

и учители да  имат обща цел като:

Характеристики на добре адаптиран възрастен:

 Придобити социални умения – способност за взаимодействие с други хора;

 Уважение към авторитетите;

 Самоувереност, в смисъл на самоуважение;

  Способност за справяне с предизвикателства;

 Способност за приемане или искане на помощ.

Повече по темата може да намерите в ръководствата на отделните целеви групи.

Мултидисциплинарният екип позволява индивидуална подкрепа за нуждите на ученика от 

специалисти в различни дисциплини, всеки от който допринася с опита и експертизата си. 

Членовете на екипа работят успоредно, а прякото интердисциплинарно взаимодействие е 

по-скоро изключение и се случва посредством ръководителя на екипа

(Hall, 2001).

По отношение на приобщаващото образование, мултидисциплинарните екипи се състоят от 

няколко специалисти от различни области, всеки от които играе специфична роля в посрещане 

нуждите на децата. Екипът може да се състои от учители, специални педагози, училищни 

администратори, здравни работници, социални работници, психолози и др. Какви специалисти ще 

участват зависи от специфичните нужди на ученика и образователния модел. Възможно е 

отделните членове да принадлежат към различни административни структури, да получават 

финансиране от различни източници, да имат различни приоритети и мотивация в работата си. От 

една страна, това прави екипа по-труден за управление и пречи на комуникацията между 

отделните членове. От друга страна, мултидисциплинарният подход е достатъчно ефективен и 

гъвкав, за да бъде приложен сравнително лесно, дори когато не е стандарт за съответната 

образователна система или учебното заведение няма предишен опит.

Мултидисциплинарният подход предлага 

възможност учениците да си взаимодействат с 

отделните членове на екипа при определянето на 

своите лични и образователни цели. Това 

позволява на всеки специалист да се ангажира 

лично и да усеща своя принос в напредъка на 

детето. Друго предимство на подхода е, че 

насърчава участието на семейството в образователния процес и така подобрява координацията на 

грижите и услугите.

Дори членовете на екипа да работят паралелно, те трябва да следват споделени цели и 

разбирания за посоката на развитие на  ученика. В следващия раздел може да намерите пример 

за убежденията на специалистите, която да служи като отправна точка в работата на екипа.

 

Един от членовете обикновено поема ролята на координатор/лидер на екипа. С течение на времето 
тази роля може да се поема от различни членове. Както и отделни специалисти могат да отпадат, 
защото детето вече не се нуждае от подкрепата на съответната дисциплина.

РОЛИ И ФУНКЦИИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯ ЕКИП

Учители, вкл. класни ръководители 

Учителят има основна роля в посрещане на образователните нужди на децата със спина бифида и 

хидроцефалия на почти всяко ниво. Учителят е един от най-важните членове на 

мултидисциплинарния екип. Обикновено поема ролята на координатор или ръководител на екипа, 

тъй като поради естеството на задълженията си, най-често взаимодейства с другите членове.

Класният ръководител е човекът, който познава най-добре качествата на детето, силните страни и 

обучителните му затруднения. Учителят е ангажиран с планиране, адаптиране и модифициране на 

учебната програма, така че да гарантира участието на ученика с 

обучителни затруднения в ежедневните занимания на класа. В 

тези дейности обикновено се включва ресурсен учител. Учителят 

трябва да умее да прилага различни стратегии за преподаване 

като диференциация на учебното съдържание, методите на 

универсалния дизайн и многостепенното обучение, така че 

учениците да следват своето лично развитие и да го споделят с 

останалите в класа.

Класният ръководител е и основният модел за подражание за 

децата. Когато учителят демонстрира положително отношение и 

приемане на многообразието в клас, тези ценности се 

възприемат по-лесно от съученици и педагози. Учителят може да 

подпомогне комуникацията в класа като ангажира учениците в 

съвместни дейности по учебното съдържание и извън него, включително и в спорта.

Училищно ръководство

Училищното ръководство обединява директори и други служители, които отговарят за дейностите 

в учебното заведение.  Тази дефиниция се отнася и до останалите училищни администратори и 

ръководители, като помощник-директори, главни учители и др.

Тяхната основната роля в мултидисциплинарния екип е да осигурят безопасна, позитивна и 

достъпна училищна среда и да насърчават приобщаващата философия и отношение сред всички 

членове на екипа. 
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Здравни работници в учебното заведение

Здравните работници обединяват онези служители в учебното заведение, които посрещат 

здравните нужди на децата.

 Най-често това са медицинските сестри и затова в Общите насоко се обръщаме към тях. Същите 

съвети са валидни за лекарите или фелдшерите, които също могат да предоставят здравна 

подкрепа в учебното заведение.  

Медицинската сестра е здравният експерт в екипа и от тази позиция помага на учителите, 

специалните педагози и психолозите да разберат как здравословното състояние и здравните 

нужди на учениците могат да рефлектират върху тяхното представяне и поведение в детската 

градина/училището. Медицинската сестра би могла да подкрепи решенията на училищните 

администратори по отношение безопасността и достъпността на средата. Тя може също така да 

насърчава развитието на умения за самообслужване и застъпничество, свързани с медицинското 

състояние на ученика.

Нашите проучвания показват, че ролята на медицинската сестра в детската градина и училището 

носи голям потенциал, който много често не се познава и се подценява. Навременната и качествена 

медицинска грижа може да бъде решаващ фактор за подобряване на здравето и 

самостоятелността на учениците. Необходима е добра регулаторна рамка, в която тези 

задължения са ясно дефинирани. Подкрепата с информационни материали и допълнителни 

обучения също са ключови.

Асистенти

За да участват пълноценно в учебния процес, някои деца със спина бифида и хидроцефалия се 

нуждаят от асистентска подкрепа. Асистентът може да им помага в извършването на редица 

дейности от ежедневието като хранене, тоалет, преобличане, придвижване и позициониране, както 

и при пътуване до училището. Асистентът също подпомага при използването помощни средства 

като проходилка, инвалидна количка, за слагането и свалянето на ортези и др.

При деца с обучителни затруднения, асистентите могат директно да подкрепят ученика, следвайки 

указанията на учителите и специалните педагози. 

Ролята на асистента в мултидисциплинарния екип е многолика и често не е ясно дефинирана. В 

някои случаи асистентът е външно лице, назначено в рамките на общинска програма или директно 

от училището или семейството. Член на семейството може също да влезе в тази роля. Често това 

става неофициално и само за специфични дейности като помощ за тежка чанта или катетеризация.

Родители и членове на семейството

Макар и да не са професионално подготвени, родителите са  основен и изключително ценен член на 

мултидисциплинарния екип. Те могат да предоставят ценна информация на всички останали 

членове за нуждите, силните страни и интересите на детето, включително за тяхното 

здравословно състояние, успешни обучителни модели, таланти и предходен опит. Те често помагат 

на членовете на екипа да идентифицират нуждите на ученика.  

Заедно с детето си, родителите участват активно в определянето на учебни приоритети и 

образователни цели. Родителите са тези, които вземат информирани решения и правят избор за 

образованието на своето дете.

Учениците със спина бифида и хидроцефалия

Учениците със спина бифида и хидроцефалия също участват в екипа, който подкрепя 

приобщаването им в училище. Обикновено тяхната роля се  припокрива с ролята на родителите, 

като учениците стават по-активни и изземат повече функции и отговорности с израстването си.

Като пълноправен член на екипа е важно децата да получават пълна и достъпна информация от 

останалите членове и да участват във вземането на важните решения свързани с образованието 

им.  

Ресурсите на Multi-IN са насочени към описаните осем групи, които биха могли да формират такъв 

мултидисциплинарен екип в подкрепа на деца със спина бифида и с хидроцефалия в детската 

градина и в училището. Тъй като ресурсите ни са изготвени в подкрепа на екипа, членовете се 

считат за целеви групи на Multi-IN.

Докато Общите насоки предоставят цялостен поглед върху приобщаването, Multi-IN ръководствата 

и образователните видео курсове са насочени към специфични целеви групи. Те включват 

конкретни препоръки и практически съвети, в зависимост от ролята им в екипа.

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



Училищното ръководство, също така, трябва да създава благоприятни условия и да подпомага 

възможностите за сътрудничество между учители, специални педагози и други членове на 

мултидисциплинарния екип.

Ресурсни учители/специални педагози

Когато детето среща обучителни затруднения, мултидисциплинарният екип може да включва 

специален педагог, чиято роля е да подпомага работата на общообразователния учител. 

Специалният педагог може да се присъединява или да напуска екипа с течение на времето, в 

зависимост от текущите образователни нужди на детето.

Неговата роля е да подкрепя детето със специални инструкции и наставления в различни формати, 

като това се случва при съвместно преподаване с учителя в класната стая или като индивидуално 

обучение, в съответствие с текущия учебен план и програмата на класа. Ресурсният учител 

прилага различни стратегии, така че учениците с обучителни затруднения да следват своите 

лични цели, в рамките на споделени дейности с класа. 

Когато мултидисциплинарният екип включва специален учител, обикновено той също участва в 

планирането и адаптирането на учебната програма, заедно с водещия учител. 

Често специалните педагози улесняват комуникацията между съучениците, като обучават ученици 

с увреждания в социални умения и умения за общуване и насърчават положителното отношение на 

останалите.

Училищен психолог и педагогически съветник

Участието на училищен психолог или педагогически съветник в мултидисциплинарния екип също 

не е задължително. Тяхната роля е да подпомогнат пълноценното участие на децата със спина 

бифида и хидроцефалия в училищния живот. Чрез разговори и консултации те 

помагат на учениците да развият и приложат личностни умения, в 

съответствие с конкретните им нужди от подкрепа в училище. 

Училищните психолози и съветници имат своята важна 

роля в превенцията и противодействието на тормоза, 

както и в периода на пубертета.

Обикновено те координират работата си с другите 

членове на екипа като учители, специални учители, 

медицински сестри и семейството на детето.

 на техните умствени и физически способности в пълния размер на техния потенциал;

в)  предоставяне на възможност на хората с увреждания да участват ефективно в свободно 

 общество.

2.  При реализирането на това право държавите - страни по конвенцията, гарантират, че:

a)  лица с увреждания не са изключени от системата на общото образование по причина на 

 тяхното увреждане, както и деца с увреждания не са изключени от системата на 

 безплатното и задължително начално образование или на средното образование по 

 причина на тяхното увреждане;

б)  хората с увреждания имат достъп до включващо, качествено и безплатно начално 

 образование и до средно образование равноправно с всички останали в общността, в която 

 живеят;

в)  се предоставят разумни улеснения според изискванията на индивида;

г) хората с увреждания получават нужната им подкрепа в рамките на системата за общо 

 образование с оглед улесняване на тяхното ефективно образование;

д)  се предоставят ефективни мерки за индивидуална подкрепа в среда, способстваща за 

 пълноценното им академично и социално израстване, в съответствие с целите на 

 пълното включване.

3.  Държавите - страни по настоящата конвенция, дават възможност на хората с увреждания 

 за усвояване на житейски и социални умения, способстващи за пълноценното им и 

 равноправно участие в образованието и като членове на общността. За тази цел държавите 

 - страни по конвенцията, предприемат подходящи мерки, включително:

a)  улесняване изучаването на Брайловата и други алтернативни азбуки, на допълващи и 

 алтернативни методи, средства и формати на комуникация, ориентация и умения за 

придвижване, улесняване на взаимната 

взаимопомощ и наставничеството в 

рамките на общността;

б) улесняване усвояването на език на 

знаците и налагане на лингвистична 

идентичност на общността на лишените 

от слух;

в) гарантиране, че образованието на лица 

и особено деца, които са лишени от 

зрение, слух или от двете, се осъществява 

при използване на най-подходящите за индивида езици, методи и средства за комуникация и в 

среда, способстваща за пълноценното му академично и социално израстване.

ценности.

2. Прилагане на приобщаващи мерки - развитие на училище за всички, подкрепа на 

многообразието.

3. Развитие на приобщаваща практика - разработване на учебна програма за всички, организация на 

обучението.

Индексът за приобщаване е достъпен на български тук: 

https://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20EY%20Bulgarian.pdf 

Европейската агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование, 

базирана в Брюксел (www.european-agency.org), предлага друг специфичен инструмент за развитие 

на приобщаващото образование под формата на приобщаващ профил на учителя. Агенцията 

посочва четири основни ценности, свързани с преподаването и ученето, които следва да са основа 

в работата на всички педагози в приобщаващото образование:

1. Зачитане на ценността на разнообразието – различията се възприемат като ресурс и принос към 

образованието;

2. Подкрепа за всички ученици – учителите поставят високи цели за всеки ученик;

3. Сътрудничество – Сътрудничеството и работата в екип са съществени части от подхода на всеки 

учител; 

4. Лично професионално развитие – преподаването е дейност, свързана с ученето и следователно 

учителите също носят отговорност да се учат през целия живот.

Повече подробности можете да намерите тук:

https://www.european-agency.org/sites/default/files/profile_of_inclusive_teachers_en.pdf

Агенцията разработва концепция за качествено приобщаващо образование в ранна детска възраст 

за всички деца. Тя разделя констатациите в три области:

1. Да даде възможност на всички деца да принадлежат, да се ангажират и да учат

Всяко дете е уникално по отношение на приобщаването. Вместо да се ограничаваме до спазването 

на националните стандарти, е необходимо да наблюдаваме напредъка на всяко дете. Това ни 

позволява да ценим всички като активни участници, без значение нивото им на успех и да им 

осигурим подкрепата, от която се нуждаят, за да постигнат напредък, заедно със съучениците си. 

Учебните заведения, които служат за добър пример, приемат и ценят всяко дете в творческа и 

подкрепяща учебна общност, към която всички принадлежат и където всеки се радва на добри 

взаимоотношения, както със служители, така и с връстници. В такава приятелска атмосфера 

децата се насърчават и им се позволява да:

 използват силните си страни;

 вземат решения, особено в играта;

 развиват своето любопитство и самостоятелност;

 изразяват интереси, поставят си цели и ги използват при решаването на проблеми;

 демонстрират мотивация и участват в дейности заедно с връстниците си.

2. Разработване на инструмент за саморефлексия

Инструментът за саморефлексия разглежда предучилищните учебни заведения като място за 

участие и обучение. Той набляга на факторите в учебното заведение, които влияят върху 

преживяванията на децата. Разглежда осем аспекта:

  приветливата атмосфера;

  приобщаваща социална среда;

  подход, който поставя детето в центъра;

  физическа среда, която е удобна и

 подходяща за деца;

  материали за всички деца;

  възможности за комуникация за всички;

  приобщаваща среда за преподаване и учене;

  семейна среда.

 

3. Адаптиране на екосистемния модел на приобщаващото образование в ранна детска възраст 

Този модел обхваща всички основни аспекти на приобщаващото образование в ранна детска 

възраст и служи като рамка за планиране, подобряване, наблюдение и оценка на качеството на 

приобщаващото образование в ранна детска възраст на местно, регионално и национално ниво 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/IECE-Summary-ENelectronic.pdf

4.  За да спомогнат за реализирането на това право, държавите - страни по конвенцията, 

 предприемат подходящи мерки за привличане на работа на учители, включително такива с 

 увреждания, които да са квалифицирани по езика на знаците и/или Брайловата азбука, да 

 обучават професионалисти и други служители за работа на всички равнища на 

 образователния процес. Това обучение трябва да включва в себе си разбиране на нуждите 

 на хората с увреждания и използване на всякакви допълващи или алтернативни методи, 

 средства и формати на комуникация, образователни методики и материали, предназначени 

 за хора с увреждания.

5.  Държавите - страни по конвенцията, гарантират, че хората с увреждания имат пълен достъп 

 до общо висше образование, до професионално образование и подготовка, до образование 

 за възрастни и възможности за обучение през целия живот, без дискриминация и 

 равноправно с всички останали. За целта държавите - страни по конвенцията, осигуряват 

 предоставянето на разумни улеснения за хората с увреждания.“

Съществуват редица определения за приобщаващото образование. Някои автори дефинират ясно 

какво не може да се счита за приобщаващо образование, докато други изясняват 

фундаменталната разлика между процеса на приобщаване и интеграция, която често погрешно, 

продължава да се счита за синоним на приобщаващото образование. В този контекст Villa and 

Thousand (2016) обясняват защо интеграцията не е приобщаващо образование. Те посочват, че 

интеграцията определя кои ученици не трябва или не могат да се обучават в масовите училища, 

както и че се фокусира главно върху осигуряването на физическа и социална достъпност с 

ограничени или никакви академични очаквания от ученици с умерени и тежки увреждания.

Същите автори подчертават, че приобщаващото образование е едновременно визия и подход, 

които приветстват, ценят и подкрепят разнообразието от академично, социално, емоционално, 

езиково и комуникационно обучение на всички ученици в споделена среда, за постигане на 

желаните образователни цели.

Тannenberger (2016) подчертава, че приобщаващото образование е система или процес, а не 

еднократна мярка. То води до училище за всички, където хетерогенността се разглежда като 

обогатяване на образователния процес. Приобщаването позволява на всички деца да посещават 

общообразователни начални училища близо до домовете си. Учителите в такова училище подхождат 

индивидуално към всеки ученик като към уникална личност. Цялото образование и философия на 

училището се основават на този подход. Образователната стратегия се адаптира към способностите, 

талантите или дефицитите и се фокусира върху това да гарантира, че всеки ученик използва пълния 

си потенциал, като в същото време се учи да общува и да си сътрудничи с останалите.

Tannenberger обръща внимание на разликите в начина, по който концепциите за интеграция и за 

приобщаване разглеждат неуспехите на децата. Докато при интеграцията неуспехът се обяснява с 

липсата на способности у детето, то приобщаващото образование предлага мерки за подкрепа. 

Една от основните цели на приобщаващото образование е да подготви учениците за качествен и 

успешен живот в днешното съвременно общество. Това предполага функциониране в 

приобщаваща среда, в която средата и формата на обучение са  про-инклузивни в същността си.

Педагогическите концепции за приобщаващото образование понастоящем се считат за 

характеристики на едно добре ориентирано „училище на бъдещето“. Сред основните принципи на 

приобщаващото образование, които могат да бъдат намерени не само в професионалната 

литература, но и в международните правни документи, Tannenberger посочва:

1.  Принципът на хуманизма и демокрацията – приобщаването в различни сфери на живота трябва 

да бъде естествена последица от прилагането на правата на човека и ценностите на свободното и 

демократично общество;

2. Принципът на хетерогенността – разнообразието е естествена част от обществото и се счита за 

позитив и двигател за развитие;

3. Принципът на сътрудничеството – съжителство на хората с различни таланти и недостатъци в 

едно общество;

4. Принцип на райониране– всички деца от района имат право да посещават местното училище;

5. Принципът на откритост и ефективност – обмислено и ефективно осъществено обучение в 

безопасна училищна среда;

6. Принципът на индивидуализацията – приемане на потребностите на всеки човек в 

образователната система и поддържане на процеса, така че всеки да може да се развива 

пълноценно;

7. Принцип на целостта – развитието на ученика засяга интелектуалните, социалните, етичните, 

физическите и други компоненти на неговата личност.

Друго цялостно определение за приобщаващото образование може да се намери в Индекса за 

приобщаване. Неговите автори Booth and Ainscow (2016) разглеждат приобщаващото образование 

като безкраен процес, който включва участието на индивиди, създаването на системи и среди и 

насърчаването на приобщаващи ценности. Приобщаването предполага увеличаване на участието 

на всички и намаляване на всички форми на изключване и дискриминация. То насърчава 

вслушването в гласа на децата, на семействата и на училищния персонал.

Индексът разглежда възможностите за училищно развитие в три взаимосвързани направления

1. Създаване на приобщаваща култура – изграждане на общност, установяване на приобщаващи 

реформа в образованието, включително изменения на закони, учебни програми, системи за 

обучение на учители, материали, учебна среда, методологии, начини на разпределение на 

ресурсите и т.н. Преди всичко обаче, ще изисква промяна в нагласите на хората в системата, така че 

да започнат да ценят разнообразието и различията и да ги възприемат като възможност, а не като 

проблем” (стр. 29).

Приобщаващото образование е всеобхватна концепция, която оказва влияние върху политиките и 

подходите в прилагането на задължителното училищно образование, висшето образование и 

обучението на учители. 

Целите на приобщаващото образование могат да се постигат само в среда, която цени всички и 

училището се възприема като ресурс на общността. Приобщаващото образование засяга всички 

ученици. То има за цел да увеличи пълноценното участие на индивида в образователните 

дейности и да намали степента на изключването му от образованието и обществото като цяло. 

Накратко, приобщаващото образование е подход, основан върху принципи, права, ценности като 

равенство, участие, подкрепа, развитие на общността и зачитане на културното многообразие. 

Ценностите, които учителят изповядва, неизбежно определят неговото поведение и действия. 

Според Световния доклад за уврежданията (World Disability Report, 2011), „подходящото обучение на 

масовите учители е предпоставка, те да преподават уверено на деца с различни потребности“(стр. 

222). Докладът подчертава, че обучението на учителите трябва също да се съсредоточи върху 

нагласите и ценностите, а не само върху знанията и уменията.

Много страни от цял свят подписаха Конвенцията за правата на хората с увреждания, която 

разгледахме в предходен раздел от Общите насоки. Тя е документ с най-висока стойност в 

международното право за хората с увреждания.  Конвенцията има за цел да насърчава, защитава и 

гарантира равенството и пълнотата в прилагането на всички човешки права и основни свободи на 

хората и децата с увреждания, и да насърчава зачитането на достойнството им. 

С подписването му, България се ангажира да прилага разпоредбите на Конвенцията. Документът до 

голяма степен представлява набор от инструменти за подобряване на качеството на живот на 

хората с увреждания, като в същото време текстовете носят правна тежест и задължения.

Член 24 – Образование, гласи:

1. Държавите - страни по настоящата конвенция, признават правото на образование на хората с 

увреждания. С оглед реализирането на това право без дискриминация и при равни възможности 

държавите - страни по конвенцията, осигуряват включваща образователна система на всички 

равнища и възможности за обучение през цялата продължителност на живота, насочени към:

a)  пълно развитие на човешкия потенциал и чувството за собствена стойност и достойнство и 

укрепване на спазването на правата на човека, основните свободи и човешкото многообразие;

б)  развитие от страна на хора с увреждания на тяхната личност, таланти и творчески заложби, 

Очевидно е, че всяко дете със спина бифида е уникално. Всяка година по света се раждат хиляди 

хора със спина бифида. Голямата част от тях доживяват до зряла възраст, въпреки тежката 

ситуация. Времето между раждането и зрелостта на тези хора е изпълнено с рискове. Нужна е 

сериозна подкрепа, за да могат родителите да вземат информирани решения, в интерес на 

бъдещето на децата си. Учителят може да е един от онези стълбове, които ще повлияят 

фундаментално върху развитието на детето. В този процес е от изключително значение, родители 

и учители да  имат обща цел като:

Характеристики на добре адаптиран възрастен:

 Придобити социални умения – способност за взаимодействие с други хора;

 Уважение към авторитетите;

 Самоувереност, в смисъл на самоуважение;

  Способност за справяне с предизвикателства;

 Способност за приемане или искане на помощ.

Повече по темата може да намерите в ръководствата на отделните целеви групи.

Мултидисциплинарният екип позволява индивидуална подкрепа за нуждите на ученика от 

специалисти в различни дисциплини, всеки от който допринася с опита и експертизата си. 

Членовете на екипа работят успоредно, а прякото интердисциплинарно взаимодействие е 

по-скоро изключение и се случва посредством ръководителя на екипа

(Hall, 2001).

По отношение на приобщаващото образование, мултидисциплинарните екипи се състоят от 

няколко специалисти от различни области, всеки от които играе специфична роля в посрещане 

нуждите на децата. Екипът може да се състои от учители, специални педагози, училищни 

администратори, здравни работници, социални работници, психолози и др. Какви специалисти ще 

участват зависи от специфичните нужди на ученика и образователния модел. Възможно е 

отделните членове да принадлежат към различни административни структури, да получават 

финансиране от различни източници, да имат различни приоритети и мотивация в работата си. От 

една страна, това прави екипа по-труден за управление и пречи на комуникацията между 

отделните членове. От друга страна, мултидисциплинарният подход е достатъчно ефективен и 

гъвкав, за да бъде приложен сравнително лесно, дори когато не е стандарт за съответната 

образователна система или учебното заведение няма предишен опит.

Мултидисциплинарният подход предлага 

възможност учениците да си взаимодействат с 

отделните членове на екипа при определянето на 

своите лични и образователни цели. Това 

позволява на всеки специалист да се ангажира 

лично и да усеща своя принос в напредъка на 

детето. Друго предимство на подхода е, че 

насърчава участието на семейството в образователния процес и така подобрява координацията на 

грижите и услугите.

Дори членовете на екипа да работят паралелно, те трябва да следват споделени цели и 

разбирания за посоката на развитие на  ученика. В следващия раздел може да намерите пример 

за убежденията на специалистите, която да служи като отправна точка в работата на екипа.

 

Един от членовете обикновено поема ролята на координатор/лидер на екипа. С течение на времето 
тази роля може да се поема от различни членове. Както и отделни специалисти могат да отпадат, 
защото детето вече не се нуждае от подкрепата на съответната дисциплина.

РОЛИ И ФУНКЦИИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯ ЕКИП

Учители, вкл. класни ръководители 

Учителят има основна роля в посрещане на образователните нужди на децата със спина бифида и 

хидроцефалия на почти всяко ниво. Учителят е един от най-важните членове на 

мултидисциплинарния екип. Обикновено поема ролята на координатор или ръководител на екипа, 

тъй като поради естеството на задълженията си, най-често взаимодейства с другите членове.

Класният ръководител е човекът, който познава най-добре качествата на детето, силните страни и 

обучителните му затруднения. Учителят е ангажиран с планиране, адаптиране и модифициране на 

учебната програма, така че да гарантира участието на ученика с 

обучителни затруднения в ежедневните занимания на класа. В 

тези дейности обикновено се включва ресурсен учител. Учителят 

трябва да умее да прилага различни стратегии за преподаване 

като диференциация на учебното съдържание, методите на 

универсалния дизайн и многостепенното обучение, така че 

учениците да следват своето лично развитие и да го споделят с 

останалите в класа.

Класният ръководител е и основният модел за подражание за 

децата. Когато учителят демонстрира положително отношение и 

приемане на многообразието в клас, тези ценности се 

възприемат по-лесно от съученици и педагози. Учителят може да 

подпомогне комуникацията в класа като ангажира учениците в 

съвместни дейности по учебното съдържание и извън него, включително и в спорта.

Училищно ръководство

Училищното ръководство обединява директори и други служители, които отговарят за дейностите 

в учебното заведение.  Тази дефиниция се отнася и до останалите училищни администратори и 

ръководители, като помощник-директори, главни учители и др.

Тяхната основната роля в мултидисциплинарния екип е да осигурят безопасна, позитивна и 

достъпна училищна среда и да насърчават приобщаващата философия и отношение сред всички 

членове на екипа. 

Здравни работници в учебното заведение

Здравните работници обединяват онези служители в учебното заведение, които посрещат 

здравните нужди на децата.

 Най-често това са медицинските сестри и затова в Общите насоко се обръщаме към тях. Същите 

съвети са валидни за лекарите или фелдшерите, които също могат да предоставят здравна 

подкрепа в учебното заведение.  

Медицинската сестра е здравният експерт в екипа и от тази позиция помага на учителите, 

специалните педагози и психолозите да разберат как здравословното състояние и здравните 

нужди на учениците могат да рефлектират върху тяхното представяне и поведение в детската 

градина/училището. Медицинската сестра би могла да подкрепи решенията на училищните 

администратори по отношение безопасността и достъпността на средата. Тя може също така да 

насърчава развитието на умения за самообслужване и застъпничество, свързани с медицинското 

състояние на ученика.

Нашите проучвания показват, че ролята на медицинската сестра в детската градина и училището 

носи голям потенциал, който много често не се познава и се подценява. Навременната и качествена 

медицинска грижа може да бъде решаващ фактор за подобряване на здравето и 

самостоятелността на учениците. Необходима е добра регулаторна рамка, в която тези 

задължения са ясно дефинирани. Подкрепата с информационни материали и допълнителни 

обучения също са ключови.

Асистенти

За да участват пълноценно в учебния процес, някои деца със спина бифида и хидроцефалия се 

нуждаят от асистентска подкрепа. Асистентът може да им помага в извършването на редица 

дейности от ежедневието като хранене, тоалет, преобличане, придвижване и позициониране, както 

и при пътуване до училището. Асистентът също подпомага при използването помощни средства 

като проходилка, инвалидна количка, за слагането и свалянето на ортези и др.

При деца с обучителни затруднения, асистентите могат директно да подкрепят ученика, следвайки 

указанията на учителите и специалните педагози. 

Ролята на асистента в мултидисциплинарния екип е многолика и често не е ясно дефинирана. В 

някои случаи асистентът е външно лице, назначено в рамките на общинска програма или директно 

от училището или семейството. Член на семейството може също да влезе в тази роля. Често това 

става неофициално и само за специфични дейности като помощ за тежка чанта или катетеризация.

Родители и членове на семейството

Макар и да не са професионално подготвени, родителите са  основен и изключително ценен член на 

мултидисциплинарния екип. Те могат да предоставят ценна информация на всички останали 

членове за нуждите, силните страни и интересите на детето, включително за тяхното 

здравословно състояние, успешни обучителни модели, таланти и предходен опит. Те често помагат 

на членовете на екипа да идентифицират нуждите на ученика.  

Заедно с детето си, родителите участват активно в определянето на учебни приоритети и 

образователни цели. Родителите са тези, които вземат информирани решения и правят избор за 

образованието на своето дете.

Учениците със спина бифида и хидроцефалия

Учениците със спина бифида и хидроцефалия също участват в екипа, който подкрепя 

приобщаването им в училище. Обикновено тяхната роля се  припокрива с ролята на родителите, 

като учениците стават по-активни и изземат повече функции и отговорности с израстването си.

Като пълноправен член на екипа е важно децата да получават пълна и достъпна информация от 

останалите членове и да участват във вземането на важните решения свързани с образованието 

им.  

Ресурсите на Multi-IN са насочени към описаните осем групи, които биха могли да формират такъв 

мултидисциплинарен екип в подкрепа на деца със спина бифида и с хидроцефалия в детската 

градина и в училището. Тъй като ресурсите ни са изготвени в подкрепа на екипа, членовете се 

считат за целеви групи на Multi-IN.

Докато Общите насоки предоставят цялостен поглед върху приобщаването, Multi-IN ръководствата 

и образователните видео курсове са насочени към специфични целеви групи. Те включват 

конкретни препоръки и практически съвети, в зависимост от ролята им в екипа.
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Спина бифида може да бъде диагностицирана преди раждането. Използват се тройният 

биохимичен скрининг, изследване на околоплодна течност и ултразвуково изследване. При 

поставяне на диагнозата е невъзможно да се предвиди категорична прогноза за развитието на 

детето, тъй като при спина бифида има огромна разнородност на проявите. Лечението на спина 

бифида, свързано с оперативно затваряне на дефекта, е възможно преди или след раждането. 

Повечето деца се подлагат на операция след раждането, но в много страни вече е възможна 

операция по време на бременността. Надеждната информация е от съществено значение за 

родителите, които очакват дете със спина бифида, тъй като тя ще определи техните решения по 

отношение оперативното лечение и бъдещето на детето.

Пренатално лечение на спина бифида – опериране преди раждането

Операцията на плода по време на бременност трябва да се извърши до 26-та 

седмица от бременността. В САЩ провеждат клиничното проучване MOMS - 

Trial (Management Of Myelomeningocele Study), благодарение на което грижите 

за пациенти със спина бифида се промениха фундаментално. При ранно 

установяване на спина бифида е възможно да се извърши операция 

на плода между 19-та и 26-та г.с. По време на операцията 

отвореният дефект се затваря, така че да се избегнат 

по-нататъшни неврологични увреждания на гръбначния мозък 

при продължаващото вътреутробно развитие. По този начин 

ефектите от спина бифида могат да бъдат значително 

ограничени.

Един от пионерите на феталната хирургия, професор Муели от 

Швейцария отбелязва, че обхватът на новите открития при деца 

със спина бифида, оперирани пренатално, би могъл да ангажира 

цяло едно поколение учени и да ги обедини в уникален шедьовър на 

съвременната спинабифидология. 

Напредъка в пренаталните техники за затваряне на дефекта и докладваните все по-добри 

резултатите при възстановяването на матката, доведоха до революция в неврохирургичния 

подход към менингомиелоцеле. Процедурата крие и известни рискове, най-честият от които е 

последващото преждевременно раждане. Въпреки това, изследванията потвърждават, че 

ползитеот пренаталната хирургия надвишават усложненията и рисковете при недоносените 

бебета. Повечето бебета се раждат в 37-та седмица от бременността.  Преките ползи от феталната 

хирургия при децата със спина бифида включват намаляване на честотата на хидроцефалия, 

малформация на Арнолд Киари II, леко подобрение на двигателните умения и намаляване на 

смъртността.

Демонстрационен видеоклип за фетална хирургия:

 https://www.youtube.com/watch?v=bLnYzCcTEEA

Пренаталната операция на спина бифида вече не се счита за експериментално лечение. Такива 

операции от години се правят успешно в Белгия, Германия, Италия, Полша, Швейцария и други 

държави в Европа. Един от най-известните центрове е в Цюрих, Швейцария. Разходите се покриват 

съгласно Европейската директивата за трансгранично здравно обслужване. 

Лечение на бебе със спина бифида след раждането

Целта на неврохирургичната интервенция при децата, родени със спина бифида, е да затвори 

отворените дефекти възможно най-скоро след раждането и да предотврати възможните вторични 

усложнения. Такива усложнения са отвореното менингомиелоцеле и хидроцефалия, малформация 

на Арнолд Киари II и възможен синдром на гръбначния мозък.

Някои държави предоставят по-добри грижи на пациентите със спина бифида, но дори и в общ план, 

съвременните познания, не само в областта на медицината, позволяват да се осигури качествено и 

ефективно лечение, възможно най-скоро след раждането. Това е от съществено значение за 

цялостното бъдещо развитие на детето. С подходяща следродилна здравна грижа повечето 

пациенти ще оцелеят, като това зависи пряко от степента на увреждане.

Спина бифида възниква в резултат на ранна аномалия в развитието на нервната система и води до 

различни структурни аномалии и свързаните с тях функционални неврологични дефицити. Това 

значи, че неврологичните проблеми са в основата на всички клинични прояви. Операцията не 

компенсира неврологичния дефицит. Пациентът остава с неврологични увреждания.

Според класификацията на Маккомб, представена от Хорн, дефектите на невралната тръба се 

делят на:

1.  каудален и краниален, според мястото на възникване. 96% от тях са в каудалния (задния) 

 край, 3% в черепния край (черепа) и 1% са комбинирани.

2.  отворени и затворени

 Затворени: Спина бифида окулта като асимптоматична спина бифида. Среща се при 25% от 

 населението. Обикновено е без прояви и няма усложнения.

Отворени: Менингоцеле - забелязва се затворен кожен сак, излизащ от гръбначния стълб. Сакът

  съдържа гръбначна течност, но не и нервна тъкан.

  Менингомиелоцеле - неправилно развитият гръбначен мозък излиза през  

  несвързаните дъги на един или няколко прешлена. Това е най-честата форма на 

 спина бифида. Тя възниква в резултат на ранен дефект в развитието на нервната система и 

 води до последващи структурни аномалии и свързаните с тях функционални неврологични 

 дефицити. 

Последващата грижа е силно ограничена като включва диагностицирането и хирургичното лечение 

на възможни сраствания, образувани на мястото на първоначалната оклузия и произтичащите от 

това неврологични признаци и симптоми.

По отношение на функционалността при ходене, децата със спина бифида се разделят на три групи.

1.  Децата, които ходят самостоятелно;

2.  Децата, които ходят с помощни средства – с патерици, бастуни, проходилки, ортези и др. 

 Ходенето обикновено е функционално само за кратки разстояния.

3.  Децата, които се придвижват с рингови колички – някои самостоятелно, други с 

асистенция.

ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА С ХИДРОЦЕФАЛИЯ

Според Смрек хидроцефалията е състояние, характеризиращо се със събиране на 
цереброспиналната течност в мозъчните вентрикули, причинено от нарушения в нейното 
образуване, поток или абсорбция.

Хидроцефалия може да бъде вродена или придобита. Може да се появи на всяка възраст. 

Причината обикновено е друго заболяване, като менингомиелоцеле, синдром на Денди-Уокър, 

малформации на Арнолд Киари II, състояния след инфекция или мозъчен кръвоизлив (при 

недоносени бебета, нараняване или мозъчни тумори).

От десетилетия се прилага класическото лечение на хидроцефалия, което се изразява в 

оперативното поставяне на устройство във вентрикулите на мозъка. Оттам, чрез система от помпи 

и маркучи, се свързва, най-често, с коремната кухина. Нарича се вентрикуло перитонеален дренаж 

- VP клапа/шънт.

Друга алтернатива е вентрикуло атриален дренаж (VA), при който краят на катетъра се свързва не 

с коремната кухина, а с дясното предсърдие. Този вид дренаж е по-рядко използван.

След хирургичното лечение могат да се получат някои усложнения, като инфекция или свръх 

дренаж. Вече има програмируеми клапи, при които е възможно да се регулира пропускливостта на 

клапата от външно устройство. 

Средно се налагат по две ревизии на клапата, поради усложнения или растеж на детето.

Видеоклип на английски, с повече информация за хидроцефалия, направен от видния американски 

неврохирург Б. Уарф:

https://www.youtube.com/watch?v=bHD8zYImKqA

Днес някои случаи на хидроцефалия могат да се лекуват без оперативно поставяне на клапа. 

Алтернативата е ендоскопска вентрикулостомия, при която с помощта на невроендоскоп се прави 

отвор в основата на третия мозъчен вентрикул, за да може гръбначно-мозъчната течност да се 

оттича.

Чрез ендоскопска тривентрикулостомия (ETV) могат да се избегнат някои усложнения свързани с 

клапите, като инфекция или отхвърляне.

Повече за метода ETV може да видите на този линк: 

 https://www.youtube.com/watch?v=g3sVRWjHA98

СИМПТОМИ НА НЕИЗПРАВНОСТ НА КЛАПАТА

Изданието “Understanding Spina Bifida” посочва следните симптоми на неизправност на клапата, 

според възрастта на детето::

Малки деца:  Висока температура;

   Повръщане;

   Умора, свръхчувствителност;

   Подуване, неестествено обезцветяване, зачервяване на кожата, по 

   протежение на клапата и тръбата;

   Загуба или увреждане на вече придобити когнитивни и двигателни функции 

   (ходене, говор, координация и баланс);

   Припадъци, придружени от потрепвания;

   Главоболие;

   Уголемяване на главата, причинено от уголемяване на вентрикулите;

   Зрителни нарушения: замъгляване, двойно виждане, прекомерно мигане или 

   кривогледство;

   Краищата на очите се издърпват надолу;

   Загуба на концентрация и поведенчески разстройства;

   Общо неразположение.

Деца и възрастни: Главоболие;

   Гадене, повръщане;

   Умора, свръхчувствителност;

   Общо неразположение;

   Болки в гърба;

   Висока температура;

   Зрителни нарушения: замъгляване, двойно виждане;

   Промени в емоционалността;

   Нарушения на координацията, непохватност;

   Нарушения в умствените способности;

   Подуване, неестествено обезцветяване, зачервяване на кожата, по 

   протежение на клапата и тръбата;

   Нарушения при ходене;

   Припадъци, придружени от потрепвания;

   Влошаване на представянето в или извън училище;

   Сънливост;

   Трудно събуждането;

   Намалени когнитивни и двигателни умения.

Какво трябва да се направи, ако се появят симптоми на неизправност на клапата?

1. Ако симптомите се появят рязко и тежко, незабавно потърсете медицинска помощ.

2. Отидете до най-близкото спешно отделение.

3. Ако симптомите са по-леки, посетете лекуващия неврохирург и обсъдете по-нататъшни  

 възможности за лечение.

ПАРАДОКСИТЕ ПРИ СПИНА БИФИДА

 Спина бифида често се описва като най-тежката вродена аномалия, съвместима с живота.

 Няма двама души еднакво засегнати от спина бифида, дори и с еднакво ниво на дефекта.

 Това е една от малкото вродени малформации, при които има превенция.

 Научно доказана е възможността за ефективно предотвратяване на появата на този вроден 

 дефект чрез използването на фолиева киселина (един от групата на витамините В - В9).

 Допълнителният прием на фолиева киселина при жени в детеродна възраст един месец 

 преди забременяване и през първите четири седмици от бременността, намалява риска от 

 спина бифида с до 75%.

 В страните, които прилагат обогатяване на хранителни суровини с фолиева киселина 

 (най-често брашно), честотата на спина бифида е намалена с до 30%.

 Известни са различни фактори, които в различни комбинация и едновременно могат да 

 доведат до спина бифида.

 Повечето хора с тази диагноза не се раждат, въпреки че в обществото има много примери за 

 успешни хора със спина бифида.

 Литературата в много страни предлага остаряла и неадекватна информация за живота на 

 хората със спин бифида и с хидроцефалия, въпреки множеството съвременни научни данни 

 и изследвания и добрите примери около нас. 

 Качеството на живот на много възрастни със спина бифида, като параолимпийски 

 спортисти, лекари, адвокати и други, е видно. Въпреки това, на новите родители се поднася 

 предимно негативна информация и лоши прогнози за детето.

 Поради факта, че повечето професионалисти не срещат хора със спин бифида по време на 

 практиката си, те имат негативно отношение към тези хора. Често директори, учителите и 

 други специалисти подхождат с подобна настройка. Ако не се поддадат на тези 

 предразсъдъци, те могат да изиграят изключително положителна роля в живота на децата, 

 като се превърнат в източник, не само на знания, но и на възможности.

 Вярваме, че образователни материали Multi-IN също ще допринесат за по-обективна 

 представа за тези хора и чрез информирани и подготвени експерти, ще отворят нови 

 възможности за деца и младежи със спина бифида и с хидроцефалия.

 Благодарение на спина бифида се развива ново направление в медицината - пренатална 

 фетална хирургия. Бебето се оперира до 26-та седмица от бременността, докато е още в 

 тялото на майката. В момента пренаталната хирургия се прилага широко и при деца с други 

 диагнози, не само за спина бифида.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ СПИНА БИФИДА

Най-леката форма на спина бифида (окулта) представлява неоформена дъга на единия прешлен на 

гръбначния стълб. Всеки четвърти има такъв анатомичен вариант, което на практика не се свързва 

със заболяване или има някакви последици.

Приблизително всеки хиляда души имат сериозен дефект. Той може да доведе до различна степен 

на парализа и нарушена подвижност на долните крайници, както и да повлияе на функцията на 

червата, пикочния мехур; да доведе до затлъстяване, влошаване на фината моторика, зрението, 

слуха, ученето и когнитивната функция.

Навременното и правилно лечение е превенция на много възможни усложнения. Хората със спина 

бифида се нуждаят от доживотната помощ от редица специалисти. Вторичните последици от 

диагнозата са комплексни и изискват координирани грижи и сътрудничеството на различни 

експерти, заедно с лекарите специалисти – неврохирург, невролог, уролог, ортопед, рехабилитатор, 

участват физиотерапевт, диетолог, психолог, социален работник и др.

При диагностицирането на много от вторичните последици, трябва да се има предвид, че спина 

бифида е комплексен и сложен проблем и изисква цялостен поглед от няколко експерти. 

Благодарение на сътрудничество между тях е възможно да се открие решението по-ефективно, 

лесно и бързо.

Повечето деца със спина бифида посещават масови училища.  Повече от 80% живеят до зряла 

възраст и може да ги срещнете навсякъде в обществото: хората със спина бифида вече са сядали 

на министерски стол, занимават се активно със спорт, носят бели престилки и обучават деца.  

Прогнозите могат да са много различни, според това дали човек е развил хидроцефалия, дали е 

претърпял операция, каква е била операцията, какви са урологичните проблеми, има ли 

деформации по краката, коленете, гръбначния стълб. От съществено значение е наличието на 

координирана грижа от различни експерти в рамките на системата. Координираната и навременна 

грижа значително намалява честотата на вторичните усложнения и спестява финансови разходи. 

Липсата на комуникация между специалистите увеличава риска от игнориране на потенциални 

усложнения на здравето. 

Основните цели в грижите трябва да бъдат подобряване на функционалността, мобилността (не 

задължително ходенето) и минимизиране на риска от възможни усложнения. Това предполага 

познаване на рисковете, които са често срещани при хора със спина бифида и с хидроцефалия – като 

например рискът от затлъстяване. 

Експертите по наранявания на гръбначния стълб препоръчват да се използват Международните 

стандарти за неврологична и функционална класификация при наранявания на гръбначния стълб, 

издадени от Американската асоциация. Те обръщат внимание на родителите, че няма 

причинно-следствена връзка между възможността за активно участие в обществото и 

способността за ходене. 

Промоцията на здравето включва и подкрепа за психично здраве и благополучие, не само на 

хората със спина бифида и хидроцефалия, но и на членовете на техните семейства – родители, 

братя и сестри. Доброто здраве е пряко свързано с подобряване на качеството на живот и достъпа 

до права. Едно от тях е правото на образование, което трябва да се осъществява до дома на детето. 

Правото на образование се счита за необходимо основание за упражняване на други права.  

Изследванията потвърждават, че децата и юношите със спина бифида имат по-ниско самочувствие 

от техните връстници в следните области:

1. Външен вид;

2. Социално приемане;

3. Представяне в училище;

4. Лично удовлетворение;

Инконтиненцията на пикочния мехур и дебелото черво, носейки социална стигма, също имат своя 

ефект върху намаленото самочувствие при младите хора. Това ограничава участието им в дейности 

и води до социална изолация. Постигането на контрол върху дефекацията е силна подкрепяща 

мярка за намаляване на чувството на страх, срам и тревожност.

Важно е да се подчертае, че въпреки, че повечето деца със спина бифида постигат средно и над 

средното интелектуално ниво, тяхното представяне в училище може да се повлияе от коренно 

различното развитие на мозъка, вследствие наличието на хидроцефалия, малформацията Арнолд 

Киари II. и свързаните с тях обучителни затруднения. Това се проявява в нарушени изпълнителни 

функции, дефицит на вниманието, езикови и речеви дефицити, затруднения със самоконтрола, 

организацията, пространствена ориентация и други. В същото време симптомите при отделните 

деца със спина бифида и с хидроцефалия са различни и е трудно да се приложи единен обучителен 

профил за всички.  

В допълнение, според изследвания от САЩ, при повечето деца със спина бифида се регистрира 

забавяне в развитието на независимостта с от две до пет години, спрямо връстниците им. Това 

включваа умения като преобличане, планиране на дейности с връстници, приготвяне на 

предварително планирани ястия и др. 

Всички тези ограничения трябва да бъдат взети под внимание при обучението на децата със спина 

бифида и с хидроцефалия, като учебното заведение трябва да осигури индивидуални мерки за 

подкрепа на детето. Положителното в случая е, че целенасоченото когнитивно обучение може да 

повиши функционалната независимост и самоконтрол. (Stubberud и Riemer, 2012)

Хидроцефалия в цифри

 Клапа/шънт – система от помпи и маркучи (катетри). Клапни системи се използват в 

 различни области на медицината повече от 100 години;

 Първата клапна система е създадена през 1960 г.

 Изобретателят на революционната клапа е Джон Холтер, инженер и баща, чийто син, Кейси е 

 роден със спина бифида и с хидроцефалия.

 В момента има повече от 127 различни модели клапи за лечение на хидроцефалия.

Хидроцефалия в картини - лечение чрез  VP клапа 

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



Училищното ръководство, също така, трябва да създава благоприятни условия и да подпомага 

възможностите за сътрудничество между учители, специални педагози и други членове на 

мултидисциплинарния екип.

Ресурсни учители/специални педагози

Когато детето среща обучителни затруднения, мултидисциплинарният екип може да включва 

специален педагог, чиято роля е да подпомага работата на общообразователния учител. 

Специалният педагог може да се присъединява или да напуска екипа с течение на времето, в 

зависимост от текущите образователни нужди на детето.

Неговата роля е да подкрепя детето със специални инструкции и наставления в различни формати, 

като това се случва при съвместно преподаване с учителя в класната стая или като индивидуално 

обучение, в съответствие с текущия учебен план и програмата на класа. Ресурсният учител 

прилага различни стратегии, така че учениците с обучителни затруднения да следват своите 

лични цели, в рамките на споделени дейности с класа. 

Когато мултидисциплинарният екип включва специален учител, обикновено той също участва в 

планирането и адаптирането на учебната програма, заедно с водещия учител. 

Често специалните педагози улесняват комуникацията между съучениците, като обучават ученици 

с увреждания в социални умения и умения за общуване и насърчават положителното отношение на 

останалите.

Училищен психолог и педагогически съветник

Участието на училищен психолог или педагогически съветник в мултидисциплинарния екип също 

не е задължително. Тяхната роля е да подпомогнат пълноценното участие на децата със спина 

бифида и хидроцефалия в училищния живот. Чрез разговори и консултации те 

помагат на учениците да развият и приложат личностни умения, в 

съответствие с конкретните им нужди от подкрепа в училище. 

Училищните психолози и съветници имат своята важна 

роля в превенцията и противодействието на тормоза, 

както и в периода на пубертета.

Обикновено те координират работата си с другите 

членове на екипа като учители, специални учители, 

медицински сестри и семейството на детето.

 на техните умствени и физически способности в пълния размер на техния потенциал;

в)  предоставяне на възможност на хората с увреждания да участват ефективно в свободно 

 общество.

2.  При реализирането на това право държавите - страни по конвенцията, гарантират, че:

a)  лица с увреждания не са изключени от системата на общото образование по причина на 

 тяхното увреждане, както и деца с увреждания не са изключени от системата на 

 безплатното и задължително начално образование или на средното образование по 

 причина на тяхното увреждане;

б)  хората с увреждания имат достъп до включващо, качествено и безплатно начално 

 образование и до средно образование равноправно с всички останали в общността, в която 

 живеят;

в)  се предоставят разумни улеснения според изискванията на индивида;

г) хората с увреждания получават нужната им подкрепа в рамките на системата за общо 

 образование с оглед улесняване на тяхното ефективно образование;

д)  се предоставят ефективни мерки за индивидуална подкрепа в среда, способстваща за 

 пълноценното им академично и социално израстване, в съответствие с целите на 

 пълното включване.

3.  Държавите - страни по настоящата конвенция, дават възможност на хората с увреждания 

 за усвояване на житейски и социални умения, способстващи за пълноценното им и 

 равноправно участие в образованието и като членове на общността. За тази цел държавите 

 - страни по конвенцията, предприемат подходящи мерки, включително:

a)  улесняване изучаването на Брайловата и други алтернативни азбуки, на допълващи и 

 алтернативни методи, средства и формати на комуникация, ориентация и умения за 

придвижване, улесняване на взаимната 

взаимопомощ и наставничеството в 

рамките на общността;

б) улесняване усвояването на език на 

знаците и налагане на лингвистична 

идентичност на общността на лишените 

от слух;

в) гарантиране, че образованието на лица 

и особено деца, които са лишени от 

зрение, слух или от двете, се осъществява 

при използване на най-подходящите за индивида езици, методи и средства за комуникация и в 

среда, способстваща за пълноценното му академично и социално израстване.

ценности.

2. Прилагане на приобщаващи мерки - развитие на училище за всички, подкрепа на 

многообразието.

3. Развитие на приобщаваща практика - разработване на учебна програма за всички, организация на 

обучението.

Индексът за приобщаване е достъпен на български тук: 

https://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20EY%20Bulgarian.pdf 

Европейската агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование, 

базирана в Брюксел (www.european-agency.org), предлага друг специфичен инструмент за развитие 

на приобщаващото образование под формата на приобщаващ профил на учителя. Агенцията 

посочва четири основни ценности, свързани с преподаването и ученето, които следва да са основа 

в работата на всички педагози в приобщаващото образование:

1. Зачитане на ценността на разнообразието – различията се възприемат като ресурс и принос към 

образованието;

2. Подкрепа за всички ученици – учителите поставят високи цели за всеки ученик;

3. Сътрудничество – Сътрудничеството и работата в екип са съществени части от подхода на всеки 

учител; 

4. Лично професионално развитие – преподаването е дейност, свързана с ученето и следователно 

учителите също носят отговорност да се учат през целия живот.

Повече подробности можете да намерите тук:

https://www.european-agency.org/sites/default/files/profile_of_inclusive_teachers_en.pdf

Агенцията разработва концепция за качествено приобщаващо образование в ранна детска възраст 

за всички деца. Тя разделя констатациите в три области:

1. Да даде възможност на всички деца да принадлежат, да се ангажират и да учат

Всяко дете е уникално по отношение на приобщаването. Вместо да се ограничаваме до спазването 

на националните стандарти, е необходимо да наблюдаваме напредъка на всяко дете. Това ни 

позволява да ценим всички като активни участници, без значение нивото им на успех и да им 

осигурим подкрепата, от която се нуждаят, за да постигнат напредък, заедно със съучениците си. 

Учебните заведения, които служат за добър пример, приемат и ценят всяко дете в творческа и 

подкрепяща учебна общност, към която всички принадлежат и където всеки се радва на добри 

взаимоотношения, както със служители, така и с връстници. В такава приятелска атмосфера 

децата се насърчават и им се позволява да:

 използват силните си страни;

 вземат решения, особено в играта;

 развиват своето любопитство и самостоятелност;

 изразяват интереси, поставят си цели и ги използват при решаването на проблеми;

 демонстрират мотивация и участват в дейности заедно с връстниците си.

2. Разработване на инструмент за саморефлексия

Инструментът за саморефлексия разглежда предучилищните учебни заведения като място за 

участие и обучение. Той набляга на факторите в учебното заведение, които влияят върху 

преживяванията на децата. Разглежда осем аспекта:

  приветливата атмосфера;

  приобщаваща социална среда;

  подход, който поставя детето в центъра;

  физическа среда, която е удобна и

 подходяща за деца;

  материали за всички деца;

  възможности за комуникация за всички;

  приобщаваща среда за преподаване и учене;

  семейна среда.

 

3. Адаптиране на екосистемния модел на приобщаващото образование в ранна детска възраст 

Този модел обхваща всички основни аспекти на приобщаващото образование в ранна детска 

възраст и служи като рамка за планиране, подобряване, наблюдение и оценка на качеството на 

приобщаващото образование в ранна детска възраст на местно, регионално и национално ниво 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/IECE-Summary-ENelectronic.pdf

4.  За да спомогнат за реализирането на това право, държавите - страни по конвенцията, 

 предприемат подходящи мерки за привличане на работа на учители, включително такива с 

 увреждания, които да са квалифицирани по езика на знаците и/или Брайловата азбука, да 

 обучават професионалисти и други служители за работа на всички равнища на 

 образователния процес. Това обучение трябва да включва в себе си разбиране на нуждите 

 на хората с увреждания и използване на всякакви допълващи или алтернативни методи, 

 средства и формати на комуникация, образователни методики и материали, предназначени 

 за хора с увреждания.

5.  Държавите - страни по конвенцията, гарантират, че хората с увреждания имат пълен достъп 

 до общо висше образование, до професионално образование и подготовка, до образование 

 за възрастни и възможности за обучение през целия живот, без дискриминация и 

 равноправно с всички останали. За целта държавите - страни по конвенцията, осигуряват 

 предоставянето на разумни улеснения за хората с увреждания.“

Съществуват редица определения за приобщаващото образование. Някои автори дефинират ясно 

какво не може да се счита за приобщаващо образование, докато други изясняват 

фундаменталната разлика между процеса на приобщаване и интеграция, която често погрешно, 

продължава да се счита за синоним на приобщаващото образование. В този контекст Villa and 

Thousand (2016) обясняват защо интеграцията не е приобщаващо образование. Те посочват, че 

интеграцията определя кои ученици не трябва или не могат да се обучават в масовите училища, 

както и че се фокусира главно върху осигуряването на физическа и социална достъпност с 

ограничени или никакви академични очаквания от ученици с умерени и тежки увреждания.

Същите автори подчертават, че приобщаващото образование е едновременно визия и подход, 

които приветстват, ценят и подкрепят разнообразието от академично, социално, емоционално, 

езиково и комуникационно обучение на всички ученици в споделена среда, за постигане на 

желаните образователни цели.

Тannenberger (2016) подчертава, че приобщаващото образование е система или процес, а не 

еднократна мярка. То води до училище за всички, където хетерогенността се разглежда като 

обогатяване на образователния процес. Приобщаването позволява на всички деца да посещават 

общообразователни начални училища близо до домовете си. Учителите в такова училище подхождат 

индивидуално към всеки ученик като към уникална личност. Цялото образование и философия на 

училището се основават на този подход. Образователната стратегия се адаптира към способностите, 

талантите или дефицитите и се фокусира върху това да гарантира, че всеки ученик използва пълния 

си потенциал, като в същото време се учи да общува и да си сътрудничи с останалите.

Tannenberger обръща внимание на разликите в начина, по който концепциите за интеграция и за 

приобщаване разглеждат неуспехите на децата. Докато при интеграцията неуспехът се обяснява с 

липсата на способности у детето, то приобщаващото образование предлага мерки за подкрепа. 

Една от основните цели на приобщаващото образование е да подготви учениците за качествен и 

успешен живот в днешното съвременно общество. Това предполага функциониране в 

приобщаваща среда, в която средата и формата на обучение са  про-инклузивни в същността си.

Педагогическите концепции за приобщаващото образование понастоящем се считат за 

характеристики на едно добре ориентирано „училище на бъдещето“. Сред основните принципи на 

приобщаващото образование, които могат да бъдат намерени не само в професионалната 

литература, но и в международните правни документи, Tannenberger посочва:

1.  Принципът на хуманизма и демокрацията – приобщаването в различни сфери на живота трябва 

да бъде естествена последица от прилагането на правата на човека и ценностите на свободното и 

демократично общество;

2. Принципът на хетерогенността – разнообразието е естествена част от обществото и се счита за 

позитив и двигател за развитие;

3. Принципът на сътрудничеството – съжителство на хората с различни таланти и недостатъци в 

едно общество;

4. Принцип на райониране– всички деца от района имат право да посещават местното училище;

5. Принципът на откритост и ефективност – обмислено и ефективно осъществено обучение в 

безопасна училищна среда;

6. Принципът на индивидуализацията – приемане на потребностите на всеки човек в 

образователната система и поддържане на процеса, така че всеки да може да се развива 

пълноценно;

7. Принцип на целостта – развитието на ученика засяга интелектуалните, социалните, етичните, 

физическите и други компоненти на неговата личност.

Друго цялостно определение за приобщаващото образование може да се намери в Индекса за 

приобщаване. Неговите автори Booth and Ainscow (2016) разглеждат приобщаващото образование 

като безкраен процес, който включва участието на индивиди, създаването на системи и среди и 

насърчаването на приобщаващи ценности. Приобщаването предполага увеличаване на участието 

на всички и намаляване на всички форми на изключване и дискриминация. То насърчава 

вслушването в гласа на децата, на семействата и на училищния персонал.

Индексът разглежда възможностите за училищно развитие в три взаимосвързани направления

1. Създаване на приобщаваща култура – изграждане на общност, установяване на приобщаващи 

реформа в образованието, включително изменения на закони, учебни програми, системи за 

обучение на учители, материали, учебна среда, методологии, начини на разпределение на 

ресурсите и т.н. Преди всичко обаче, ще изисква промяна в нагласите на хората в системата, така че 

да започнат да ценят разнообразието и различията и да ги възприемат като възможност, а не като 

проблем” (стр. 29).

Приобщаващото образование е всеобхватна концепция, която оказва влияние върху политиките и 

подходите в прилагането на задължителното училищно образование, висшето образование и 

обучението на учители. 

Целите на приобщаващото образование могат да се постигат само в среда, която цени всички и 

училището се възприема като ресурс на общността. Приобщаващото образование засяга всички 

ученици. То има за цел да увеличи пълноценното участие на индивида в образователните 

дейности и да намали степента на изключването му от образованието и обществото като цяло. 

Накратко, приобщаващото образование е подход, основан върху принципи, права, ценности като 

равенство, участие, подкрепа, развитие на общността и зачитане на културното многообразие. 

Ценностите, които учителят изповядва, неизбежно определят неговото поведение и действия. 

Според Световния доклад за уврежданията (World Disability Report, 2011), „подходящото обучение на 

масовите учители е предпоставка, те да преподават уверено на деца с различни потребности“(стр. 

222). Докладът подчертава, че обучението на учителите трябва също да се съсредоточи върху 

нагласите и ценностите, а не само върху знанията и уменията.

Много страни от цял свят подписаха Конвенцията за правата на хората с увреждания, която 

разгледахме в предходен раздел от Общите насоки. Тя е документ с най-висока стойност в 

международното право за хората с увреждания.  Конвенцията има за цел да насърчава, защитава и 

гарантира равенството и пълнотата в прилагането на всички човешки права и основни свободи на 

хората и децата с увреждания, и да насърчава зачитането на достойнството им. 

С подписването му, България се ангажира да прилага разпоредбите на Конвенцията. Документът до 

голяма степен представлява набор от инструменти за подобряване на качеството на живот на 

хората с увреждания, като в същото време текстовете носят правна тежест и задължения.

Член 24 – Образование, гласи:

1. Държавите - страни по настоящата конвенция, признават правото на образование на хората с 

увреждания. С оглед реализирането на това право без дискриминация и при равни възможности 

държавите - страни по конвенцията, осигуряват включваща образователна система на всички 

равнища и възможности за обучение през цялата продължителност на живота, насочени към:

a)  пълно развитие на човешкия потенциал и чувството за собствена стойност и достойнство и 

укрепване на спазването на правата на човека, основните свободи и човешкото многообразие;

б)  развитие от страна на хора с увреждания на тяхната личност, таланти и творчески заложби, 

Очевидно е, че всяко дете със спина бифида е уникално. Всяка година по света се раждат хиляди 

хора със спина бифида. Голямата част от тях доживяват до зряла възраст, въпреки тежката 

ситуация. Времето между раждането и зрелостта на тези хора е изпълнено с рискове. Нужна е 

сериозна подкрепа, за да могат родителите да вземат информирани решения, в интерес на 

бъдещето на децата си. Учителят може да е един от онези стълбове, които ще повлияят 

фундаментално върху развитието на детето. В този процес е от изключително значение, родители 

и учители да  имат обща цел като:

Характеристики на добре адаптиран възрастен:

 Придобити социални умения – способност за взаимодействие с други хора;

 Уважение към авторитетите;

 Самоувереност, в смисъл на самоуважение;

  Способност за справяне с предизвикателства;

 Способност за приемане или искане на помощ.

Повече по темата може да намерите в ръководствата на отделните целеви групи.

Мултидисциплинарният екип позволява индивидуална подкрепа за нуждите на ученика от 

специалисти в различни дисциплини, всеки от който допринася с опита и експертизата си. 

Членовете на екипа работят успоредно, а прякото интердисциплинарно взаимодействие е 

по-скоро изключение и се случва посредством ръководителя на екипа

(Hall, 2001).

По отношение на приобщаващото образование, мултидисциплинарните екипи се състоят от 

няколко специалисти от различни области, всеки от които играе специфична роля в посрещане 

нуждите на децата. Екипът може да се състои от учители, специални педагози, училищни 

администратори, здравни работници, социални работници, психолози и др. Какви специалисти ще 

участват зависи от специфичните нужди на ученика и образователния модел. Възможно е 

отделните членове да принадлежат към различни административни структури, да получават 

финансиране от различни източници, да имат различни приоритети и мотивация в работата си. От 

една страна, това прави екипа по-труден за управление и пречи на комуникацията между 

отделните членове. От друга страна, мултидисциплинарният подход е достатъчно ефективен и 

гъвкав, за да бъде приложен сравнително лесно, дори когато не е стандарт за съответната 

образователна система или учебното заведение няма предишен опит.

Мултидисциплинарният подход предлага 

възможност учениците да си взаимодействат с 

отделните членове на екипа при определянето на 

своите лични и образователни цели. Това 

позволява на всеки специалист да се ангажира 

лично и да усеща своя принос в напредъка на 

детето. Друго предимство на подхода е, че 

насърчава участието на семейството в образователния процес и така подобрява координацията на 

грижите и услугите.

Дори членовете на екипа да работят паралелно, те трябва да следват споделени цели и 

разбирания за посоката на развитие на  ученика. В следващия раздел може да намерите пример 

за убежденията на специалистите, която да служи като отправна точка в работата на екипа.

 

Един от членовете обикновено поема ролята на координатор/лидер на екипа. С течение на времето 
тази роля може да се поема от различни членове. Както и отделни специалисти могат да отпадат, 
защото детето вече не се нуждае от подкрепата на съответната дисциплина.

РОЛИ И ФУНКЦИИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯ ЕКИП

Учители, вкл. класни ръководители 

Учителят има основна роля в посрещане на образователните нужди на децата със спина бифида и 

хидроцефалия на почти всяко ниво. Учителят е един от най-важните членове на 

мултидисциплинарния екип. Обикновено поема ролята на координатор или ръководител на екипа, 

тъй като поради естеството на задълженията си, най-често взаимодейства с другите членове.

Класният ръководител е човекът, който познава най-добре качествата на детето, силните страни и 

обучителните му затруднения. Учителят е ангажиран с планиране, адаптиране и модифициране на 

учебната програма, така че да гарантира участието на ученика с 

обучителни затруднения в ежедневните занимания на класа. В 

тези дейности обикновено се включва ресурсен учител. Учителят 

трябва да умее да прилага различни стратегии за преподаване 

като диференциация на учебното съдържание, методите на 

универсалния дизайн и многостепенното обучение, така че 

учениците да следват своето лично развитие и да го споделят с 

останалите в класа.

Класният ръководител е и основният модел за подражание за 

децата. Когато учителят демонстрира положително отношение и 

приемане на многообразието в клас, тези ценности се 

възприемат по-лесно от съученици и педагози. Учителят може да 

подпомогне комуникацията в класа като ангажира учениците в 

съвместни дейности по учебното съдържание и извън него, включително и в спорта.

Училищно ръководство

Училищното ръководство обединява директори и други служители, които отговарят за дейностите 

в учебното заведение.  Тази дефиниция се отнася и до останалите училищни администратори и 

ръководители, като помощник-директори, главни учители и др.

Тяхната основната роля в мултидисциплинарния екип е да осигурят безопасна, позитивна и 

достъпна училищна среда и да насърчават приобщаващата философия и отношение сред всички 

членове на екипа. 

Здравни работници в учебното заведение

Здравните работници обединяват онези служители в учебното заведение, които посрещат 

здравните нужди на децата.

 Най-често това са медицинските сестри и затова в Общите насоко се обръщаме към тях. Същите 

съвети са валидни за лекарите или фелдшерите, които също могат да предоставят здравна 

подкрепа в учебното заведение.  

Медицинската сестра е здравният експерт в екипа и от тази позиция помага на учителите, 

специалните педагози и психолозите да разберат как здравословното състояние и здравните 

нужди на учениците могат да рефлектират върху тяхното представяне и поведение в детската 

градина/училището. Медицинската сестра би могла да подкрепи решенията на училищните 

администратори по отношение безопасността и достъпността на средата. Тя може също така да 

насърчава развитието на умения за самообслужване и застъпничество, свързани с медицинското 

състояние на ученика.

Нашите проучвания показват, че ролята на медицинската сестра в детската градина и училището 

носи голям потенциал, който много често не се познава и се подценява. Навременната и качествена 

медицинска грижа може да бъде решаващ фактор за подобряване на здравето и 

самостоятелността на учениците. Необходима е добра регулаторна рамка, в която тези 

задължения са ясно дефинирани. Подкрепата с информационни материали и допълнителни 

обучения също са ключови.

Асистенти

За да участват пълноценно в учебния процес, някои деца със спина бифида и хидроцефалия се 

нуждаят от асистентска подкрепа. Асистентът може да им помага в извършването на редица 

дейности от ежедневието като хранене, тоалет, преобличане, придвижване и позициониране, както 

и при пътуване до училището. Асистентът също подпомага при използването помощни средства 

като проходилка, инвалидна количка, за слагането и свалянето на ортези и др.

При деца с обучителни затруднения, асистентите могат директно да подкрепят ученика, следвайки 

указанията на учителите и специалните педагози. 

Ролята на асистента в мултидисциплинарния екип е многолика и често не е ясно дефинирана. В 

някои случаи асистентът е външно лице, назначено в рамките на общинска програма или директно 

от училището или семейството. Член на семейството може също да влезе в тази роля. Често това 

става неофициално и само за специфични дейности като помощ за тежка чанта или катетеризация.

Родители и членове на семейството

Макар и да не са професионално подготвени, родителите са  основен и изключително ценен член на 

мултидисциплинарния екип. Те могат да предоставят ценна информация на всички останали 

членове за нуждите, силните страни и интересите на детето, включително за тяхното 

здравословно състояние, успешни обучителни модели, таланти и предходен опит. Те често помагат 

на членовете на екипа да идентифицират нуждите на ученика.  

Заедно с детето си, родителите участват активно в определянето на учебни приоритети и 

образователни цели. Родителите са тези, които вземат информирани решения и правят избор за 

образованието на своето дете.

Учениците със спина бифида и хидроцефалия

Учениците със спина бифида и хидроцефалия също участват в екипа, който подкрепя 

приобщаването им в училище. Обикновено тяхната роля се  припокрива с ролята на родителите, 

като учениците стават по-активни и изземат повече функции и отговорности с израстването си.

Като пълноправен член на екипа е важно децата да получават пълна и достъпна информация от 

останалите членове и да участват във вземането на важните решения свързани с образованието 

им.  

Ресурсите на Multi-IN са насочени към описаните осем групи, които биха могли да формират такъв 

мултидисциплинарен екип в подкрепа на деца със спина бифида и с хидроцефалия в детската 

градина и в училището. Тъй като ресурсите ни са изготвени в подкрепа на екипа, членовете се 

считат за целеви групи на Multi-IN.

Докато Общите насоки предоставят цялостен поглед върху приобщаването, Multi-IN ръководствата 

и образователните видео курсове са насочени към специфични целеви групи. Те включват 

конкретни препоръки и практически съвети, в зависимост от ролята им в екипа.

1.  Спина бифида и хидроцефалия не определят детето. Неговата личност е съвкупност от 
 неповторими качества, като само част от тях са свързани с диагнозите му. Как 

 увреждането ще повлияе на бъдещето и на развитието на детето се определя в ранна 

 възраст, въз основа на надеждната и навременна информация и подкрепата, която 

 семейството получава в този период.

2.  Към настоящия момент срещаме все повече деца и младежи със спина бифида и с 

 хидроцефалия, които успяват да променят представата за тези увреждания. Днес, с 

 развитието на медицината,  комплексната подкрепа в общността и достъпните помощни ň

 средства, децата се развиват по коренно различен начин и добиват умения, които не биха 

 развили, ако живееха в други времена.

3.  Консултирането на родителите трябва да се прави от опитни професионалисти, като 

 засяга всички теми и области на живота, свързани със спина бифида и хидроцефалия.

4. След раждането и поставянето на диагнозите, родителите се нуждаят от време, за да се 

 адаптират към промяната.

5.  Родителите са тези, които вземат решенията. Професионалистите трябва да се отнасят към 

 тях с уважение. Във всеки момент, родителите трябва да усещат, че имат право на избор.  
6.  Качеството на живот на хората със спина бифида и с хидроцефалия зависи от множество 

 фактори. Повечето възрастни с тези увреждания съзнават, че именно те са тези, които 
 определят качеството си на живот. 
7.  Организациите на хора със същите диагнози са богат източник на информация, опит, 

 контакти и подкрепа.

8.  Мултидисциплинарното сътрудничество е ефективно, икономически изгодно и има силна 

 превантивна роля. 

9.  В рамките на мултидисциплинарния екип, експерти от различни области предлагат своя 

 опит, мнения и възможности. На всеки етап от развитието е важно да се поддържат и 

 развиват преди всичко функционалните способности, самостоятелността и доброто 

 самочувствие на детето със спина бифида и с хидроцефалия.
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УБЕЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯ ЕКИП В ПОДКРЕПА
НА ДЕЦАТА СЪС СПИНА БИФИДАИ С ХИДРОЦЕФАЛИЯ

Знанието е сила, обществото е власт, а 
позитивното отношение е всичко

„
“Ланс АРМСТРОНГ

Спина бифида може да бъде диагностицирана преди раждането. Използват се тройният 

биохимичен скрининг, изследване на околоплодна течност и ултразвуково изследване. При 

поставяне на диагнозата е невъзможно да се предвиди категорична прогноза за развитието на 

детето, тъй като при спина бифида има огромна разнородност на проявите. Лечението на спина 

бифида, свързано с оперативно затваряне на дефекта, е възможно преди или след раждането. 

Повечето деца се подлагат на операция след раждането, но в много страни вече е възможна 

операция по време на бременността. Надеждната информация е от съществено значение за 

родителите, които очакват дете със спина бифида, тъй като тя ще определи техните решения по 

отношение оперативното лечение и бъдещето на детето.

Пренатално лечение на спина бифида – опериране преди раждането

Операцията на плода по време на бременност трябва да се извърши до 26-та 

седмица от бременността. В САЩ провеждат клиничното проучване MOMS - 

Trial (Management Of Myelomeningocele Study), благодарение на което грижите 

за пациенти със спина бифида се промениха фундаментално. При ранно 

установяване на спина бифида е възможно да се извърши операция 

на плода между 19-та и 26-та г.с. По време на операцията 

отвореният дефект се затваря, така че да се избегнат 

по-нататъшни неврологични увреждания на гръбначния мозък 

при продължаващото вътреутробно развитие. По този начин 

ефектите от спина бифида могат да бъдат значително 

ограничени.

Един от пионерите на феталната хирургия, професор Муели от 

Швейцария отбелязва, че обхватът на новите открития при деца 

със спина бифида, оперирани пренатално, би могъл да ангажира 

цяло едно поколение учени и да ги обедини в уникален шедьовър на 

съвременната спинабифидология. 

Напредъка в пренаталните техники за затваряне на дефекта и докладваните все по-добри 

резултатите при възстановяването на матката, доведоха до революция в неврохирургичния 

подход към менингомиелоцеле. Процедурата крие и известни рискове, най-честият от които е 

последващото преждевременно раждане. Въпреки това, изследванията потвърждават, че 

ползитеот пренаталната хирургия надвишават усложненията и рисковете при недоносените 

бебета. Повечето бебета се раждат в 37-та седмица от бременността.  Преките ползи от феталната 

хирургия при децата със спина бифида включват намаляване на честотата на хидроцефалия, 

малформация на Арнолд Киари II, леко подобрение на двигателните умения и намаляване на 

смъртността.

Демонстрационен видеоклип за фетална хирургия:

 https://www.youtube.com/watch?v=bLnYzCcTEEA

Пренаталната операция на спина бифида вече не се счита за експериментално лечение. Такива 

операции от години се правят успешно в Белгия, Германия, Италия, Полша, Швейцария и други 

държави в Европа. Един от най-известните центрове е в Цюрих, Швейцария. Разходите се покриват 

съгласно Европейската директивата за трансгранично здравно обслужване. 

Лечение на бебе със спина бифида след раждането

Целта на неврохирургичната интервенция при децата, родени със спина бифида, е да затвори 

отворените дефекти възможно най-скоро след раждането и да предотврати възможните вторични 

усложнения. Такива усложнения са отвореното менингомиелоцеле и хидроцефалия, малформация 

на Арнолд Киари II и възможен синдром на гръбначния мозък.

Някои държави предоставят по-добри грижи на пациентите със спина бифида, но дори и в общ план, 

съвременните познания, не само в областта на медицината, позволяват да се осигури качествено и 

ефективно лечение, възможно най-скоро след раждането. Това е от съществено значение за 

цялостното бъдещо развитие на детето. С подходяща следродилна здравна грижа повечето 

пациенти ще оцелеят, като това зависи пряко от степента на увреждане.

Спина бифида възниква в резултат на ранна аномалия в развитието на нервната система и води до 

различни структурни аномалии и свързаните с тях функционални неврологични дефицити. Това 

значи, че неврологичните проблеми са в основата на всички клинични прояви. Операцията не 

компенсира неврологичния дефицит. Пациентът остава с неврологични увреждания.

Според класификацията на Маккомб, представена от Хорн, дефектите на невралната тръба се 

делят на:

1.  каудален и краниален, според мястото на възникване. 96% от тях са в каудалния (задния) 

 край, 3% в черепния край (черепа) и 1% са комбинирани.

2.  отворени и затворени

 Затворени: Спина бифида окулта като асимптоматична спина бифида. Среща се при 25% от 

 населението. Обикновено е без прояви и няма усложнения.

Отворени: Менингоцеле - забелязва се затворен кожен сак, излизащ от гръбначния стълб. Сакът

  съдържа гръбначна течност, но не и нервна тъкан.

  Менингомиелоцеле - неправилно развитият гръбначен мозък излиза през  

  несвързаните дъги на един или няколко прешлена. Това е най-честата форма на 

 спина бифида. Тя възниква в резултат на ранен дефект в развитието на нервната система и 

 води до последващи структурни аномалии и свързаните с тях функционални неврологични 

 дефицити. 

Последващата грижа е силно ограничена като включва диагностицирането и хирургичното лечение 

на възможни сраствания, образувани на мястото на първоначалната оклузия и произтичащите от 

това неврологични признаци и симптоми.

По отношение на функционалността при ходене, децата със спина бифида се разделят на три групи.

1.  Децата, които ходят самостоятелно;

2.  Децата, които ходят с помощни средства – с патерици, бастуни, проходилки, ортези и др. 

 Ходенето обикновено е функционално само за кратки разстояния.

3.  Децата, които се придвижват с рингови колички – някои самостоятелно, други с 

асистенция.

ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА С ХИДРОЦЕФАЛИЯ

Според Смрек хидроцефалията е състояние, характеризиращо се със събиране на 
цереброспиналната течност в мозъчните вентрикули, причинено от нарушения в нейното 
образуване, поток или абсорбция.

Хидроцефалия може да бъде вродена или придобита. Може да се появи на всяка възраст. 

Причината обикновено е друго заболяване, като менингомиелоцеле, синдром на Денди-Уокър, 

малформации на Арнолд Киари II, състояния след инфекция или мозъчен кръвоизлив (при 

недоносени бебета, нараняване или мозъчни тумори).

От десетилетия се прилага класическото лечение на хидроцефалия, което се изразява в 

оперативното поставяне на устройство във вентрикулите на мозъка. Оттам, чрез система от помпи 

и маркучи, се свързва, най-често, с коремната кухина. Нарича се вентрикуло перитонеален дренаж 

- VP клапа/шънт.

Друга алтернатива е вентрикуло атриален дренаж (VA), при който краят на катетъра се свързва не 

с коремната кухина, а с дясното предсърдие. Този вид дренаж е по-рядко използван.

След хирургичното лечение могат да се получат някои усложнения, като инфекция или свръх 

дренаж. Вече има програмируеми клапи, при които е възможно да се регулира пропускливостта на 

клапата от външно устройство. 

Средно се налагат по две ревизии на клапата, поради усложнения или растеж на детето.

Видеоклип на английски, с повече информация за хидроцефалия, направен от видния американски 

неврохирург Б. Уарф:

https://www.youtube.com/watch?v=bHD8zYImKqA

Днес някои случаи на хидроцефалия могат да се лекуват без оперативно поставяне на клапа. 

Алтернативата е ендоскопска вентрикулостомия, при която с помощта на невроендоскоп се прави 

отвор в основата на третия мозъчен вентрикул, за да може гръбначно-мозъчната течност да се 

оттича.

Чрез ендоскопска тривентрикулостомия (ETV) могат да се избегнат някои усложнения свързани с 

клапите, като инфекция или отхвърляне.

Повече за метода ETV може да видите на този линк: 

 https://www.youtube.com/watch?v=g3sVRWjHA98

СИМПТОМИ НА НЕИЗПРАВНОСТ НА КЛАПАТА

Изданието “Understanding Spina Bifida” посочва следните симптоми на неизправност на клапата, 

според възрастта на детето::

Малки деца:  Висока температура;

   Повръщане;

   Умора, свръхчувствителност;

   Подуване, неестествено обезцветяване, зачервяване на кожата, по 

   протежение на клапата и тръбата;

   Загуба или увреждане на вече придобити когнитивни и двигателни функции 

   (ходене, говор, координация и баланс);

   Припадъци, придружени от потрепвания;

   Главоболие;

   Уголемяване на главата, причинено от уголемяване на вентрикулите;

   Зрителни нарушения: замъгляване, двойно виждане, прекомерно мигане или 

   кривогледство;

   Краищата на очите се издърпват надолу;

   Загуба на концентрация и поведенчески разстройства;

   Общо неразположение.

Деца и възрастни: Главоболие;

   Гадене, повръщане;

   Умора, свръхчувствителност;

   Общо неразположение;

   Болки в гърба;

   Висока температура;

   Зрителни нарушения: замъгляване, двойно виждане;

   Промени в емоционалността;

   Нарушения на координацията, непохватност;

   Нарушения в умствените способности;

   Подуване, неестествено обезцветяване, зачервяване на кожата, по 

   протежение на клапата и тръбата;

   Нарушения при ходене;

   Припадъци, придружени от потрепвания;

   Влошаване на представянето в или извън училище;

   Сънливост;

   Трудно събуждането;

   Намалени когнитивни и двигателни умения.

Какво трябва да се направи, ако се появят симптоми на неизправност на клапата?

1. Ако симптомите се появят рязко и тежко, незабавно потърсете медицинска помощ.

2. Отидете до най-близкото спешно отделение.

3. Ако симптомите са по-леки, посетете лекуващия неврохирург и обсъдете по-нататъшни  

 възможности за лечение.

ПАРАДОКСИТЕ ПРИ СПИНА БИФИДА

 Спина бифида често се описва като най-тежката вродена аномалия, съвместима с живота.

 Няма двама души еднакво засегнати от спина бифида, дори и с еднакво ниво на дефекта.

 Това е една от малкото вродени малформации, при които има превенция.

 Научно доказана е възможността за ефективно предотвратяване на появата на този вроден 

 дефект чрез използването на фолиева киселина (един от групата на витамините В - В9).

 Допълнителният прием на фолиева киселина при жени в детеродна възраст един месец 

 преди забременяване и през първите четири седмици от бременността, намалява риска от 

 спина бифида с до 75%.

 В страните, които прилагат обогатяване на хранителни суровини с фолиева киселина 

 (най-често брашно), честотата на спина бифида е намалена с до 30%.

 Известни са различни фактори, които в различни комбинация и едновременно могат да 

 доведат до спина бифида.

 Повечето хора с тази диагноза не се раждат, въпреки че в обществото има много примери за 

 успешни хора със спина бифида.

 Литературата в много страни предлага остаряла и неадекватна информация за живота на 

 хората със спин бифида и с хидроцефалия, въпреки множеството съвременни научни данни 

 и изследвания и добрите примери около нас. 

 Качеството на живот на много възрастни със спина бифида, като параолимпийски 

 спортисти, лекари, адвокати и други, е видно. Въпреки това, на новите родители се поднася 

 предимно негативна информация и лоши прогнози за детето.

 Поради факта, че повечето професионалисти не срещат хора със спин бифида по време на 

 практиката си, те имат негативно отношение към тези хора. Често директори, учителите и 

 други специалисти подхождат с подобна настройка. Ако не се поддадат на тези 

 предразсъдъци, те могат да изиграят изключително положителна роля в живота на децата, 

 като се превърнат в източник, не само на знания, но и на възможности.

 Вярваме, че образователни материали Multi-IN също ще допринесат за по-обективна 

 представа за тези хора и чрез информирани и подготвени експерти, ще отворят нови 

 възможности за деца и младежи със спина бифида и с хидроцефалия.

 Благодарение на спина бифида се развива ново направление в медицината - пренатална 

 фетална хирургия. Бебето се оперира до 26-та седмица от бременността, докато е още в 

 тялото на майката. В момента пренаталната хирургия се прилага широко и при деца с други 

 диагнози, не само за спина бифида.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ СПИНА БИФИДА

Най-леката форма на спина бифида (окулта) представлява неоформена дъга на единия прешлен на 

гръбначния стълб. Всеки четвърти има такъв анатомичен вариант, което на практика не се свързва 

със заболяване или има някакви последици.

Приблизително всеки хиляда души имат сериозен дефект. Той може да доведе до различна степен 

на парализа и нарушена подвижност на долните крайници, както и да повлияе на функцията на 

червата, пикочния мехур; да доведе до затлъстяване, влошаване на фината моторика, зрението, 

слуха, ученето и когнитивната функция.

Навременното и правилно лечение е превенция на много възможни усложнения. Хората със спина 

бифида се нуждаят от доживотната помощ от редица специалисти. Вторичните последици от 

диагнозата са комплексни и изискват координирани грижи и сътрудничеството на различни 

експерти, заедно с лекарите специалисти – неврохирург, невролог, уролог, ортопед, рехабилитатор, 

участват физиотерапевт, диетолог, психолог, социален работник и др.

При диагностицирането на много от вторичните последици, трябва да се има предвид, че спина 

бифида е комплексен и сложен проблем и изисква цялостен поглед от няколко експерти. 

Благодарение на сътрудничество между тях е възможно да се открие решението по-ефективно, 

лесно и бързо.

Повечето деца със спина бифида посещават масови училища.  Повече от 80% живеят до зряла 

възраст и може да ги срещнете навсякъде в обществото: хората със спина бифида вече са сядали 

на министерски стол, занимават се активно със спорт, носят бели престилки и обучават деца.  

Прогнозите могат да са много различни, според това дали човек е развил хидроцефалия, дали е 

претърпял операция, каква е била операцията, какви са урологичните проблеми, има ли 

деформации по краката, коленете, гръбначния стълб. От съществено значение е наличието на 

координирана грижа от различни експерти в рамките на системата. Координираната и навременна 

грижа значително намалява честотата на вторичните усложнения и спестява финансови разходи. 

Липсата на комуникация между специалистите увеличава риска от игнориране на потенциални 

усложнения на здравето. 

Основните цели в грижите трябва да бъдат подобряване на функционалността, мобилността (не 

задължително ходенето) и минимизиране на риска от възможни усложнения. Това предполага 

познаване на рисковете, които са често срещани при хора със спина бифида и с хидроцефалия – като 

например рискът от затлъстяване. 

Експертите по наранявания на гръбначния стълб препоръчват да се използват Международните 

стандарти за неврологична и функционална класификация при наранявания на гръбначния стълб, 

издадени от Американската асоциация. Те обръщат внимание на родителите, че няма 

причинно-следствена връзка между възможността за активно участие в обществото и 

способността за ходене. 

Промоцията на здравето включва и подкрепа за психично здраве и благополучие, не само на 

хората със спина бифида и хидроцефалия, но и на членовете на техните семейства – родители, 

братя и сестри. Доброто здраве е пряко свързано с подобряване на качеството на живот и достъпа 

до права. Едно от тях е правото на образование, което трябва да се осъществява до дома на детето. 

Правото на образование се счита за необходимо основание за упражняване на други права.  

Изследванията потвърждават, че децата и юношите със спина бифида имат по-ниско самочувствие 

от техните връстници в следните области:

1. Външен вид;

2. Социално приемане;

3. Представяне в училище;

4. Лично удовлетворение;

Инконтиненцията на пикочния мехур и дебелото черво, носейки социална стигма, също имат своя 

ефект върху намаленото самочувствие при младите хора. Това ограничава участието им в дейности 

и води до социална изолация. Постигането на контрол върху дефекацията е силна подкрепяща 

мярка за намаляване на чувството на страх, срам и тревожност.

Важно е да се подчертае, че въпреки, че повечето деца със спина бифида постигат средно и над 

средното интелектуално ниво, тяхното представяне в училище може да се повлияе от коренно 

различното развитие на мозъка, вследствие наличието на хидроцефалия, малформацията Арнолд 

Киари II. и свързаните с тях обучителни затруднения. Това се проявява в нарушени изпълнителни 

функции, дефицит на вниманието, езикови и речеви дефицити, затруднения със самоконтрола, 

организацията, пространствена ориентация и други. В същото време симптомите при отделните 

деца със спина бифида и с хидроцефалия са различни и е трудно да се приложи единен обучителен 

профил за всички.  

В допълнение, според изследвания от САЩ, при повечето деца със спина бифида се регистрира 

забавяне в развитието на независимостта с от две до пет години, спрямо връстниците им. Това 

включваа умения като преобличане, планиране на дейности с връстници, приготвяне на 

предварително планирани ястия и др. 

Всички тези ограничения трябва да бъдат взети под внимание при обучението на децата със спина 

бифида и с хидроцефалия, като учебното заведение трябва да осигури индивидуални мерки за 

подкрепа на детето. Положителното в случая е, че целенасоченото когнитивно обучение може да 

повиши функционалната независимост и самоконтрол. (Stubberud и Riemer, 2012)

Хидроцефалия в цифри

 Клапа/шънт – система от помпи и маркучи (катетри). Клапни системи се използват в 

 различни области на медицината повече от 100 години;

 Първата клапна система е създадена през 1960 г.

 Изобретателят на революционната клапа е Джон Холтер, инженер и баща, чийто син, Кейси е 

 роден със спина бифида и с хидроцефалия.

 В момента има повече от 127 различни модели клапи за лечение на хидроцефалия.

Хидроцефалия в картини - лечение чрез  VP клапа 

Андрей Дрдул и Терезиа Дрдулова

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



Училищното ръководство, също така, трябва да създава благоприятни условия и да подпомага 

възможностите за сътрудничество между учители, специални педагози и други членове на 

мултидисциплинарния екип.

Ресурсни учители/специални педагози

Когато детето среща обучителни затруднения, мултидисциплинарният екип може да включва 

специален педагог, чиято роля е да подпомага работата на общообразователния учител. 

Специалният педагог може да се присъединява или да напуска екипа с течение на времето, в 

зависимост от текущите образователни нужди на детето.

Неговата роля е да подкрепя детето със специални инструкции и наставления в различни формати, 

като това се случва при съвместно преподаване с учителя в класната стая или като индивидуално 

обучение, в съответствие с текущия учебен план и програмата на класа. Ресурсният учител 

прилага различни стратегии, така че учениците с обучителни затруднения да следват своите 

лични цели, в рамките на споделени дейности с класа. 

Когато мултидисциплинарният екип включва специален учител, обикновено той също участва в 

планирането и адаптирането на учебната програма, заедно с водещия учител. 

Често специалните педагози улесняват комуникацията между съучениците, като обучават ученици 

с увреждания в социални умения и умения за общуване и насърчават положителното отношение на 

останалите.

Училищен психолог и педагогически съветник

Участието на училищен психолог или педагогически съветник в мултидисциплинарния екип също 

не е задължително. Тяхната роля е да подпомогнат пълноценното участие на децата със спина 

бифида и хидроцефалия в училищния живот. Чрез разговори и консултации те 

помагат на учениците да развият и приложат личностни умения, в 

съответствие с конкретните им нужди от подкрепа в училище. 

Училищните психолози и съветници имат своята важна 

роля в превенцията и противодействието на тормоза, 

както и в периода на пубертета.

Обикновено те координират работата си с другите 

членове на екипа като учители, специални учители, 

медицински сестри и семейството на детето.

 на техните умствени и физически способности в пълния размер на техния потенциал;

в)  предоставяне на възможност на хората с увреждания да участват ефективно в свободно 

 общество.

2.  При реализирането на това право държавите - страни по конвенцията, гарантират, че:

a)  лица с увреждания не са изключени от системата на общото образование по причина на 

 тяхното увреждане, както и деца с увреждания не са изключени от системата на 

 безплатното и задължително начално образование или на средното образование по 

 причина на тяхното увреждане;

б)  хората с увреждания имат достъп до включващо, качествено и безплатно начално 

 образование и до средно образование равноправно с всички останали в общността, в която 

 живеят;

в)  се предоставят разумни улеснения според изискванията на индивида;

г) хората с увреждания получават нужната им подкрепа в рамките на системата за общо 

 образование с оглед улесняване на тяхното ефективно образование;

д)  се предоставят ефективни мерки за индивидуална подкрепа в среда, способстваща за 

 пълноценното им академично и социално израстване, в съответствие с целите на 

 пълното включване.

3.  Държавите - страни по настоящата конвенция, дават възможност на хората с увреждания 

 за усвояване на житейски и социални умения, способстващи за пълноценното им и 

 равноправно участие в образованието и като членове на общността. За тази цел държавите 

 - страни по конвенцията, предприемат подходящи мерки, включително:

a)  улесняване изучаването на Брайловата и други алтернативни азбуки, на допълващи и 

 алтернативни методи, средства и формати на комуникация, ориентация и умения за 

придвижване, улесняване на взаимната 

взаимопомощ и наставничеството в 

рамките на общността;

б) улесняване усвояването на език на 

знаците и налагане на лингвистична 

идентичност на общността на лишените 

от слух;

в) гарантиране, че образованието на лица 

и особено деца, които са лишени от 

зрение, слух или от двете, се осъществява 

при използване на най-подходящите за индивида езици, методи и средства за комуникация и в 

среда, способстваща за пълноценното му академично и социално израстване.

ценности.

2. Прилагане на приобщаващи мерки - развитие на училище за всички, подкрепа на 

многообразието.

3. Развитие на приобщаваща практика - разработване на учебна програма за всички, организация на 

обучението.

Индексът за приобщаване е достъпен на български тук: 

https://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20EY%20Bulgarian.pdf 

Европейската агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование, 

базирана в Брюксел (www.european-agency.org), предлага друг специфичен инструмент за развитие 

на приобщаващото образование под формата на приобщаващ профил на учителя. Агенцията 

посочва четири основни ценности, свързани с преподаването и ученето, които следва да са основа 

в работата на всички педагози в приобщаващото образование:

1. Зачитане на ценността на разнообразието – различията се възприемат като ресурс и принос към 

образованието;

2. Подкрепа за всички ученици – учителите поставят високи цели за всеки ученик;

3. Сътрудничество – Сътрудничеството и работата в екип са съществени части от подхода на всеки 

учител; 

4. Лично професионално развитие – преподаването е дейност, свързана с ученето и следователно 

учителите също носят отговорност да се учат през целия живот.

Повече подробности можете да намерите тук:

https://www.european-agency.org/sites/default/files/profile_of_inclusive_teachers_en.pdf

Агенцията разработва концепция за качествено приобщаващо образование в ранна детска възраст 

за всички деца. Тя разделя констатациите в три области:

1. Да даде възможност на всички деца да принадлежат, да се ангажират и да учат

Всяко дете е уникално по отношение на приобщаването. Вместо да се ограничаваме до спазването 

на националните стандарти, е необходимо да наблюдаваме напредъка на всяко дете. Това ни 

позволява да ценим всички като активни участници, без значение нивото им на успех и да им 

осигурим подкрепата, от която се нуждаят, за да постигнат напредък, заедно със съучениците си. 

Учебните заведения, които служат за добър пример, приемат и ценят всяко дете в творческа и 

подкрепяща учебна общност, към която всички принадлежат и където всеки се радва на добри 

взаимоотношения, както със служители, така и с връстници. В такава приятелска атмосфера 

децата се насърчават и им се позволява да:

 използват силните си страни;

 вземат решения, особено в играта;

 развиват своето любопитство и самостоятелност;

 изразяват интереси, поставят си цели и ги използват при решаването на проблеми;

 демонстрират мотивация и участват в дейности заедно с връстниците си.

2. Разработване на инструмент за саморефлексия

Инструментът за саморефлексия разглежда предучилищните учебни заведения като място за 

участие и обучение. Той набляга на факторите в учебното заведение, които влияят върху 

преживяванията на децата. Разглежда осем аспекта:

  приветливата атмосфера;

  приобщаваща социална среда;

  подход, който поставя детето в центъра;

  физическа среда, която е удобна и

 подходяща за деца;

  материали за всички деца;

  възможности за комуникация за всички;

  приобщаваща среда за преподаване и учене;

  семейна среда.

 

3. Адаптиране на екосистемния модел на приобщаващото образование в ранна детска възраст 

Този модел обхваща всички основни аспекти на приобщаващото образование в ранна детска 

възраст и служи като рамка за планиране, подобряване, наблюдение и оценка на качеството на 

приобщаващото образование в ранна детска възраст на местно, регионално и национално ниво 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/IECE-Summary-ENelectronic.pdf

4.  За да спомогнат за реализирането на това право, държавите - страни по конвенцията, 

 предприемат подходящи мерки за привличане на работа на учители, включително такива с 

 увреждания, които да са квалифицирани по езика на знаците и/или Брайловата азбука, да 

 обучават професионалисти и други служители за работа на всички равнища на 

 образователния процес. Това обучение трябва да включва в себе си разбиране на нуждите 

 на хората с увреждания и използване на всякакви допълващи или алтернативни методи, 

 средства и формати на комуникация, образователни методики и материали, предназначени 

 за хора с увреждания.

5.  Държавите - страни по конвенцията, гарантират, че хората с увреждания имат пълен достъп 

 до общо висше образование, до професионално образование и подготовка, до образование 

 за възрастни и възможности за обучение през целия живот, без дискриминация и 

 равноправно с всички останали. За целта държавите - страни по конвенцията, осигуряват 

 предоставянето на разумни улеснения за хората с увреждания.“

Съществуват редица определения за приобщаващото образование. Някои автори дефинират ясно 

какво не може да се счита за приобщаващо образование, докато други изясняват 

фундаменталната разлика между процеса на приобщаване и интеграция, която често погрешно, 

продължава да се счита за синоним на приобщаващото образование. В този контекст Villa and 

Thousand (2016) обясняват защо интеграцията не е приобщаващо образование. Те посочват, че 

интеграцията определя кои ученици не трябва или не могат да се обучават в масовите училища, 

както и че се фокусира главно върху осигуряването на физическа и социална достъпност с 

ограничени или никакви академични очаквания от ученици с умерени и тежки увреждания.

Същите автори подчертават, че приобщаващото образование е едновременно визия и подход, 

които приветстват, ценят и подкрепят разнообразието от академично, социално, емоционално, 

езиково и комуникационно обучение на всички ученици в споделена среда, за постигане на 

желаните образователни цели.

Тannenberger (2016) подчертава, че приобщаващото образование е система или процес, а не 

еднократна мярка. То води до училище за всички, където хетерогенността се разглежда като 

обогатяване на образователния процес. Приобщаването позволява на всички деца да посещават 

общообразователни начални училища близо до домовете си. Учителите в такова училище подхождат 

индивидуално към всеки ученик като към уникална личност. Цялото образование и философия на 

училището се основават на този подход. Образователната стратегия се адаптира към способностите, 

талантите или дефицитите и се фокусира върху това да гарантира, че всеки ученик използва пълния 

си потенциал, като в същото време се учи да общува и да си сътрудничи с останалите.

Tannenberger обръща внимание на разликите в начина, по който концепциите за интеграция и за 

приобщаване разглеждат неуспехите на децата. Докато при интеграцията неуспехът се обяснява с 

липсата на способности у детето, то приобщаващото образование предлага мерки за подкрепа. 

Една от основните цели на приобщаващото образование е да подготви учениците за качествен и 

успешен живот в днешното съвременно общество. Това предполага функциониране в 

приобщаваща среда, в която средата и формата на обучение са  про-инклузивни в същността си.

Педагогическите концепции за приобщаващото образование понастоящем се считат за 

характеристики на едно добре ориентирано „училище на бъдещето“. Сред основните принципи на 

приобщаващото образование, които могат да бъдат намерени не само в професионалната 

литература, но и в международните правни документи, Tannenberger посочва:

1.  Принципът на хуманизма и демокрацията – приобщаването в различни сфери на живота трябва 

да бъде естествена последица от прилагането на правата на човека и ценностите на свободното и 

демократично общество;

2. Принципът на хетерогенността – разнообразието е естествена част от обществото и се счита за 

позитив и двигател за развитие;

3. Принципът на сътрудничеството – съжителство на хората с различни таланти и недостатъци в 

едно общество;

4. Принцип на райониране– всички деца от района имат право да посещават местното училище;

5. Принципът на откритост и ефективност – обмислено и ефективно осъществено обучение в 

безопасна училищна среда;

6. Принципът на индивидуализацията – приемане на потребностите на всеки човек в 

образователната система и поддържане на процеса, така че всеки да може да се развива 

пълноценно;

7. Принцип на целостта – развитието на ученика засяга интелектуалните, социалните, етичните, 

физическите и други компоненти на неговата личност.

Друго цялостно определение за приобщаващото образование може да се намери в Индекса за 

приобщаване. Неговите автори Booth and Ainscow (2016) разглеждат приобщаващото образование 

като безкраен процес, който включва участието на индивиди, създаването на системи и среди и 

насърчаването на приобщаващи ценности. Приобщаването предполага увеличаване на участието 

на всички и намаляване на всички форми на изключване и дискриминация. То насърчава 

вслушването в гласа на децата, на семействата и на училищния персонал.

Индексът разглежда възможностите за училищно развитие в три взаимосвързани направления

1. Създаване на приобщаваща култура – изграждане на общност, установяване на приобщаващи 

реформа в образованието, включително изменения на закони, учебни програми, системи за 

обучение на учители, материали, учебна среда, методологии, начини на разпределение на 

ресурсите и т.н. Преди всичко обаче, ще изисква промяна в нагласите на хората в системата, така че 

да започнат да ценят разнообразието и различията и да ги възприемат като възможност, а не като 

проблем” (стр. 29).

Приобщаващото образование е всеобхватна концепция, която оказва влияние върху политиките и 

подходите в прилагането на задължителното училищно образование, висшето образование и 

обучението на учители. 

Целите на приобщаващото образование могат да се постигат само в среда, която цени всички и 

училището се възприема като ресурс на общността. Приобщаващото образование засяга всички 

ученици. То има за цел да увеличи пълноценното участие на индивида в образователните 

дейности и да намали степента на изключването му от образованието и обществото като цяло. 

Накратко, приобщаващото образование е подход, основан върху принципи, права, ценности като 

равенство, участие, подкрепа, развитие на общността и зачитане на културното многообразие. 

Ценностите, които учителят изповядва, неизбежно определят неговото поведение и действия. 

Според Световния доклад за уврежданията (World Disability Report, 2011), „подходящото обучение на 

масовите учители е предпоставка, те да преподават уверено на деца с различни потребности“(стр. 

222). Докладът подчертава, че обучението на учителите трябва също да се съсредоточи върху 

нагласите и ценностите, а не само върху знанията и уменията.

Много страни от цял свят подписаха Конвенцията за правата на хората с увреждания, която 

разгледахме в предходен раздел от Общите насоки. Тя е документ с най-висока стойност в 

международното право за хората с увреждания.  Конвенцията има за цел да насърчава, защитава и 

гарантира равенството и пълнотата в прилагането на всички човешки права и основни свободи на 

хората и децата с увреждания, и да насърчава зачитането на достойнството им. 

С подписването му, България се ангажира да прилага разпоредбите на Конвенцията. Документът до 

голяма степен представлява набор от инструменти за подобряване на качеството на живот на 

хората с увреждания, като в същото време текстовете носят правна тежест и задължения.

Член 24 – Образование, гласи:

1. Държавите - страни по настоящата конвенция, признават правото на образование на хората с 

увреждания. С оглед реализирането на това право без дискриминация и при равни възможности 

държавите - страни по конвенцията, осигуряват включваща образователна система на всички 

равнища и възможности за обучение през цялата продължителност на живота, насочени към:

a)  пълно развитие на човешкия потенциал и чувството за собствена стойност и достойнство и 

укрепване на спазването на правата на човека, основните свободи и човешкото многообразие;

б)  развитие от страна на хора с увреждания на тяхната личност, таланти и творчески заложби, 

Очевидно е, че всяко дете със спина бифида е уникално. Всяка година по света се раждат хиляди 

хора със спина бифида. Голямата част от тях доживяват до зряла възраст, въпреки тежката 

ситуация. Времето между раждането и зрелостта на тези хора е изпълнено с рискове. Нужна е 

сериозна подкрепа, за да могат родителите да вземат информирани решения, в интерес на 

бъдещето на децата си. Учителят може да е един от онези стълбове, които ще повлияят 

фундаментално върху развитието на детето. В този процес е от изключително значение, родители 

и учители да  имат обща цел като:

Характеристики на добре адаптиран възрастен:

 Придобити социални умения – способност за взаимодействие с други хора;

 Уважение към авторитетите;

 Самоувереност, в смисъл на самоуважение;

  Способност за справяне с предизвикателства;

 Способност за приемане или искане на помощ.

Повече по темата може да намерите в ръководствата на отделните целеви групи.

Мултидисциплинарният екип позволява индивидуална подкрепа за нуждите на ученика от 

специалисти в различни дисциплини, всеки от който допринася с опита и експертизата си. 

Членовете на екипа работят успоредно, а прякото интердисциплинарно взаимодействие е 

по-скоро изключение и се случва посредством ръководителя на екипа

(Hall, 2001).

По отношение на приобщаващото образование, мултидисциплинарните екипи се състоят от 

няколко специалисти от различни области, всеки от които играе специфична роля в посрещане 

нуждите на децата. Екипът може да се състои от учители, специални педагози, училищни 

администратори, здравни работници, социални работници, психолози и др. Какви специалисти ще 

участват зависи от специфичните нужди на ученика и образователния модел. Възможно е 

отделните членове да принадлежат към различни административни структури, да получават 

финансиране от различни източници, да имат различни приоритети и мотивация в работата си. От 

една страна, това прави екипа по-труден за управление и пречи на комуникацията между 

отделните членове. От друга страна, мултидисциплинарният подход е достатъчно ефективен и 

гъвкав, за да бъде приложен сравнително лесно, дори когато не е стандарт за съответната 

образователна система или учебното заведение няма предишен опит.

Мултидисциплинарният подход предлага 

възможност учениците да си взаимодействат с 

отделните членове на екипа при определянето на 

своите лични и образователни цели. Това 

позволява на всеки специалист да се ангажира 

лично и да усеща своя принос в напредъка на 

детето. Друго предимство на подхода е, че 

насърчава участието на семейството в образователния процес и така подобрява координацията на 

грижите и услугите.

Дори членовете на екипа да работят паралелно, те трябва да следват споделени цели и 

разбирания за посоката на развитие на  ученика. В следващия раздел може да намерите пример 

за убежденията на специалистите, която да служи като отправна точка в работата на екипа.

 

Един от членовете обикновено поема ролята на координатор/лидер на екипа. С течение на времето 
тази роля може да се поема от различни членове. Както и отделни специалисти могат да отпадат, 
защото детето вече не се нуждае от подкрепата на съответната дисциплина.

РОЛИ И ФУНКЦИИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯ ЕКИП

Учители, вкл. класни ръководители 

Учителят има основна роля в посрещане на образователните нужди на децата със спина бифида и 

хидроцефалия на почти всяко ниво. Учителят е един от най-важните членове на 

мултидисциплинарния екип. Обикновено поема ролята на координатор или ръководител на екипа, 

тъй като поради естеството на задълженията си, най-често взаимодейства с другите членове.

Класният ръководител е човекът, който познава най-добре качествата на детето, силните страни и 

обучителните му затруднения. Учителят е ангажиран с планиране, адаптиране и модифициране на 

учебната програма, така че да гарантира участието на ученика с 

обучителни затруднения в ежедневните занимания на класа. В 

тези дейности обикновено се включва ресурсен учител. Учителят 

трябва да умее да прилага различни стратегии за преподаване 

като диференциация на учебното съдържание, методите на 

универсалния дизайн и многостепенното обучение, така че 

учениците да следват своето лично развитие и да го споделят с 

останалите в класа.

Класният ръководител е и основният модел за подражание за 

децата. Когато учителят демонстрира положително отношение и 

приемане на многообразието в клас, тези ценности се 

възприемат по-лесно от съученици и педагози. Учителят може да 

подпомогне комуникацията в класа като ангажира учениците в 

съвместни дейности по учебното съдържание и извън него, включително и в спорта.

Училищно ръководство

Училищното ръководство обединява директори и други служители, които отговарят за дейностите 

в учебното заведение.  Тази дефиниция се отнася и до останалите училищни администратори и 

ръководители, като помощник-директори, главни учители и др.

Тяхната основната роля в мултидисциплинарния екип е да осигурят безопасна, позитивна и 

достъпна училищна среда и да насърчават приобщаващата философия и отношение сред всички 

членове на екипа. 

Здравни работници в учебното заведение

Здравните работници обединяват онези служители в учебното заведение, които посрещат 

здравните нужди на децата.

 Най-често това са медицинските сестри и затова в Общите насоко се обръщаме към тях. Същите 

съвети са валидни за лекарите или фелдшерите, които също могат да предоставят здравна 

подкрепа в учебното заведение.  

Медицинската сестра е здравният експерт в екипа и от тази позиция помага на учителите, 

специалните педагози и психолозите да разберат как здравословното състояние и здравните 

нужди на учениците могат да рефлектират върху тяхното представяне и поведение в детската 

градина/училището. Медицинската сестра би могла да подкрепи решенията на училищните 

администратори по отношение безопасността и достъпността на средата. Тя може също така да 

насърчава развитието на умения за самообслужване и застъпничество, свързани с медицинското 

състояние на ученика.

Нашите проучвания показват, че ролята на медицинската сестра в детската градина и училището 

носи голям потенциал, който много често не се познава и се подценява. Навременната и качествена 

медицинска грижа може да бъде решаващ фактор за подобряване на здравето и 

самостоятелността на учениците. Необходима е добра регулаторна рамка, в която тези 

задължения са ясно дефинирани. Подкрепата с информационни материали и допълнителни 

обучения също са ключови.

Асистенти

За да участват пълноценно в учебния процес, някои деца със спина бифида и хидроцефалия се 

нуждаят от асистентска подкрепа. Асистентът може да им помага в извършването на редица 

дейности от ежедневието като хранене, тоалет, преобличане, придвижване и позициониране, както 

и при пътуване до училището. Асистентът също подпомага при използването помощни средства 

като проходилка, инвалидна количка, за слагането и свалянето на ортези и др.

При деца с обучителни затруднения, асистентите могат директно да подкрепят ученика, следвайки 

указанията на учителите и специалните педагози. 

Ролята на асистента в мултидисциплинарния екип е многолика и често не е ясно дефинирана. В 

някои случаи асистентът е външно лице, назначено в рамките на общинска програма или директно 

от училището или семейството. Член на семейството може също да влезе в тази роля. Често това 

става неофициално и само за специфични дейности като помощ за тежка чанта или катетеризация.

Родители и членове на семейството

Макар и да не са професионално подготвени, родителите са  основен и изключително ценен член на 

мултидисциплинарния екип. Те могат да предоставят ценна информация на всички останали 

членове за нуждите, силните страни и интересите на детето, включително за тяхното 

здравословно състояние, успешни обучителни модели, таланти и предходен опит. Те често помагат 

на членовете на екипа да идентифицират нуждите на ученика.  

Заедно с детето си, родителите участват активно в определянето на учебни приоритети и 

образователни цели. Родителите са тези, които вземат информирани решения и правят избор за 

образованието на своето дете.

Учениците със спина бифида и хидроцефалия

Учениците със спина бифида и хидроцефалия също участват в екипа, който подкрепя 

приобщаването им в училище. Обикновено тяхната роля се  припокрива с ролята на родителите, 

като учениците стават по-активни и изземат повече функции и отговорности с израстването си.

Като пълноправен член на екипа е важно децата да получават пълна и достъпна информация от 

останалите членове и да участват във вземането на важните решения свързани с образованието 

им.  

Ресурсите на Multi-IN са насочени към описаните осем групи, които биха могли да формират такъв 

мултидисциплинарен екип в подкрепа на деца със спина бифида и с хидроцефалия в детската 

градина и в училището. Тъй като ресурсите ни са изготвени в подкрепа на екипа, членовете се 

считат за целеви групи на Multi-IN.

Докато Общите насоки предоставят цялостен поглед върху приобщаването, Multi-IN ръководствата 

и образователните видео курсове са насочени към специфични целеви групи. Те включват 

конкретни препоръки и практически съвети, в зависимост от ролята им в екипа.
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СПИНА БИФИДА И ХИДРОЦЕФАЛИЯ

ВЪЗМОЖНОСТИ НА МЕДИЦИНАТА И СПИНАБИФИДОЛОГИЯ 

Спина бифида е едно от редките заболявания. Принадлежи към групата на вродените аномалии на 

невралната тръба и един от най-често срещаните вродени дефекти, след сърдечните аномалии. 

Увреждането настъпва през първите три седмици от бременността - до 25-ия ден след зачеването, 

когато се образува невралната тръба. От нея в последствие се оформят главният и гръбначният мозък. 

Непълното затваряне на невралната тръба, най-вече в опашната област, причинява spina bifida – 

разцепен гръбначен стълб (от латински език). В резултат на това гръбначният мозък остава незащитен 

на мястото на дефекта. Спина бифида няма лечение. Това е състояние за цял живот. През целия си живот, 

хората живеещи със спина бифида се нуждаят от грижите на различни специалисти, не само на лекари. 

СПИНА БИФИДА В ЦИФРИ

 Всяка година по света се раждат близо 300,000 бебета с вродени аномалии на невралната 

 тръба.

 Спина бифида може да засегне всяка бременност. Средната честота в световен мащаб е 2.6 

 деца на 10,000 живородени.

 В България не се води статистика за честотата.

 В Словакия се раждат по-малко от 5 на 10,000 новородени всяка година. В Чехия 

 статистиката показва 1,5 на 10 000.

  В САЩ едно на 1250 раждания е засегнато от спина бифида, което прави приблизително 3000 

 деца годишно. Почти половината са с най-тежката форма на спина бифида – 

 менингомиелоцеле.

 Над 80% от хората със спина бифида в САЩ живеят до зряла възраст.

 Над 80% от хората със спина бифида имат средно или по-високо ниво на интелигентност.

 Хората със спина бифида живеят в напреднала възраст и имат добри шансове за високо   

 качество на живот.

 Възрастните, дори с тежките форми на спина бифида, могат да имат здрави деца.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА СПИНА БИФИДА

Спина бифида може да бъде диагностицирана преди раждането. Използват се тройният 

биохимичен скрининг, изследване на околоплодна течност и ултразвуково изследване. При 

поставяне на диагнозата е невъзможно да се предвиди категорична прогноза за развитието на 

детето, тъй като при спина бифида има огромна разнородност на проявите. Лечението на спина 

бифида, свързано с оперативно затваряне на дефекта, е възможно преди или след раждането. 

Повечето деца се подлагат на операция след раждането, но в много страни вече е възможна 

операция по време на бременността. Надеждната информация е от съществено значение за 

родителите, които очакват дете със спина бифида, тъй като тя ще определи техните решения по 

отношение оперативното лечение и бъдещето на детето.

Пренатално лечение на спина бифида – опериране преди раждането

Операцията на плода по време на бременност трябва да се извърши до 26-та 

седмица от бременността. В САЩ провеждат клиничното проучване MOMS - 

Trial (Management Of Myelomeningocele Study), благодарение на което грижите 

за пациенти със спина бифида се промениха фундаментално. При ранно 

установяване на спина бифида е възможно да се извърши операция 

на плода между 19-та и 26-та г.с. По време на операцията 

отвореният дефект се затваря, така че да се избегнат 

по-нататъшни неврологични увреждания на гръбначния мозък 

при продължаващото вътреутробно развитие. По този начин 

ефектите от спина бифида могат да бъдат значително 

ограничени.

Един от пионерите на феталната хирургия, професор Муели от 

Швейцария отбелязва, че обхватът на новите открития при деца 

със спина бифида, оперирани пренатално, би могъл да ангажира 

цяло едно поколение учени и да ги обедини в уникален шедьовър на 

съвременната спинабифидология. 

Напредъка в пренаталните техники за затваряне на дефекта и докладваните все по-добри 

резултатите при възстановяването на матката, доведоха до революция в неврохирургичния 

подход към менингомиелоцеле. Процедурата крие и известни рискове, най-честият от които е 

последващото преждевременно раждане. Въпреки това, изследванията потвърждават, че 

ползитеот пренаталната хирургия надвишават усложненията и рисковете при недоносените 

бебета. Повечето бебета се раждат в 37-та седмица от бременността.  Преките ползи от феталната 

хирургия при децата със спина бифида включват намаляване на честотата на хидроцефалия, 

малформация на Арнолд Киари II, леко подобрение на двигателните умения и намаляване на 

смъртността.

Демонстрационен видеоклип за фетална хирургия:

 https://www.youtube.com/watch?v=bLnYzCcTEEA

Пренаталната операция на спина бифида вече не се счита за експериментално лечение. Такива 

операции от години се правят успешно в Белгия, Германия, Италия, Полша, Швейцария и други 

държави в Европа. Един от най-известните центрове е в Цюрих, Швейцария. Разходите се покриват 

съгласно Европейската директивата за трансгранично здравно обслужване. 

Лечение на бебе със спина бифида след раждането

Целта на неврохирургичната интервенция при децата, родени със спина бифида, е да затвори 

отворените дефекти възможно най-скоро след раждането и да предотврати възможните вторични 

усложнения. Такива усложнения са отвореното менингомиелоцеле и хидроцефалия, малформация 

на Арнолд Киари II и възможен синдром на гръбначния мозък.

Някои държави предоставят по-добри грижи на пациентите със спина бифида, но дори и в общ план, 

съвременните познания, не само в областта на медицината, позволяват да се осигури качествено и 

ефективно лечение, възможно най-скоро след раждането. Това е от съществено значение за 

цялостното бъдещо развитие на детето. С подходяща следродилна здравна грижа повечето 

пациенти ще оцелеят, като това зависи пряко от степента на увреждане.

Спина бифида възниква в резултат на ранна аномалия в развитието на нервната система и води до 

различни структурни аномалии и свързаните с тях функционални неврологични дефицити. Това 

значи, че неврологичните проблеми са в основата на всички клинични прояви. Операцията не 

компенсира неврологичния дефицит. Пациентът остава с неврологични увреждания.

Според класификацията на Маккомб, представена от Хорн, дефектите на невралната тръба се 

делят на:

1.  каудален и краниален, според мястото на възникване. 96% от тях са в каудалния (задния) 

 край, 3% в черепния край (черепа) и 1% са комбинирани.

2.  отворени и затворени

 Затворени: Спина бифида окулта като асимптоматична спина бифида. Среща се при 25% от 

 населението. Обикновено е без прояви и няма усложнения.

Отворени: Менингоцеле - забелязва се затворен кожен сак, излизащ от гръбначния стълб. Сакът

  съдържа гръбначна течност, но не и нервна тъкан.

  Менингомиелоцеле - неправилно развитият гръбначен мозък излиза през  

  несвързаните дъги на един или няколко прешлена. Това е най-честата форма на 

 спина бифида. Тя възниква в резултат на ранен дефект в развитието на нервната система и 

 води до последващи структурни аномалии и свързаните с тях функционални неврологични 

 дефицити. 

Последващата грижа е силно ограничена като включва диагностицирането и хирургичното лечение 

на възможни сраствания, образувани на мястото на първоначалната оклузия и произтичащите от 

това неврологични признаци и симптоми.

По отношение на функционалността при ходене, децата със спина бифида се разделят на три групи.

1.  Децата, които ходят самостоятелно;

2.  Децата, които ходят с помощни средства – с патерици, бастуни, проходилки, ортези и др. 

 Ходенето обикновено е функционално само за кратки разстояния.

3.  Децата, които се придвижват с рингови колички – някои самостоятелно, други с 

асистенция.

ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА С ХИДРОЦЕФАЛИЯ

Според Смрек хидроцефалията е състояние, характеризиращо се със събиране на 
цереброспиналната течност в мозъчните вентрикули, причинено от нарушения в нейното 
образуване, поток или абсорбция.

Хидроцефалия може да бъде вродена или придобита. Може да се появи на всяка възраст. 

Причината обикновено е друго заболяване, като менингомиелоцеле, синдром на Денди-Уокър, 

малформации на Арнолд Киари II, състояния след инфекция или мозъчен кръвоизлив (при 

недоносени бебета, нараняване или мозъчни тумори).

От десетилетия се прилага класическото лечение на хидроцефалия, което се изразява в 

оперативното поставяне на устройство във вентрикулите на мозъка. Оттам, чрез система от помпи 

и маркучи, се свързва, най-често, с коремната кухина. Нарича се вентрикуло перитонеален дренаж 

- VP клапа/шънт.

Друга алтернатива е вентрикуло атриален дренаж (VA), при който краят на катетъра се свързва не 

с коремната кухина, а с дясното предсърдие. Този вид дренаж е по-рядко използван.

След хирургичното лечение могат да се получат някои усложнения, като инфекция или свръх 

дренаж. Вече има програмируеми клапи, при които е възможно да се регулира пропускливостта на 

клапата от външно устройство. 

Средно се налагат по две ревизии на клапата, поради усложнения или растеж на детето.

Видеоклип на английски, с повече информация за хидроцефалия, направен от видния американски 

неврохирург Б. Уарф:

https://www.youtube.com/watch?v=bHD8zYImKqA

Днес някои случаи на хидроцефалия могат да се лекуват без оперативно поставяне на клапа. 

Алтернативата е ендоскопска вентрикулостомия, при която с помощта на невроендоскоп се прави 

отвор в основата на третия мозъчен вентрикул, за да може гръбначно-мозъчната течност да се 

оттича.

Чрез ендоскопска тривентрикулостомия (ETV) могат да се избегнат някои усложнения свързани с 

клапите, като инфекция или отхвърляне.

Повече за метода ETV може да видите на този линк: 

 https://www.youtube.com/watch?v=g3sVRWjHA98

СИМПТОМИ НА НЕИЗПРАВНОСТ НА КЛАПАТА

Изданието “Understanding Spina Bifida” посочва следните симптоми на неизправност на клапата, 

според възрастта на детето::

Малки деца:  Висока температура;

   Повръщане;

   Умора, свръхчувствителност;

   Подуване, неестествено обезцветяване, зачервяване на кожата, по 

   протежение на клапата и тръбата;

   Загуба или увреждане на вече придобити когнитивни и двигателни функции 

   (ходене, говор, координация и баланс);

   Припадъци, придружени от потрепвания;

   Главоболие;

   Уголемяване на главата, причинено от уголемяване на вентрикулите;

   Зрителни нарушения: замъгляване, двойно виждане, прекомерно мигане или 

   кривогледство;

   Краищата на очите се издърпват надолу;

   Загуба на концентрация и поведенчески разстройства;

   Общо неразположение.

Деца и възрастни: Главоболие;

   Гадене, повръщане;

   Умора, свръхчувствителност;

   Общо неразположение;

   Болки в гърба;

   Висока температура;

   Зрителни нарушения: замъгляване, двойно виждане;

   Промени в емоционалността;

   Нарушения на координацията, непохватност;

   Нарушения в умствените способности;

   Подуване, неестествено обезцветяване, зачервяване на кожата, по 

   протежение на клапата и тръбата;

   Нарушения при ходене;

   Припадъци, придружени от потрепвания;

   Влошаване на представянето в или извън училище;

   Сънливост;

   Трудно събуждането;

   Намалени когнитивни и двигателни умения.

Какво трябва да се направи, ако се появят симптоми на неизправност на клапата?

1. Ако симптомите се появят рязко и тежко, незабавно потърсете медицинска помощ.

2. Отидете до най-близкото спешно отделение.

3. Ако симптомите са по-леки, посетете лекуващия неврохирург и обсъдете по-нататъшни  

 възможности за лечение.

ПАРАДОКСИТЕ ПРИ СПИНА БИФИДА

 Спина бифида често се описва като най-тежката вродена аномалия, съвместима с живота.

 Няма двама души еднакво засегнати от спина бифида, дори и с еднакво ниво на дефекта.

 Това е една от малкото вродени малформации, при които има превенция.

 Научно доказана е възможността за ефективно предотвратяване на появата на този вроден 

 дефект чрез използването на фолиева киселина (един от групата на витамините В - В9).

 Допълнителният прием на фолиева киселина при жени в детеродна възраст един месец 

 преди забременяване и през първите четири седмици от бременността, намалява риска от 

 спина бифида с до 75%.

 В страните, които прилагат обогатяване на хранителни суровини с фолиева киселина 

 (най-често брашно), честотата на спина бифида е намалена с до 30%.

 Известни са различни фактори, които в различни комбинация и едновременно могат да 

 доведат до спина бифида.

 Повечето хора с тази диагноза не се раждат, въпреки че в обществото има много примери за 

 успешни хора със спина бифида.

 Литературата в много страни предлага остаряла и неадекватна информация за живота на 

 хората със спин бифида и с хидроцефалия, въпреки множеството съвременни научни данни 

 и изследвания и добрите примери около нас. 

 Качеството на живот на много възрастни със спина бифида, като параолимпийски 

 спортисти, лекари, адвокати и други, е видно. Въпреки това, на новите родители се поднася 

 предимно негативна информация и лоши прогнози за детето.

 Поради факта, че повечето професионалисти не срещат хора със спин бифида по време на 

 практиката си, те имат негативно отношение към тези хора. Често директори, учителите и 

 други специалисти подхождат с подобна настройка. Ако не се поддадат на тези 

 предразсъдъци, те могат да изиграят изключително положителна роля в живота на децата, 

 като се превърнат в източник, не само на знания, но и на възможности.

 Вярваме, че образователни материали Multi-IN също ще допринесат за по-обективна 

 представа за тези хора и чрез информирани и подготвени експерти, ще отворят нови 

 възможности за деца и младежи със спина бифида и с хидроцефалия.

 Благодарение на спина бифида се развива ново направление в медицината - пренатална 

 фетална хирургия. Бебето се оперира до 26-та седмица от бременността, докато е още в 

 тялото на майката. В момента пренаталната хирургия се прилага широко и при деца с други 

 диагнози, не само за спина бифида.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ СПИНА БИФИДА

Най-леката форма на спина бифида (окулта) представлява неоформена дъга на единия прешлен на 

гръбначния стълб. Всеки четвърти има такъв анатомичен вариант, което на практика не се свързва 

със заболяване или има някакви последици.

Приблизително всеки хиляда души имат сериозен дефект. Той може да доведе до различна степен 

на парализа и нарушена подвижност на долните крайници, както и да повлияе на функцията на 

червата, пикочния мехур; да доведе до затлъстяване, влошаване на фината моторика, зрението, 

слуха, ученето и когнитивната функция.

Навременното и правилно лечение е превенция на много възможни усложнения. Хората със спина 

бифида се нуждаят от доживотната помощ от редица специалисти. Вторичните последици от 

диагнозата са комплексни и изискват координирани грижи и сътрудничеството на различни 

експерти, заедно с лекарите специалисти – неврохирург, невролог, уролог, ортопед, рехабилитатор, 

участват физиотерапевт, диетолог, психолог, социален работник и др.

При диагностицирането на много от вторичните последици, трябва да се има предвид, че спина 

бифида е комплексен и сложен проблем и изисква цялостен поглед от няколко експерти. 

Благодарение на сътрудничество между тях е възможно да се открие решението по-ефективно, 

лесно и бързо.

Повечето деца със спина бифида посещават масови училища.  Повече от 80% живеят до зряла 

възраст и може да ги срещнете навсякъде в обществото: хората със спина бифида вече са сядали 

на министерски стол, занимават се активно със спорт, носят бели престилки и обучават деца.  

Прогнозите могат да са много различни, според това дали човек е развил хидроцефалия, дали е 

претърпял операция, каква е била операцията, какви са урологичните проблеми, има ли 

деформации по краката, коленете, гръбначния стълб. От съществено значение е наличието на 

координирана грижа от различни експерти в рамките на системата. Координираната и навременна 

грижа значително намалява честотата на вторичните усложнения и спестява финансови разходи. 

Липсата на комуникация между специалистите увеличава риска от игнориране на потенциални 

усложнения на здравето. 

Основните цели в грижите трябва да бъдат подобряване на функционалността, мобилността (не 

задължително ходенето) и минимизиране на риска от възможни усложнения. Това предполага 

познаване на рисковете, които са често срещани при хора със спина бифида и с хидроцефалия – като 

например рискът от затлъстяване. 

Експертите по наранявания на гръбначния стълб препоръчват да се използват Международните 

стандарти за неврологична и функционална класификация при наранявания на гръбначния стълб, 

издадени от Американската асоциация. Те обръщат внимание на родителите, че няма 

причинно-следствена връзка между възможността за активно участие в обществото и 

способността за ходене. 

Промоцията на здравето включва и подкрепа за психично здраве и благополучие, не само на 

хората със спина бифида и хидроцефалия, но и на членовете на техните семейства – родители, 

братя и сестри. Доброто здраве е пряко свързано с подобряване на качеството на живот и достъпа 

до права. Едно от тях е правото на образование, което трябва да се осъществява до дома на детето. 

Правото на образование се счита за необходимо основание за упражняване на други права.  

Изследванията потвърждават, че децата и юношите със спина бифида имат по-ниско самочувствие 

от техните връстници в следните области:

1. Външен вид;

2. Социално приемане;

3. Представяне в училище;

4. Лично удовлетворение;

Инконтиненцията на пикочния мехур и дебелото черво, носейки социална стигма, също имат своя 

ефект върху намаленото самочувствие при младите хора. Това ограничава участието им в дейности 

и води до социална изолация. Постигането на контрол върху дефекацията е силна подкрепяща 

мярка за намаляване на чувството на страх, срам и тревожност.

Важно е да се подчертае, че въпреки, че повечето деца със спина бифида постигат средно и над 

средното интелектуално ниво, тяхното представяне в училище може да се повлияе от коренно 

различното развитие на мозъка, вследствие наличието на хидроцефалия, малформацията Арнолд 

Киари II. и свързаните с тях обучителни затруднения. Това се проявява в нарушени изпълнителни 

функции, дефицит на вниманието, езикови и речеви дефицити, затруднения със самоконтрола, 

организацията, пространствена ориентация и други. В същото време симптомите при отделните 

деца със спина бифида и с хидроцефалия са различни и е трудно да се приложи единен обучителен 

профил за всички.  

В допълнение, според изследвания от САЩ, при повечето деца със спина бифида се регистрира 

забавяне в развитието на независимостта с от две до пет години, спрямо връстниците им. Това 

включваа умения като преобличане, планиране на дейности с връстници, приготвяне на 

предварително планирани ястия и др. 

Всички тези ограничения трябва да бъдат взети под внимание при обучението на децата със спина 

бифида и с хидроцефалия, като учебното заведение трябва да осигури индивидуални мерки за 

подкрепа на детето. Положителното в случая е, че целенасоченото когнитивно обучение може да 

повиши функционалната независимост и самоконтрол. (Stubberud и Riemer, 2012)

Хидроцефалия в цифри

 Клапа/шънт – система от помпи и маркучи (катетри). Клапни системи се използват в 

 различни области на медицината повече от 100 години;

 Първата клапна система е създадена през 1960 г.

 Изобретателят на революционната клапа е Джон Холтер, инженер и баща, чийто син, Кейси е 

 роден със спина бифида и с хидроцефалия.

 В момента има повече от 127 различни модели клапи за лечение на хидроцефалия.

Хидроцефалия в картини - лечение чрез  VP клапа 

Андрей Дрдул и Терезиа Дрдулова

"Гледам на всяко дете със спина бифида и с хидроцефалия като на уникално произведение на 

изкуството, което съчетава чудната красота на детето с проявленията на заболяване, непознато за 

повечето хора. Не тези проявления са решаващи за детето, а художниците, които оформят и 

завършват произведението на изкуството.“

Т. Дрдулова

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



Училищното ръководство, също така, трябва да създава благоприятни условия и да подпомага 

възможностите за сътрудничество между учители, специални педагози и други членове на 

мултидисциплинарния екип.

Ресурсни учители/специални педагози

Когато детето среща обучителни затруднения, мултидисциплинарният екип може да включва 

специален педагог, чиято роля е да подпомага работата на общообразователния учител. 

Специалният педагог може да се присъединява или да напуска екипа с течение на времето, в 

зависимост от текущите образователни нужди на детето.

Неговата роля е да подкрепя детето със специални инструкции и наставления в различни формати, 

като това се случва при съвместно преподаване с учителя в класната стая или като индивидуално 

обучение, в съответствие с текущия учебен план и програмата на класа. Ресурсният учител 

прилага различни стратегии, така че учениците с обучителни затруднения да следват своите 

лични цели, в рамките на споделени дейности с класа. 

Когато мултидисциплинарният екип включва специален учител, обикновено той също участва в 

планирането и адаптирането на учебната програма, заедно с водещия учител. 

Често специалните педагози улесняват комуникацията между съучениците, като обучават ученици 

с увреждания в социални умения и умения за общуване и насърчават положителното отношение на 

останалите.

Училищен психолог и педагогически съветник

Участието на училищен психолог или педагогически съветник в мултидисциплинарния екип също 

не е задължително. Тяхната роля е да подпомогнат пълноценното участие на децата със спина 

бифида и хидроцефалия в училищния живот. Чрез разговори и консултации те 

помагат на учениците да развият и приложат личностни умения, в 

съответствие с конкретните им нужди от подкрепа в училище. 

Училищните психолози и съветници имат своята важна 

роля в превенцията и противодействието на тормоза, 

както и в периода на пубертета.

Обикновено те координират работата си с другите 

членове на екипа като учители, специални учители, 

медицински сестри и семейството на детето.
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 на техните умствени и физически способности в пълния размер на техния потенциал;

в)  предоставяне на възможност на хората с увреждания да участват ефективно в свободно 

 общество.

2.  При реализирането на това право държавите - страни по конвенцията, гарантират, че:

a)  лица с увреждания не са изключени от системата на общото образование по причина на 

 тяхното увреждане, както и деца с увреждания не са изключени от системата на 

 безплатното и задължително начално образование или на средното образование по 

 причина на тяхното увреждане;

б)  хората с увреждания имат достъп до включващо, качествено и безплатно начално 

 образование и до средно образование равноправно с всички останали в общността, в която 

 живеят;

в)  се предоставят разумни улеснения според изискванията на индивида;

г) хората с увреждания получават нужната им подкрепа в рамките на системата за общо 

 образование с оглед улесняване на тяхното ефективно образование;

д)  се предоставят ефективни мерки за индивидуална подкрепа в среда, способстваща за 

 пълноценното им академично и социално израстване, в съответствие с целите на 

 пълното включване.

3.  Държавите - страни по настоящата конвенция, дават възможност на хората с увреждания 

 за усвояване на житейски и социални умения, способстващи за пълноценното им и 

 равноправно участие в образованието и като членове на общността. За тази цел държавите 

 - страни по конвенцията, предприемат подходящи мерки, включително:

a)  улесняване изучаването на Брайловата и други алтернативни азбуки, на допълващи и 

 алтернативни методи, средства и формати на комуникация, ориентация и умения за 

придвижване, улесняване на взаимната 

взаимопомощ и наставничеството в 

рамките на общността;

б) улесняване усвояването на език на 

знаците и налагане на лингвистична 

идентичност на общността на лишените 

от слух;

в) гарантиране, че образованието на лица 

и особено деца, които са лишени от 

зрение, слух или от двете, се осъществява 

при използване на най-подходящите за индивида езици, методи и средства за комуникация и в 

среда, способстваща за пълноценното му академично и социално израстване.

ценности.

2. Прилагане на приобщаващи мерки - развитие на училище за всички, подкрепа на 

многообразието.

3. Развитие на приобщаваща практика - разработване на учебна програма за всички, организация на 

обучението.

Индексът за приобщаване е достъпен на български тук: 

https://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20EY%20Bulgarian.pdf 

Европейската агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование, 

базирана в Брюксел (www.european-agency.org), предлага друг специфичен инструмент за развитие 

на приобщаващото образование под формата на приобщаващ профил на учителя. Агенцията 

посочва четири основни ценности, свързани с преподаването и ученето, които следва да са основа 

в работата на всички педагози в приобщаващото образование:

1. Зачитане на ценността на разнообразието – различията се възприемат като ресурс и принос към 

образованието;

2. Подкрепа за всички ученици – учителите поставят високи цели за всеки ученик;

3. Сътрудничество – Сътрудничеството и работата в екип са съществени части от подхода на всеки 

учител; 

4. Лично професионално развитие – преподаването е дейност, свързана с ученето и следователно 

учителите също носят отговорност да се учат през целия живот.

Повече подробности можете да намерите тук:

https://www.european-agency.org/sites/default/files/profile_of_inclusive_teachers_en.pdf

Агенцията разработва концепция за качествено приобщаващо образование в ранна детска възраст 

за всички деца. Тя разделя констатациите в три области:

1. Да даде възможност на всички деца да принадлежат, да се ангажират и да учат

Всяко дете е уникално по отношение на приобщаването. Вместо да се ограничаваме до спазването 

на националните стандарти, е необходимо да наблюдаваме напредъка на всяко дете. Това ни 

позволява да ценим всички като активни участници, без значение нивото им на успех и да им 

осигурим подкрепата, от която се нуждаят, за да постигнат напредък, заедно със съучениците си. 

Учебните заведения, които служат за добър пример, приемат и ценят всяко дете в творческа и 

подкрепяща учебна общност, към която всички принадлежат и където всеки се радва на добри 

взаимоотношения, както със служители, така и с връстници. В такава приятелска атмосфера 

децата се насърчават и им се позволява да:

 използват силните си страни;

 вземат решения, особено в играта;

 развиват своето любопитство и самостоятелност;

 изразяват интереси, поставят си цели и ги използват при решаването на проблеми;

 демонстрират мотивация и участват в дейности заедно с връстниците си.

2. Разработване на инструмент за саморефлексия

Инструментът за саморефлексия разглежда предучилищните учебни заведения като място за 

участие и обучение. Той набляга на факторите в учебното заведение, които влияят върху 

преживяванията на децата. Разглежда осем аспекта:

  приветливата атмосфера;

  приобщаваща социална среда;

  подход, който поставя детето в центъра;

  физическа среда, която е удобна и

 подходяща за деца;

  материали за всички деца;

  възможности за комуникация за всички;

  приобщаваща среда за преподаване и учене;

  семейна среда.

 

3. Адаптиране на екосистемния модел на приобщаващото образование в ранна детска възраст 

Този модел обхваща всички основни аспекти на приобщаващото образование в ранна детска 

възраст и служи като рамка за планиране, подобряване, наблюдение и оценка на качеството на 

приобщаващото образование в ранна детска възраст на местно, регионално и национално ниво 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/IECE-Summary-ENelectronic.pdf

4.  За да спомогнат за реализирането на това право, държавите - страни по конвенцията, 

 предприемат подходящи мерки за привличане на работа на учители, включително такива с 

 увреждания, които да са квалифицирани по езика на знаците и/или Брайловата азбука, да 

 обучават професионалисти и други служители за работа на всички равнища на 

 образователния процес. Това обучение трябва да включва в себе си разбиране на нуждите 

 на хората с увреждания и използване на всякакви допълващи или алтернативни методи, 

 средства и формати на комуникация, образователни методики и материали, предназначени 

 за хора с увреждания.

5.  Държавите - страни по конвенцията, гарантират, че хората с увреждания имат пълен достъп 

 до общо висше образование, до професионално образование и подготовка, до образование 

 за възрастни и възможности за обучение през целия живот, без дискриминация и 

 равноправно с всички останали. За целта държавите - страни по конвенцията, осигуряват 

 предоставянето на разумни улеснения за хората с увреждания.“

Съществуват редица определения за приобщаващото образование. Някои автори дефинират ясно 

какво не може да се счита за приобщаващо образование, докато други изясняват 

фундаменталната разлика между процеса на приобщаване и интеграция, която често погрешно, 

продължава да се счита за синоним на приобщаващото образование. В този контекст Villa and 

Thousand (2016) обясняват защо интеграцията не е приобщаващо образование. Те посочват, че 

интеграцията определя кои ученици не трябва или не могат да се обучават в масовите училища, 

както и че се фокусира главно върху осигуряването на физическа и социална достъпност с 

ограничени или никакви академични очаквания от ученици с умерени и тежки увреждания.

Същите автори подчертават, че приобщаващото образование е едновременно визия и подход, 

които приветстват, ценят и подкрепят разнообразието от академично, социално, емоционално, 

езиково и комуникационно обучение на всички ученици в споделена среда, за постигане на 

желаните образователни цели.

Тannenberger (2016) подчертава, че приобщаващото образование е система или процес, а не 

еднократна мярка. То води до училище за всички, където хетерогенността се разглежда като 

обогатяване на образователния процес. Приобщаването позволява на всички деца да посещават 

общообразователни начални училища близо до домовете си. Учителите в такова училище подхождат 

индивидуално към всеки ученик като към уникална личност. Цялото образование и философия на 

училището се основават на този подход. Образователната стратегия се адаптира към способностите, 

талантите или дефицитите и се фокусира върху това да гарантира, че всеки ученик използва пълния 

си потенциал, като в същото време се учи да общува и да си сътрудничи с останалите.

Tannenberger обръща внимание на разликите в начина, по който концепциите за интеграция и за 

приобщаване разглеждат неуспехите на децата. Докато при интеграцията неуспехът се обяснява с 

липсата на способности у детето, то приобщаващото образование предлага мерки за подкрепа. 

Една от основните цели на приобщаващото образование е да подготви учениците за качествен и 

успешен живот в днешното съвременно общество. Това предполага функциониране в 

приобщаваща среда, в която средата и формата на обучение са  про-инклузивни в същността си.

Педагогическите концепции за приобщаващото образование понастоящем се считат за 

характеристики на едно добре ориентирано „училище на бъдещето“. Сред основните принципи на 

приобщаващото образование, които могат да бъдат намерени не само в професионалната 

литература, но и в международните правни документи, Tannenberger посочва:

1.  Принципът на хуманизма и демокрацията – приобщаването в различни сфери на живота трябва 

да бъде естествена последица от прилагането на правата на човека и ценностите на свободното и 

демократично общество;

2. Принципът на хетерогенността – разнообразието е естествена част от обществото и се счита за 

позитив и двигател за развитие;

3. Принципът на сътрудничеството – съжителство на хората с различни таланти и недостатъци в 

едно общество;

4. Принцип на райониране– всички деца от района имат право да посещават местното училище;

5. Принципът на откритост и ефективност – обмислено и ефективно осъществено обучение в 

безопасна училищна среда;

6. Принципът на индивидуализацията – приемане на потребностите на всеки човек в 

образователната система и поддържане на процеса, така че всеки да може да се развива 

пълноценно;

7. Принцип на целостта – развитието на ученика засяга интелектуалните, социалните, етичните, 

физическите и други компоненти на неговата личност.

Друго цялостно определение за приобщаващото образование може да се намери в Индекса за 

приобщаване. Неговите автори Booth and Ainscow (2016) разглеждат приобщаващото образование 

като безкраен процес, който включва участието на индивиди, създаването на системи и среди и 

насърчаването на приобщаващи ценности. Приобщаването предполага увеличаване на участието 

на всички и намаляване на всички форми на изключване и дискриминация. То насърчава 

вслушването в гласа на децата, на семействата и на училищния персонал.

Индексът разглежда възможностите за училищно развитие в три взаимосвързани направления

1. Създаване на приобщаваща култура – изграждане на общност, установяване на приобщаващи 

реформа в образованието, включително изменения на закони, учебни програми, системи за 

обучение на учители, материали, учебна среда, методологии, начини на разпределение на 

ресурсите и т.н. Преди всичко обаче, ще изисква промяна в нагласите на хората в системата, така че 

да започнат да ценят разнообразието и различията и да ги възприемат като възможност, а не като 

проблем” (стр. 29).

Приобщаващото образование е всеобхватна концепция, която оказва влияние върху политиките и 

подходите в прилагането на задължителното училищно образование, висшето образование и 

обучението на учители. 

Целите на приобщаващото образование могат да се постигат само в среда, която цени всички и 

училището се възприема като ресурс на общността. Приобщаващото образование засяга всички 

ученици. То има за цел да увеличи пълноценното участие на индивида в образователните 

дейности и да намали степента на изключването му от образованието и обществото като цяло. 

Накратко, приобщаващото образование е подход, основан върху принципи, права, ценности като 

равенство, участие, подкрепа, развитие на общността и зачитане на културното многообразие. 

Ценностите, които учителят изповядва, неизбежно определят неговото поведение и действия. 

Според Световния доклад за уврежданията (World Disability Report, 2011), „подходящото обучение на 

масовите учители е предпоставка, те да преподават уверено на деца с различни потребности“(стр. 

222). Докладът подчертава, че обучението на учителите трябва също да се съсредоточи върху 

нагласите и ценностите, а не само върху знанията и уменията.

Много страни от цял свят подписаха Конвенцията за правата на хората с увреждания, която 

разгледахме в предходен раздел от Общите насоки. Тя е документ с най-висока стойност в 

международното право за хората с увреждания.  Конвенцията има за цел да насърчава, защитава и 

гарантира равенството и пълнотата в прилагането на всички човешки права и основни свободи на 

хората и децата с увреждания, и да насърчава зачитането на достойнството им. 

С подписването му, България се ангажира да прилага разпоредбите на Конвенцията. Документът до 

голяма степен представлява набор от инструменти за подобряване на качеството на живот на 

хората с увреждания, като в същото време текстовете носят правна тежест и задължения.

Член 24 – Образование, гласи:

1. Държавите - страни по настоящата конвенция, признават правото на образование на хората с 

увреждания. С оглед реализирането на това право без дискриминация и при равни възможности 

държавите - страни по конвенцията, осигуряват включваща образователна система на всички 

равнища и възможности за обучение през цялата продължителност на живота, насочени към:

a)  пълно развитие на човешкия потенциал и чувството за собствена стойност и достойнство и 

укрепване на спазването на правата на човека, основните свободи и човешкото многообразие;

б)  развитие от страна на хора с увреждания на тяхната личност, таланти и творчески заложби, 

Очевидно е, че всяко дете със спина бифида е уникално. Всяка година по света се раждат хиляди 

хора със спина бифида. Голямата част от тях доживяват до зряла възраст, въпреки тежката 

ситуация. Времето между раждането и зрелостта на тези хора е изпълнено с рискове. Нужна е 

сериозна подкрепа, за да могат родителите да вземат информирани решения, в интерес на 

бъдещето на децата си. Учителят може да е един от онези стълбове, които ще повлияят 

фундаментално върху развитието на детето. В този процес е от изключително значение, родители 

и учители да  имат обща цел като:

Характеристики на добре адаптиран възрастен:

 Придобити социални умения – способност за взаимодействие с други хора;

 Уважение към авторитетите;

 Самоувереност, в смисъл на самоуважение;

  Способност за справяне с предизвикателства;

 Способност за приемане или искане на помощ.

Повече по темата може да намерите в ръководствата на отделните целеви групи.

Мултидисциплинарният екип позволява индивидуална подкрепа за нуждите на ученика от 

специалисти в различни дисциплини, всеки от който допринася с опита и експертизата си. 

Членовете на екипа работят успоредно, а прякото интердисциплинарно взаимодействие е 

по-скоро изключение и се случва посредством ръководителя на екипа

(Hall, 2001).

По отношение на приобщаващото образование, мултидисциплинарните екипи се състоят от 

няколко специалисти от различни области, всеки от които играе специфична роля в посрещане 

нуждите на децата. Екипът може да се състои от учители, специални педагози, училищни 

администратори, здравни работници, социални работници, психолози и др. Какви специалисти ще 

участват зависи от специфичните нужди на ученика и образователния модел. Възможно е 

отделните членове да принадлежат към различни административни структури, да получават 

финансиране от различни източници, да имат различни приоритети и мотивация в работата си. От 

една страна, това прави екипа по-труден за управление и пречи на комуникацията между 

отделните членове. От друга страна, мултидисциплинарният подход е достатъчно ефективен и 

гъвкав, за да бъде приложен сравнително лесно, дори когато не е стандарт за съответната 

образователна система или учебното заведение няма предишен опит.

Мултидисциплинарният подход предлага 

възможност учениците да си взаимодействат с 

отделните членове на екипа при определянето на 

своите лични и образователни цели. Това 

позволява на всеки специалист да се ангажира 

лично и да усеща своя принос в напредъка на 

детето. Друго предимство на подхода е, че 

насърчава участието на семейството в образователния процес и така подобрява координацията на 

грижите и услугите.

Дори членовете на екипа да работят паралелно, те трябва да следват споделени цели и 

разбирания за посоката на развитие на  ученика. В следващия раздел може да намерите пример 

за убежденията на специалистите, която да служи като отправна точка в работата на екипа.

 

Един от членовете обикновено поема ролята на координатор/лидер на екипа. С течение на времето 
тази роля може да се поема от различни членове. Както и отделни специалисти могат да отпадат, 
защото детето вече не се нуждае от подкрепата на съответната дисциплина.

РОЛИ И ФУНКЦИИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯ ЕКИП

Учители, вкл. класни ръководители 

Учителят има основна роля в посрещане на образователните нужди на децата със спина бифида и 

хидроцефалия на почти всяко ниво. Учителят е един от най-важните членове на 

мултидисциплинарния екип. Обикновено поема ролята на координатор или ръководител на екипа, 

тъй като поради естеството на задълженията си, най-често взаимодейства с другите членове.

Класният ръководител е човекът, който познава най-добре качествата на детето, силните страни и 

обучителните му затруднения. Учителят е ангажиран с планиране, адаптиране и модифициране на 

учебната програма, така че да гарантира участието на ученика с 

обучителни затруднения в ежедневните занимания на класа. В 

тези дейности обикновено се включва ресурсен учител. Учителят 

трябва да умее да прилага различни стратегии за преподаване 

като диференциация на учебното съдържание, методите на 

универсалния дизайн и многостепенното обучение, така че 

учениците да следват своето лично развитие и да го споделят с 

останалите в класа.

Класният ръководител е и основният модел за подражание за 

децата. Когато учителят демонстрира положително отношение и 

приемане на многообразието в клас, тези ценности се 

възприемат по-лесно от съученици и педагози. Учителят може да 

подпомогне комуникацията в класа като ангажира учениците в 

съвместни дейности по учебното съдържание и извън него, включително и в спорта.

Училищно ръководство

Училищното ръководство обединява директори и други служители, които отговарят за дейностите 

в учебното заведение.  Тази дефиниция се отнася и до останалите училищни администратори и 

ръководители, като помощник-директори, главни учители и др.

Тяхната основната роля в мултидисциплинарния екип е да осигурят безопасна, позитивна и 

достъпна училищна среда и да насърчават приобщаващата философия и отношение сред всички 

членове на екипа. 

Здравни работници в учебното заведение

Здравните работници обединяват онези служители в учебното заведение, които посрещат 

здравните нужди на децата.

 Най-често това са медицинските сестри и затова в Общите насоко се обръщаме към тях. Същите 

съвети са валидни за лекарите или фелдшерите, които също могат да предоставят здравна 

подкрепа в учебното заведение.  

Медицинската сестра е здравният експерт в екипа и от тази позиция помага на учителите, 

специалните педагози и психолозите да разберат как здравословното състояние и здравните 

нужди на учениците могат да рефлектират върху тяхното представяне и поведение в детската 

градина/училището. Медицинската сестра би могла да подкрепи решенията на училищните 

администратори по отношение безопасността и достъпността на средата. Тя може също така да 

насърчава развитието на умения за самообслужване и застъпничество, свързани с медицинското 

състояние на ученика.

Нашите проучвания показват, че ролята на медицинската сестра в детската градина и училището 

носи голям потенциал, който много често не се познава и се подценява. Навременната и качествена 

медицинска грижа може да бъде решаващ фактор за подобряване на здравето и 

самостоятелността на учениците. Необходима е добра регулаторна рамка, в която тези 

задължения са ясно дефинирани. Подкрепата с информационни материали и допълнителни 

обучения също са ключови.

Асистенти

За да участват пълноценно в учебния процес, някои деца със спина бифида и хидроцефалия се 

нуждаят от асистентска подкрепа. Асистентът може да им помага в извършването на редица 

дейности от ежедневието като хранене, тоалет, преобличане, придвижване и позициониране, както 

и при пътуване до училището. Асистентът също подпомага при използването помощни средства 

като проходилка, инвалидна количка, за слагането и свалянето на ортези и др.

При деца с обучителни затруднения, асистентите могат директно да подкрепят ученика, следвайки 

указанията на учителите и специалните педагози. 

Ролята на асистента в мултидисциплинарния екип е многолика и често не е ясно дефинирана. В 

някои случаи асистентът е външно лице, назначено в рамките на общинска програма или директно 

от училището или семейството. Член на семейството може също да влезе в тази роля. Често това 

става неофициално и само за специфични дейности като помощ за тежка чанта или катетеризация.

Родители и членове на семейството

Макар и да не са професионално подготвени, родителите са  основен и изключително ценен член на 

мултидисциплинарния екип. Те могат да предоставят ценна информация на всички останали 

членове за нуждите, силните страни и интересите на детето, включително за тяхното 

здравословно състояние, успешни обучителни модели, таланти и предходен опит. Те често помагат 

на членовете на екипа да идентифицират нуждите на ученика.  

Заедно с детето си, родителите участват активно в определянето на учебни приоритети и 

образователни цели. Родителите са тези, които вземат информирани решения и правят избор за 

образованието на своето дете.

Учениците със спина бифида и хидроцефалия

Учениците със спина бифида и хидроцефалия също участват в екипа, който подкрепя 

приобщаването им в училище. Обикновено тяхната роля се  припокрива с ролята на родителите, 

като учениците стават по-активни и изземат повече функции и отговорности с израстването си.

Като пълноправен член на екипа е важно децата да получават пълна и достъпна информация от 

останалите членове и да участват във вземането на важните решения свързани с образованието 

им.  

Ресурсите на Multi-IN са насочени към описаните осем групи, които биха могли да формират такъв 

мултидисциплинарен екип в подкрепа на деца със спина бифида и с хидроцефалия в детската 

градина и в училището. Тъй като ресурсите ни са изготвени в подкрепа на екипа, членовете се 

считат за целеви групи на Multi-IN.

Докато Общите насоки предоставят цялостен поглед върху приобщаването, Multi-IN ръководствата 

и образователните видео курсове са насочени към специфични целеви групи. Те включват 

конкретни препоръки и практически съвети, в зависимост от ролята им в екипа.

ВЪЗМОЖНОСТИ НА МЕДИЦИНАТА И СПИНАБИФИДОЛОГИЯ 

Спина бифида е едно от редките заболявания. Принадлежи към групата на вродените аномалии на 

невралната тръба и един от най-често срещаните вродени дефекти, след сърдечните аномалии. 

Увреждането настъпва през първите три седмици от бременността - до 25-ия ден след зачеването, 

когато се образува невралната тръба. От нея в последствие се оформят главният и гръбначният мозък. 

Непълното затваряне на невралната тръба, най-вече в опашната област, причинява spina bifida – 

разцепен гръбначен стълб (от латински език). В резултат на това гръбначният мозък остава незащитен 

на мястото на дефекта. Спина бифида няма лечение. Това е състояние за цял живот. През целия си живот, 

хората живеещи със спина бифида се нуждаят от грижите на различни специалисти, не само на лекари. 

СПИНА БИФИДА В ЦИФРИ

 Всяка година по света се раждат близо 300,000 бебета с вродени аномалии на невралната 

 тръба.

 Спина бифида може да засегне всяка бременност. Средната честота в световен мащаб е 2.6 

 деца на 10,000 живородени.

 В България не се води статистика за честотата.

 В Словакия се раждат по-малко от 5 на 10,000 новородени всяка година. В Чехия 

 статистиката показва 1,5 на 10 000.

  В САЩ едно на 1250 раждания е засегнато от спина бифида, което прави приблизително 3000 

 деца годишно. Почти половината са с най-тежката форма на спина бифида – 

 менингомиелоцеле.

 Над 80% от хората със спина бифида в САЩ живеят до зряла възраст.

 Над 80% от хората със спина бифида имат средно или по-високо ниво на интелигентност.

 Хората със спина бифида живеят в напреднала възраст и имат добри шансове за високо   

 качество на живот.

 Възрастните, дори с тежките форми на спина бифида, могат да имат здрави деца.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА СПИНА БИФИДА

Спина бифида може да бъде диагностицирана преди раждането. Използват се тройният 

биохимичен скрининг, изследване на околоплодна течност и ултразвуково изследване. При 

поставяне на диагнозата е невъзможно да се предвиди категорична прогноза за развитието на 

детето, тъй като при спина бифида има огромна разнородност на проявите. Лечението на спина 

бифида, свързано с оперативно затваряне на дефекта, е възможно преди или след раждането. 

Повечето деца се подлагат на операция след раждането, но в много страни вече е възможна 

операция по време на бременността. Надеждната информация е от съществено значение за 

родителите, които очакват дете със спина бифида, тъй като тя ще определи техните решения по 

отношение оперативното лечение и бъдещето на детето.

Пренатално лечение на спина бифида – опериране преди раждането

Операцията на плода по време на бременност трябва да се извърши до 26-та 

седмица от бременността. В САЩ провеждат клиничното проучване MOMS - 

Trial (Management Of Myelomeningocele Study), благодарение на което грижите 

за пациенти със спина бифида се промениха фундаментално. При ранно 

установяване на спина бифида е възможно да се извърши операция 

на плода между 19-та и 26-та г.с. По време на операцията 

отвореният дефект се затваря, така че да се избегнат 

по-нататъшни неврологични увреждания на гръбначния мозък 

при продължаващото вътреутробно развитие. По този начин 

ефектите от спина бифида могат да бъдат значително 

ограничени.

Един от пионерите на феталната хирургия, професор Муели от 

Швейцария отбелязва, че обхватът на новите открития при деца 

със спина бифида, оперирани пренатално, би могъл да ангажира 

цяло едно поколение учени и да ги обедини в уникален шедьовър на 

съвременната спинабифидология. 

Напредъка в пренаталните техники за затваряне на дефекта и докладваните все по-добри 

резултатите при възстановяването на матката, доведоха до революция в неврохирургичния 

подход към менингомиелоцеле. Процедурата крие и известни рискове, най-честият от които е 

последващото преждевременно раждане. Въпреки това, изследванията потвърждават, че 

ползитеот пренаталната хирургия надвишават усложненията и рисковете при недоносените 

бебета. Повечето бебета се раждат в 37-та седмица от бременността.  Преките ползи от феталната 

хирургия при децата със спина бифида включват намаляване на честотата на хидроцефалия, 

малформация на Арнолд Киари II, леко подобрение на двигателните умения и намаляване на 

смъртността.

Демонстрационен видеоклип за фетална хирургия:

 https://www.youtube.com/watch?v=bLnYzCcTEEA

Пренаталната операция на спина бифида вече не се счита за експериментално лечение. Такива 

операции от години се правят успешно в Белгия, Германия, Италия, Полша, Швейцария и други 

държави в Европа. Един от най-известните центрове е в Цюрих, Швейцария. Разходите се покриват 

съгласно Европейската директивата за трансгранично здравно обслужване. 

Лечение на бебе със спина бифида след раждането

Целта на неврохирургичната интервенция при децата, родени със спина бифида, е да затвори 

отворените дефекти възможно най-скоро след раждането и да предотврати възможните вторични 

усложнения. Такива усложнения са отвореното менингомиелоцеле и хидроцефалия, малформация 

на Арнолд Киари II и възможен синдром на гръбначния мозък.

Някои държави предоставят по-добри грижи на пациентите със спина бифида, но дори и в общ план, 

съвременните познания, не само в областта на медицината, позволяват да се осигури качествено и 

ефективно лечение, възможно най-скоро след раждането. Това е от съществено значение за 

цялостното бъдещо развитие на детето. С подходяща следродилна здравна грижа повечето 

пациенти ще оцелеят, като това зависи пряко от степента на увреждане.

Спина бифида възниква в резултат на ранна аномалия в развитието на нервната система и води до 

различни структурни аномалии и свързаните с тях функционални неврологични дефицити. Това 

значи, че неврологичните проблеми са в основата на всички клинични прояви. Операцията не 

компенсира неврологичния дефицит. Пациентът остава с неврологични увреждания.

Според класификацията на Маккомб, представена от Хорн, дефектите на невралната тръба се 

делят на:

1.  каудален и краниален, според мястото на възникване. 96% от тях са в каудалния (задния) 

 край, 3% в черепния край (черепа) и 1% са комбинирани.

2.  отворени и затворени

 Затворени: Спина бифида окулта като асимптоматична спина бифида. Среща се при 25% от 

 населението. Обикновено е без прояви и няма усложнения.

Отворени: Менингоцеле - забелязва се затворен кожен сак, излизащ от гръбначния стълб. Сакът

  съдържа гръбначна течност, но не и нервна тъкан.

  Менингомиелоцеле - неправилно развитият гръбначен мозък излиза през  

  несвързаните дъги на един или няколко прешлена. Това е най-честата форма на 

 спина бифида. Тя възниква в резултат на ранен дефект в развитието на нервната система и 

 води до последващи структурни аномалии и свързаните с тях функционални неврологични 

 дефицити. 

Последващата грижа е силно ограничена като включва диагностицирането и хирургичното лечение 

на възможни сраствания, образувани на мястото на първоначалната оклузия и произтичащите от 

това неврологични признаци и симптоми.

По отношение на функционалността при ходене, децата със спина бифида се разделят на три групи.

1.  Децата, които ходят самостоятелно;

2.  Децата, които ходят с помощни средства – с патерици, бастуни, проходилки, ортези и др. 

 Ходенето обикновено е функционално само за кратки разстояния.

3.  Децата, които се придвижват с рингови колички – някои самостоятелно, други с 

асистенция.

ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА С ХИДРОЦЕФАЛИЯ

Според Смрек хидроцефалията е състояние, характеризиращо се със събиране на 
цереброспиналната течност в мозъчните вентрикули, причинено от нарушения в нейното 
образуване, поток или абсорбция.

Хидроцефалия може да бъде вродена или придобита. Може да се появи на всяка възраст. 

Причината обикновено е друго заболяване, като менингомиелоцеле, синдром на Денди-Уокър, 

малформации на Арнолд Киари II, състояния след инфекция или мозъчен кръвоизлив (при 

недоносени бебета, нараняване или мозъчни тумори).

От десетилетия се прилага класическото лечение на хидроцефалия, което се изразява в 

оперативното поставяне на устройство във вентрикулите на мозъка. Оттам, чрез система от помпи 

и маркучи, се свързва, най-често, с коремната кухина. Нарича се вентрикуло перитонеален дренаж 

- VP клапа/шънт.

Друга алтернатива е вентрикуло атриален дренаж (VA), при който краят на катетъра се свързва не 

с коремната кухина, а с дясното предсърдие. Този вид дренаж е по-рядко използван.

След хирургичното лечение могат да се получат някои усложнения, като инфекция или свръх 

дренаж. Вече има програмируеми клапи, при които е възможно да се регулира пропускливостта на 

клапата от външно устройство. 

Средно се налагат по две ревизии на клапата, поради усложнения или растеж на детето.

Видеоклип на английски, с повече информация за хидроцефалия, направен от видния американски 

неврохирург Б. Уарф:

https://www.youtube.com/watch?v=bHD8zYImKqA

Днес някои случаи на хидроцефалия могат да се лекуват без оперативно поставяне на клапа. 

Алтернативата е ендоскопска вентрикулостомия, при която с помощта на невроендоскоп се прави 

отвор в основата на третия мозъчен вентрикул, за да може гръбначно-мозъчната течност да се 

оттича.

Чрез ендоскопска тривентрикулостомия (ETV) могат да се избегнат някои усложнения свързани с 

клапите, като инфекция или отхвърляне.

Повече за метода ETV може да видите на този линк: 

 https://www.youtube.com/watch?v=g3sVRWjHA98

СИМПТОМИ НА НЕИЗПРАВНОСТ НА КЛАПАТА

Изданието “Understanding Spina Bifida” посочва следните симптоми на неизправност на клапата, 

според възрастта на детето::

Малки деца:  Висока температура;

   Повръщане;

   Умора, свръхчувствителност;

   Подуване, неестествено обезцветяване, зачервяване на кожата, по 

   протежение на клапата и тръбата;

   Загуба или увреждане на вече придобити когнитивни и двигателни функции 

   (ходене, говор, координация и баланс);

   Припадъци, придружени от потрепвания;

   Главоболие;

   Уголемяване на главата, причинено от уголемяване на вентрикулите;

   Зрителни нарушения: замъгляване, двойно виждане, прекомерно мигане или 

   кривогледство;

   Краищата на очите се издърпват надолу;

   Загуба на концентрация и поведенчески разстройства;

   Общо неразположение.

Деца и възрастни: Главоболие;

   Гадене, повръщане;

   Умора, свръхчувствителност;

   Общо неразположение;

   Болки в гърба;

   Висока температура;

   Зрителни нарушения: замъгляване, двойно виждане;

   Промени в емоционалността;

   Нарушения на координацията, непохватност;

   Нарушения в умствените способности;

   Подуване, неестествено обезцветяване, зачервяване на кожата, по 

   протежение на клапата и тръбата;

   Нарушения при ходене;

   Припадъци, придружени от потрепвания;

   Влошаване на представянето в или извън училище;

   Сънливост;

   Трудно събуждането;

   Намалени когнитивни и двигателни умения.

Какво трябва да се направи, ако се появят симптоми на неизправност на клапата?

1. Ако симптомите се появят рязко и тежко, незабавно потърсете медицинска помощ.

2. Отидете до най-близкото спешно отделение.

3. Ако симптомите са по-леки, посетете лекуващия неврохирург и обсъдете по-нататъшни  

 възможности за лечение.

ПАРАДОКСИТЕ ПРИ СПИНА БИФИДА

 Спина бифида често се описва като най-тежката вродена аномалия, съвместима с живота.

 Няма двама души еднакво засегнати от спина бифида, дори и с еднакво ниво на дефекта.

 Това е една от малкото вродени малформации, при които има превенция.

 Научно доказана е възможността за ефективно предотвратяване на появата на този вроден 

 дефект чрез използването на фолиева киселина (един от групата на витамините В - В9).

 Допълнителният прием на фолиева киселина при жени в детеродна възраст един месец 

 преди забременяване и през първите четири седмици от бременността, намалява риска от 

 спина бифида с до 75%.

 В страните, които прилагат обогатяване на хранителни суровини с фолиева киселина 

 (най-често брашно), честотата на спина бифида е намалена с до 30%.

 Известни са различни фактори, които в различни комбинация и едновременно могат да 

 доведат до спина бифида.

 Повечето хора с тази диагноза не се раждат, въпреки че в обществото има много примери за 

 успешни хора със спина бифида.

 Литературата в много страни предлага остаряла и неадекватна информация за живота на 

 хората със спин бифида и с хидроцефалия, въпреки множеството съвременни научни данни 

 и изследвания и добрите примери около нас. 

 Качеството на живот на много възрастни със спина бифида, като параолимпийски 

 спортисти, лекари, адвокати и други, е видно. Въпреки това, на новите родители се поднася 

 предимно негативна информация и лоши прогнози за детето.

 Поради факта, че повечето професионалисти не срещат хора със спин бифида по време на 

 практиката си, те имат негативно отношение към тези хора. Често директори, учителите и 

 други специалисти подхождат с подобна настройка. Ако не се поддадат на тези 

 предразсъдъци, те могат да изиграят изключително положителна роля в живота на децата, 

 като се превърнат в източник, не само на знания, но и на възможности.

 Вярваме, че образователни материали Multi-IN също ще допринесат за по-обективна 

 представа за тези хора и чрез информирани и подготвени експерти, ще отворят нови 

 възможности за деца и младежи със спина бифида и с хидроцефалия.

 Благодарение на спина бифида се развива ново направление в медицината - пренатална 

 фетална хирургия. Бебето се оперира до 26-та седмица от бременността, докато е още в 

 тялото на майката. В момента пренаталната хирургия се прилага широко и при деца с други 

 диагнози, не само за спина бифида.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ СПИНА БИФИДА

Най-леката форма на спина бифида (окулта) представлява неоформена дъга на единия прешлен на 

гръбначния стълб. Всеки четвърти има такъв анатомичен вариант, което на практика не се свързва 

със заболяване или има някакви последици.

Приблизително всеки хиляда души имат сериозен дефект. Той може да доведе до различна степен 

на парализа и нарушена подвижност на долните крайници, както и да повлияе на функцията на 

червата, пикочния мехур; да доведе до затлъстяване, влошаване на фината моторика, зрението, 

слуха, ученето и когнитивната функция.

Навременното и правилно лечение е превенция на много възможни усложнения. Хората със спина 

бифида се нуждаят от доживотната помощ от редица специалисти. Вторичните последици от 

диагнозата са комплексни и изискват координирани грижи и сътрудничеството на различни 

експерти, заедно с лекарите специалисти – неврохирург, невролог, уролог, ортопед, рехабилитатор, 

участват физиотерапевт, диетолог, психолог, социален работник и др.

При диагностицирането на много от вторичните последици, трябва да се има предвид, че спина 

бифида е комплексен и сложен проблем и изисква цялостен поглед от няколко експерти. 

Благодарение на сътрудничество между тях е възможно да се открие решението по-ефективно, 

лесно и бързо.

Повечето деца със спина бифида посещават масови училища.  Повече от 80% живеят до зряла 

възраст и може да ги срещнете навсякъде в обществото: хората със спина бифида вече са сядали 

на министерски стол, занимават се активно със спорт, носят бели престилки и обучават деца.  

Прогнозите могат да са много различни, според това дали човек е развил хидроцефалия, дали е 

претърпял операция, каква е била операцията, какви са урологичните проблеми, има ли 

деформации по краката, коленете, гръбначния стълб. От съществено значение е наличието на 

координирана грижа от различни експерти в рамките на системата. Координираната и навременна 

грижа значително намалява честотата на вторичните усложнения и спестява финансови разходи. 

Липсата на комуникация между специалистите увеличава риска от игнориране на потенциални 

усложнения на здравето. 

Основните цели в грижите трябва да бъдат подобряване на функционалността, мобилността (не 

задължително ходенето) и минимизиране на риска от възможни усложнения. Това предполага 

познаване на рисковете, които са често срещани при хора със спина бифида и с хидроцефалия – като 

например рискът от затлъстяване. 

Експертите по наранявания на гръбначния стълб препоръчват да се използват Международните 

стандарти за неврологична и функционална класификация при наранявания на гръбначния стълб, 

издадени от Американската асоциация. Те обръщат внимание на родителите, че няма 

причинно-следствена връзка между възможността за активно участие в обществото и 

способността за ходене. 

Промоцията на здравето включва и подкрепа за психично здраве и благополучие, не само на 

хората със спина бифида и хидроцефалия, но и на членовете на техните семейства – родители, 

братя и сестри. Доброто здраве е пряко свързано с подобряване на качеството на живот и достъпа 

до права. Едно от тях е правото на образование, което трябва да се осъществява до дома на детето. 

Правото на образование се счита за необходимо основание за упражняване на други права.  

Изследванията потвърждават, че децата и юношите със спина бифида имат по-ниско самочувствие 

от техните връстници в следните области:

1. Външен вид;

2. Социално приемане;

3. Представяне в училище;

4. Лично удовлетворение;

Инконтиненцията на пикочния мехур и дебелото черво, носейки социална стигма, също имат своя 

ефект върху намаленото самочувствие при младите хора. Това ограничава участието им в дейности 

и води до социална изолация. Постигането на контрол върху дефекацията е силна подкрепяща 

мярка за намаляване на чувството на страх, срам и тревожност.

Важно е да се подчертае, че въпреки, че повечето деца със спина бифида постигат средно и над 

средното интелектуално ниво, тяхното представяне в училище може да се повлияе от коренно 

различното развитие на мозъка, вследствие наличието на хидроцефалия, малформацията Арнолд 

Киари II. и свързаните с тях обучителни затруднения. Това се проявява в нарушени изпълнителни 

функции, дефицит на вниманието, езикови и речеви дефицити, затруднения със самоконтрола, 

организацията, пространствена ориентация и други. В същото време симптомите при отделните 

деца със спина бифида и с хидроцефалия са различни и е трудно да се приложи единен обучителен 

профил за всички.  

В допълнение, според изследвания от САЩ, при повечето деца със спина бифида се регистрира 

забавяне в развитието на независимостта с от две до пет години, спрямо връстниците им. Това 

включваа умения като преобличане, планиране на дейности с връстници, приготвяне на 

предварително планирани ястия и др. 

Всички тези ограничения трябва да бъдат взети под внимание при обучението на децата със спина 

бифида и с хидроцефалия, като учебното заведение трябва да осигури индивидуални мерки за 

подкрепа на детето. Положителното в случая е, че целенасоченото когнитивно обучение може да 

повиши функционалната независимост и самоконтрол. (Stubberud и Riemer, 2012)

Хидроцефалия в цифри

 Клапа/шънт – система от помпи и маркучи (катетри). Клапни системи се използват в 

 различни области на медицината повече от 100 години;

 Първата клапна система е създадена през 1960 г.

 Изобретателят на революционната клапа е Джон Холтер, инженер и баща, чийто син, Кейси е 

 роден със спина бифида и с хидроцефалия.

 В момента има повече от 127 различни модели клапи за лечение на хидроцефалия.

Хидроцефалия в картини - лечение чрез  VP клапа 

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



Училищното ръководство, също така, трябва да създава благоприятни условия и да подпомага 

възможностите за сътрудничество между учители, специални педагози и други членове на 

мултидисциплинарния екип.

Ресурсни учители/специални педагози

Когато детето среща обучителни затруднения, мултидисциплинарният екип може да включва 

специален педагог, чиято роля е да подпомага работата на общообразователния учител. 

Специалният педагог може да се присъединява или да напуска екипа с течение на времето, в 

зависимост от текущите образователни нужди на детето.

Неговата роля е да подкрепя детето със специални инструкции и наставления в различни формати, 

като това се случва при съвместно преподаване с учителя в класната стая или като индивидуално 

обучение, в съответствие с текущия учебен план и програмата на класа. Ресурсният учител 

прилага различни стратегии, така че учениците с обучителни затруднения да следват своите 

лични цели, в рамките на споделени дейности с класа. 

Когато мултидисциплинарният екип включва специален учител, обикновено той също участва в 

планирането и адаптирането на учебната програма, заедно с водещия учител. 

Често специалните педагози улесняват комуникацията между съучениците, като обучават ученици 

с увреждания в социални умения и умения за общуване и насърчават положителното отношение на 

останалите.

Училищен психолог и педагогически съветник

Участието на училищен психолог или педагогически съветник в мултидисциплинарния екип също 

не е задължително. Тяхната роля е да подпомогнат пълноценното участие на децата със спина 

бифида и хидроцефалия в училищния живот. Чрез разговори и консултации те 

помагат на учениците да развият и приложат личностни умения, в 

съответствие с конкретните им нужди от подкрепа в училище. 

Училищните психолози и съветници имат своята важна 

роля в превенцията и противодействието на тормоза, 

както и в периода на пубертета.

Обикновено те координират работата си с другите 

членове на екипа като учители, специални учители, 

медицински сестри и семейството на детето.

 на техните умствени и физически способности в пълния размер на техния потенциал;

в)  предоставяне на възможност на хората с увреждания да участват ефективно в свободно 

 общество.

2.  При реализирането на това право държавите - страни по конвенцията, гарантират, че:

a)  лица с увреждания не са изключени от системата на общото образование по причина на 

 тяхното увреждане, както и деца с увреждания не са изключени от системата на 

 безплатното и задължително начално образование или на средното образование по 

 причина на тяхното увреждане;

б)  хората с увреждания имат достъп до включващо, качествено и безплатно начално 

 образование и до средно образование равноправно с всички останали в общността, в която 

 живеят;

в)  се предоставят разумни улеснения според изискванията на индивида;

г) хората с увреждания получават нужната им подкрепа в рамките на системата за общо 

 образование с оглед улесняване на тяхното ефективно образование;

д)  се предоставят ефективни мерки за индивидуална подкрепа в среда, способстваща за 

 пълноценното им академично и социално израстване, в съответствие с целите на 

 пълното включване.

3.  Държавите - страни по настоящата конвенция, дават възможност на хората с увреждания 

 за усвояване на житейски и социални умения, способстващи за пълноценното им и 

 равноправно участие в образованието и като членове на общността. За тази цел държавите 

 - страни по конвенцията, предприемат подходящи мерки, включително:

a)  улесняване изучаването на Брайловата и други алтернативни азбуки, на допълващи и 

 алтернативни методи, средства и формати на комуникация, ориентация и умения за 

придвижване, улесняване на взаимната 

взаимопомощ и наставничеството в 

рамките на общността;

б) улесняване усвояването на език на 

знаците и налагане на лингвистична 

идентичност на общността на лишените 

от слух;

в) гарантиране, че образованието на лица 

и особено деца, които са лишени от 

зрение, слух или от двете, се осъществява 

при използване на най-подходящите за индивида езици, методи и средства за комуникация и в 

среда, способстваща за пълноценното му академично и социално израстване.

ценности.

2. Прилагане на приобщаващи мерки - развитие на училище за всички, подкрепа на 

многообразието.

3. Развитие на приобщаваща практика - разработване на учебна програма за всички, организация на 

обучението.

Индексът за приобщаване е достъпен на български тук: 

https://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20EY%20Bulgarian.pdf 

Европейската агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование, 

базирана в Брюксел (www.european-agency.org), предлага друг специфичен инструмент за развитие 

на приобщаващото образование под формата на приобщаващ профил на учителя. Агенцията 

посочва четири основни ценности, свързани с преподаването и ученето, които следва да са основа 

в работата на всички педагози в приобщаващото образование:

1. Зачитане на ценността на разнообразието – различията се възприемат като ресурс и принос към 

образованието;

2. Подкрепа за всички ученици – учителите поставят високи цели за всеки ученик;

3. Сътрудничество – Сътрудничеството и работата в екип са съществени части от подхода на всеки 

учител; 

4. Лично професионално развитие – преподаването е дейност, свързана с ученето и следователно 

учителите също носят отговорност да се учат през целия живот.

Повече подробности можете да намерите тук:

https://www.european-agency.org/sites/default/files/profile_of_inclusive_teachers_en.pdf

Агенцията разработва концепция за качествено приобщаващо образование в ранна детска възраст 

за всички деца. Тя разделя констатациите в три области:

1. Да даде възможност на всички деца да принадлежат, да се ангажират и да учат

Всяко дете е уникално по отношение на приобщаването. Вместо да се ограничаваме до спазването 

на националните стандарти, е необходимо да наблюдаваме напредъка на всяко дете. Това ни 

позволява да ценим всички като активни участници, без значение нивото им на успех и да им 

осигурим подкрепата, от която се нуждаят, за да постигнат напредък, заедно със съучениците си. 

Учебните заведения, които служат за добър пример, приемат и ценят всяко дете в творческа и 

подкрепяща учебна общност, към която всички принадлежат и където всеки се радва на добри 

взаимоотношения, както със служители, така и с връстници. В такава приятелска атмосфера 

децата се насърчават и им се позволява да:

 използват силните си страни;

 вземат решения, особено в играта;

 развиват своето любопитство и самостоятелност;

 изразяват интереси, поставят си цели и ги използват при решаването на проблеми;

 демонстрират мотивация и участват в дейности заедно с връстниците си.

2. Разработване на инструмент за саморефлексия

Инструментът за саморефлексия разглежда предучилищните учебни заведения като място за 

участие и обучение. Той набляга на факторите в учебното заведение, които влияят върху 

преживяванията на децата. Разглежда осем аспекта:

  приветливата атмосфера;

  приобщаваща социална среда;

  подход, който поставя детето в центъра;

  физическа среда, която е удобна и

 подходяща за деца;

  материали за всички деца;

  възможности за комуникация за всички;

  приобщаваща среда за преподаване и учене;

  семейна среда.

 

3. Адаптиране на екосистемния модел на приобщаващото образование в ранна детска възраст 

Този модел обхваща всички основни аспекти на приобщаващото образование в ранна детска 

възраст и служи като рамка за планиране, подобряване, наблюдение и оценка на качеството на 

приобщаващото образование в ранна детска възраст на местно, регионално и национално ниво 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/IECE-Summary-ENelectronic.pdf

4.  За да спомогнат за реализирането на това право, държавите - страни по конвенцията, 

 предприемат подходящи мерки за привличане на работа на учители, включително такива с 

 увреждания, които да са квалифицирани по езика на знаците и/или Брайловата азбука, да 

 обучават професионалисти и други служители за работа на всички равнища на 

 образователния процес. Това обучение трябва да включва в себе си разбиране на нуждите 

 на хората с увреждания и използване на всякакви допълващи или алтернативни методи, 

 средства и формати на комуникация, образователни методики и материали, предназначени 

 за хора с увреждания.

5.  Държавите - страни по конвенцията, гарантират, че хората с увреждания имат пълен достъп 

 до общо висше образование, до професионално образование и подготовка, до образование 

 за възрастни и възможности за обучение през целия живот, без дискриминация и 

 равноправно с всички останали. За целта държавите - страни по конвенцията, осигуряват 

 предоставянето на разумни улеснения за хората с увреждания.“

Съществуват редица определения за приобщаващото образование. Някои автори дефинират ясно 

какво не може да се счита за приобщаващо образование, докато други изясняват 

фундаменталната разлика между процеса на приобщаване и интеграция, която често погрешно, 

продължава да се счита за синоним на приобщаващото образование. В този контекст Villa and 

Thousand (2016) обясняват защо интеграцията не е приобщаващо образование. Те посочват, че 

интеграцията определя кои ученици не трябва или не могат да се обучават в масовите училища, 

както и че се фокусира главно върху осигуряването на физическа и социална достъпност с 

ограничени или никакви академични очаквания от ученици с умерени и тежки увреждания.

Същите автори подчертават, че приобщаващото образование е едновременно визия и подход, 

които приветстват, ценят и подкрепят разнообразието от академично, социално, емоционално, 

езиково и комуникационно обучение на всички ученици в споделена среда, за постигане на 

желаните образователни цели.

Тannenberger (2016) подчертава, че приобщаващото образование е система или процес, а не 

еднократна мярка. То води до училище за всички, където хетерогенността се разглежда като 

обогатяване на образователния процес. Приобщаването позволява на всички деца да посещават 

общообразователни начални училища близо до домовете си. Учителите в такова училище подхождат 

индивидуално към всеки ученик като към уникална личност. Цялото образование и философия на 

училището се основават на този подход. Образователната стратегия се адаптира към способностите, 

талантите или дефицитите и се фокусира върху това да гарантира, че всеки ученик използва пълния 

си потенциал, като в същото време се учи да общува и да си сътрудничи с останалите.

Tannenberger обръща внимание на разликите в начина, по който концепциите за интеграция и за 

приобщаване разглеждат неуспехите на децата. Докато при интеграцията неуспехът се обяснява с 

липсата на способности у детето, то приобщаващото образование предлага мерки за подкрепа. 

Една от основните цели на приобщаващото образование е да подготви учениците за качествен и 

успешен живот в днешното съвременно общество. Това предполага функциониране в 

приобщаваща среда, в която средата и формата на обучение са  про-инклузивни в същността си.

Педагогическите концепции за приобщаващото образование понастоящем се считат за 

характеристики на едно добре ориентирано „училище на бъдещето“. Сред основните принципи на 

приобщаващото образование, които могат да бъдат намерени не само в професионалната 

литература, но и в международните правни документи, Tannenberger посочва:

1.  Принципът на хуманизма и демокрацията – приобщаването в различни сфери на живота трябва 

да бъде естествена последица от прилагането на правата на човека и ценностите на свободното и 

демократично общество;

2. Принципът на хетерогенността – разнообразието е естествена част от обществото и се счита за 

позитив и двигател за развитие;

3. Принципът на сътрудничеството – съжителство на хората с различни таланти и недостатъци в 

едно общество;

4. Принцип на райониране– всички деца от района имат право да посещават местното училище;

5. Принципът на откритост и ефективност – обмислено и ефективно осъществено обучение в 

безопасна училищна среда;

6. Принципът на индивидуализацията – приемане на потребностите на всеки човек в 

образователната система и поддържане на процеса, така че всеки да може да се развива 

пълноценно;

7. Принцип на целостта – развитието на ученика засяга интелектуалните, социалните, етичните, 

физическите и други компоненти на неговата личност.

Друго цялостно определение за приобщаващото образование може да се намери в Индекса за 

приобщаване. Неговите автори Booth and Ainscow (2016) разглеждат приобщаващото образование 

като безкраен процес, който включва участието на индивиди, създаването на системи и среди и 

насърчаването на приобщаващи ценности. Приобщаването предполага увеличаване на участието 

на всички и намаляване на всички форми на изключване и дискриминация. То насърчава 

вслушването в гласа на децата, на семействата и на училищния персонал.

Индексът разглежда възможностите за училищно развитие в три взаимосвързани направления

1. Създаване на приобщаваща култура – изграждане на общност, установяване на приобщаващи 

реформа в образованието, включително изменения на закони, учебни програми, системи за 

обучение на учители, материали, учебна среда, методологии, начини на разпределение на 

ресурсите и т.н. Преди всичко обаче, ще изисква промяна в нагласите на хората в системата, така че 

да започнат да ценят разнообразието и различията и да ги възприемат като възможност, а не като 

проблем” (стр. 29).

Приобщаващото образование е всеобхватна концепция, която оказва влияние върху политиките и 

подходите в прилагането на задължителното училищно образование, висшето образование и 

обучението на учители. 

Целите на приобщаващото образование могат да се постигат само в среда, която цени всички и 

училището се възприема като ресурс на общността. Приобщаващото образование засяга всички 

ученици. То има за цел да увеличи пълноценното участие на индивида в образователните 

дейности и да намали степента на изключването му от образованието и обществото като цяло. 

Накратко, приобщаващото образование е подход, основан върху принципи, права, ценности като 

равенство, участие, подкрепа, развитие на общността и зачитане на културното многообразие. 

Ценностите, които учителят изповядва, неизбежно определят неговото поведение и действия. 

Според Световния доклад за уврежданията (World Disability Report, 2011), „подходящото обучение на 

масовите учители е предпоставка, те да преподават уверено на деца с различни потребности“(стр. 

222). Докладът подчертава, че обучението на учителите трябва също да се съсредоточи върху 

нагласите и ценностите, а не само върху знанията и уменията.

Много страни от цял свят подписаха Конвенцията за правата на хората с увреждания, която 

разгледахме в предходен раздел от Общите насоки. Тя е документ с най-висока стойност в 

международното право за хората с увреждания.  Конвенцията има за цел да насърчава, защитава и 

гарантира равенството и пълнотата в прилагането на всички човешки права и основни свободи на 

хората и децата с увреждания, и да насърчава зачитането на достойнството им. 

С подписването му, България се ангажира да прилага разпоредбите на Конвенцията. Документът до 

голяма степен представлява набор от инструменти за подобряване на качеството на живот на 

хората с увреждания, като в същото време текстовете носят правна тежест и задължения.

Член 24 – Образование, гласи:

1. Държавите - страни по настоящата конвенция, признават правото на образование на хората с 

увреждания. С оглед реализирането на това право без дискриминация и при равни възможности 

държавите - страни по конвенцията, осигуряват включваща образователна система на всички 

равнища и възможности за обучение през цялата продължителност на живота, насочени към:

a)  пълно развитие на човешкия потенциал и чувството за собствена стойност и достойнство и 

укрепване на спазването на правата на човека, основните свободи и човешкото многообразие;

б)  развитие от страна на хора с увреждания на тяхната личност, таланти и творчески заложби, 

Очевидно е, че всяко дете със спина бифида е уникално. Всяка година по света се раждат хиляди 

хора със спина бифида. Голямата част от тях доживяват до зряла възраст, въпреки тежката 

ситуация. Времето между раждането и зрелостта на тези хора е изпълнено с рискове. Нужна е 

сериозна подкрепа, за да могат родителите да вземат информирани решения, в интерес на 

бъдещето на децата си. Учителят може да е един от онези стълбове, които ще повлияят 

фундаментално върху развитието на детето. В този процес е от изключително значение, родители 

и учители да  имат обща цел като:

Характеристики на добре адаптиран възрастен:

 Придобити социални умения – способност за взаимодействие с други хора;

 Уважение към авторитетите;

 Самоувереност, в смисъл на самоуважение;

  Способност за справяне с предизвикателства;

 Способност за приемане или искане на помощ.

Повече по темата може да намерите в ръководствата на отделните целеви групи.

Мултидисциплинарният екип позволява индивидуална подкрепа за нуждите на ученика от 

специалисти в различни дисциплини, всеки от който допринася с опита и експертизата си. 

Членовете на екипа работят успоредно, а прякото интердисциплинарно взаимодействие е 

по-скоро изключение и се случва посредством ръководителя на екипа

(Hall, 2001).

По отношение на приобщаващото образование, мултидисциплинарните екипи се състоят от 

няколко специалисти от различни области, всеки от които играе специфична роля в посрещане 

нуждите на децата. Екипът може да се състои от учители, специални педагози, училищни 

администратори, здравни работници, социални работници, психолози и др. Какви специалисти ще 

участват зависи от специфичните нужди на ученика и образователния модел. Възможно е 

отделните членове да принадлежат към различни административни структури, да получават 

финансиране от различни източници, да имат различни приоритети и мотивация в работата си. От 

една страна, това прави екипа по-труден за управление и пречи на комуникацията между 

отделните членове. От друга страна, мултидисциплинарният подход е достатъчно ефективен и 

гъвкав, за да бъде приложен сравнително лесно, дори когато не е стандарт за съответната 

образователна система или учебното заведение няма предишен опит.

Мултидисциплинарният подход предлага 

възможност учениците да си взаимодействат с 

отделните членове на екипа при определянето на 

своите лични и образователни цели. Това 

позволява на всеки специалист да се ангажира 

лично и да усеща своя принос в напредъка на 

детето. Друго предимство на подхода е, че 

насърчава участието на семейството в образователния процес и така подобрява координацията на 

грижите и услугите.

Дори членовете на екипа да работят паралелно, те трябва да следват споделени цели и 

разбирания за посоката на развитие на  ученика. В следващия раздел може да намерите пример 

за убежденията на специалистите, която да служи като отправна точка в работата на екипа.

 

Един от членовете обикновено поема ролята на координатор/лидер на екипа. С течение на времето 
тази роля може да се поема от различни членове. Както и отделни специалисти могат да отпадат, 
защото детето вече не се нуждае от подкрепата на съответната дисциплина.

РОЛИ И ФУНКЦИИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯ ЕКИП

Учители, вкл. класни ръководители 

Учителят има основна роля в посрещане на образователните нужди на децата със спина бифида и 

хидроцефалия на почти всяко ниво. Учителят е един от най-важните членове на 

мултидисциплинарния екип. Обикновено поема ролята на координатор или ръководител на екипа, 

тъй като поради естеството на задълженията си, най-често взаимодейства с другите членове.

Класният ръководител е човекът, който познава най-добре качествата на детето, силните страни и 

обучителните му затруднения. Учителят е ангажиран с планиране, адаптиране и модифициране на 

учебната програма, така че да гарантира участието на ученика с 

обучителни затруднения в ежедневните занимания на класа. В 

тези дейности обикновено се включва ресурсен учител. Учителят 

трябва да умее да прилага различни стратегии за преподаване 

като диференциация на учебното съдържание, методите на 

универсалния дизайн и многостепенното обучение, така че 

учениците да следват своето лично развитие и да го споделят с 

останалите в класа.

Класният ръководител е и основният модел за подражание за 

децата. Когато учителят демонстрира положително отношение и 

приемане на многообразието в клас, тези ценности се 

възприемат по-лесно от съученици и педагози. Учителят може да 

подпомогне комуникацията в класа като ангажира учениците в 

съвместни дейности по учебното съдържание и извън него, включително и в спорта.

Училищно ръководство

Училищното ръководство обединява директори и други служители, които отговарят за дейностите 

в учебното заведение.  Тази дефиниция се отнася и до останалите училищни администратори и 

ръководители, като помощник-директори, главни учители и др.

Тяхната основната роля в мултидисциплинарния екип е да осигурят безопасна, позитивна и 

достъпна училищна среда и да насърчават приобщаващата философия и отношение сред всички 

членове на екипа. 

Здравни работници в учебното заведение

Здравните работници обединяват онези служители в учебното заведение, които посрещат 

здравните нужди на децата.

 Най-често това са медицинските сестри и затова в Общите насоко се обръщаме към тях. Същите 

съвети са валидни за лекарите или фелдшерите, които също могат да предоставят здравна 

подкрепа в учебното заведение.  

Медицинската сестра е здравният експерт в екипа и от тази позиция помага на учителите, 

специалните педагози и психолозите да разберат как здравословното състояние и здравните 

нужди на учениците могат да рефлектират върху тяхното представяне и поведение в детската 

градина/училището. Медицинската сестра би могла да подкрепи решенията на училищните 

администратори по отношение безопасността и достъпността на средата. Тя може също така да 

насърчава развитието на умения за самообслужване и застъпничество, свързани с медицинското 

състояние на ученика.

Нашите проучвания показват, че ролята на медицинската сестра в детската градина и училището 

носи голям потенциал, който много често не се познава и се подценява. Навременната и качествена 

медицинска грижа може да бъде решаващ фактор за подобряване на здравето и 

самостоятелността на учениците. Необходима е добра регулаторна рамка, в която тези 

задължения са ясно дефинирани. Подкрепата с информационни материали и допълнителни 

обучения също са ключови.

Асистенти

За да участват пълноценно в учебния процес, някои деца със спина бифида и хидроцефалия се 

нуждаят от асистентска подкрепа. Асистентът може да им помага в извършването на редица 

дейности от ежедневието като хранене, тоалет, преобличане, придвижване и позициониране, както 

и при пътуване до училището. Асистентът също подпомага при използването помощни средства 

като проходилка, инвалидна количка, за слагането и свалянето на ортези и др.

При деца с обучителни затруднения, асистентите могат директно да подкрепят ученика, следвайки 

указанията на учителите и специалните педагози. 

Ролята на асистента в мултидисциплинарния екип е многолика и често не е ясно дефинирана. В 

някои случаи асистентът е външно лице, назначено в рамките на общинска програма или директно 

от училището или семейството. Член на семейството може също да влезе в тази роля. Често това 

става неофициално и само за специфични дейности като помощ за тежка чанта или катетеризация.

Родители и членове на семейството

Макар и да не са професионално подготвени, родителите са  основен и изключително ценен член на 

мултидисциплинарния екип. Те могат да предоставят ценна информация на всички останали 

членове за нуждите, силните страни и интересите на детето, включително за тяхното 

здравословно състояние, успешни обучителни модели, таланти и предходен опит. Те често помагат 

на членовете на екипа да идентифицират нуждите на ученика.  

Заедно с детето си, родителите участват активно в определянето на учебни приоритети и 

образователни цели. Родителите са тези, които вземат информирани решения и правят избор за 

образованието на своето дете.

Учениците със спина бифида и хидроцефалия

Учениците със спина бифида и хидроцефалия също участват в екипа, който подкрепя 

приобщаването им в училище. Обикновено тяхната роля се  припокрива с ролята на родителите, 

като учениците стават по-активни и изземат повече функции и отговорности с израстването си.

Като пълноправен член на екипа е важно децата да получават пълна и достъпна информация от 

останалите членове и да участват във вземането на важните решения свързани с образованието 

им.  

Ресурсите на Multi-IN са насочени към описаните осем групи, които биха могли да формират такъв 

мултидисциплинарен екип в подкрепа на деца със спина бифида и с хидроцефалия в детската 

градина и в училището. Тъй като ресурсите ни са изготвени в подкрепа на екипа, членовете се 

считат за целеви групи на Multi-IN.

Докато Общите насоки предоставят цялостен поглед върху приобщаването, Multi-IN ръководствата 

и образователните видео курсове са насочени към специфични целеви групи. Те включват 

конкретни препоръки и практически съвети, в зависимост от ролята им в екипа.

Спина бифида може да бъде диагностицирана преди раждането. Използват се тройният 

биохимичен скрининг, изследване на околоплодна течност и ултразвуково изследване. При 

поставяне на диагнозата е невъзможно да се предвиди категорична прогноза за развитието на 

детето, тъй като при спина бифида има огромна разнородност на проявите. Лечението на спина 

бифида, свързано с оперативно затваряне на дефекта, е възможно преди или след раждането. 

Повечето деца се подлагат на операция след раждането, но в много страни вече е възможна 

операция по време на бременността. Надеждната информация е от съществено значение за 

родителите, които очакват дете със спина бифида, тъй като тя ще определи техните решения по 

отношение оперативното лечение и бъдещето на детето.

Пренатално лечение на спина бифида – опериране преди раждането

Операцията на плода по време на бременност трябва да се извърши до 26-та 

седмица от бременността. В САЩ провеждат клиничното проучване MOMS - 

Trial (Management Of Myelomeningocele Study), благодарение на което грижите 

за пациенти със спина бифида се промениха фундаментално. При ранно 

установяване на спина бифида е възможно да се извърши операция 

на плода между 19-та и 26-та г.с. По време на операцията 

отвореният дефект се затваря, така че да се избегнат 

по-нататъшни неврологични увреждания на гръбначния мозък 

при продължаващото вътреутробно развитие. По този начин 

ефектите от спина бифида могат да бъдат значително 

ограничени.

Един от пионерите на феталната хирургия, професор Муели от 

Швейцария отбелязва, че обхватът на новите открития при деца 

със спина бифида, оперирани пренатално, би могъл да ангажира 

цяло едно поколение учени и да ги обедини в уникален шедьовър на 

съвременната спинабифидология. 

Напредъка в пренаталните техники за затваряне на дефекта и докладваните все по-добри 

резултатите при възстановяването на матката, доведоха до революция в неврохирургичния 

подход към менингомиелоцеле. Процедурата крие и известни рискове, най-честият от които е 

последващото преждевременно раждане. Въпреки това, изследванията потвърждават, че 

ползитеот пренаталната хирургия надвишават усложненията и рисковете при недоносените 
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бебета. Повечето бебета се раждат в 37-та седмица от бременността.  Преките ползи от феталната 

хирургия при децата със спина бифида включват намаляване на честотата на хидроцефалия, 

малформация на Арнолд Киари II, леко подобрение на двигателните умения и намаляване на 

смъртността.

Демонстрационен видеоклип за фетална хирургия:

 https://www.youtube.com/watch?v=bLnYzCcTEEA

Пренаталната операция на спина бифида вече не се счита за експериментално лечение. Такива 

операции от години се правят успешно в Белгия, Германия, Италия, Полша, Швейцария и други 

държави в Европа. Един от най-известните центрове е в Цюрих, Швейцария. Разходите се покриват 

съгласно Европейската директивата за трансгранично здравно обслужване. 

Лечение на бебе със спина бифида след раждането

Целта на неврохирургичната интервенция при децата, родени със спина бифида, е да затвори 

отворените дефекти възможно най-скоро след раждането и да предотврати възможните вторични 

усложнения. Такива усложнения са отвореното менингомиелоцеле и хидроцефалия, малформация 

на Арнолд Киари II и възможен синдром на гръбначния мозък.

Някои държави предоставят по-добри грижи на пациентите със спина бифида, но дори и в общ план, 

съвременните познания, не само в областта на медицината, позволяват да се осигури качествено и 

ефективно лечение, възможно най-скоро след раждането. Това е от съществено значение за 

цялостното бъдещо развитие на детето. С подходяща следродилна здравна грижа повечето 

пациенти ще оцелеят, като това зависи пряко от степента на увреждане.

Спина бифида възниква в резултат на ранна аномалия в развитието на нервната система и води до 

различни структурни аномалии и свързаните с тях функционални неврологични дефицити. Това 

значи, че неврологичните проблеми са в основата на всички клинични прояви. Операцията не 

компенсира неврологичния дефицит. Пациентът остава с неврологични увреждания.

Според класификацията на Маккомб, представена от Хорн, дефектите на невралната тръба се 

делят на:

1.  каудален и краниален, според мястото на възникване. 96% от тях са в каудалния (задния) 

 край, 3% в черепния край (черепа) и 1% са комбинирани.

2.  отворени и затворени

 Затворени: Спина бифида окулта като асимптоматична спина бифида. Среща се при 25% от 

 населението. Обикновено е без прояви и няма усложнения.

Отворени: Менингоцеле - забелязва се затворен кожен сак, излизащ от гръбначния стълб. Сакът

  съдържа гръбначна течност, но не и нервна тъкан.

  Менингомиелоцеле - неправилно развитият гръбначен мозък излиза през  

  несвързаните дъги на един или няколко прешлена. Това е най-честата форма на 

 спина бифида. Тя възниква в резултат на ранен дефект в развитието на нервната система и 

 води до последващи структурни аномалии и свързаните с тях функционални неврологични 

 дефицити. 

Последващата грижа е силно ограничена като включва диагностицирането и хирургичното лечение 

на възможни сраствания, образувани на мястото на първоначалната оклузия и произтичащите от 

това неврологични признаци и симптоми.

По отношение на функционалността при ходене, децата със спина бифида се разделят на три групи.

1.  Децата, които ходят самостоятелно;

2.  Децата, които ходят с помощни средства – с патерици, бастуни, проходилки, ортези и др. 

 Ходенето обикновено е функционално само за кратки разстояния.

3.  Децата, които се придвижват с рингови колички – някои самостоятелно, други с 

асистенция.

ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА С ХИДРОЦЕФАЛИЯ

Според Смрек хидроцефалията е състояние, характеризиращо се със събиране на 
цереброспиналната течност в мозъчните вентрикули, причинено от нарушения в нейното 
образуване, поток или абсорбция.

Хидроцефалия може да бъде вродена или придобита. Може да се появи на всяка възраст. 

Причината обикновено е друго заболяване, като менингомиелоцеле, синдром на Денди-Уокър, 

малформации на Арнолд Киари II, състояния след инфекция или мозъчен кръвоизлив (при 

недоносени бебета, нараняване или мозъчни тумори).

От десетилетия се прилага класическото лечение на хидроцефалия, което се изразява в 

оперативното поставяне на устройство във вентрикулите на мозъка. Оттам, чрез система от помпи 

и маркучи, се свързва, най-често, с коремната кухина. Нарича се вентрикуло перитонеален дренаж 

- VP клапа/шънт.

Друга алтернатива е вентрикуло атриален дренаж (VA), при който краят на катетъра се свързва не 

с коремната кухина, а с дясното предсърдие. Този вид дренаж е по-рядко използван.

След хирургичното лечение могат да се получат някои усложнения, като инфекция или свръх 

дренаж. Вече има програмируеми клапи, при които е възможно да се регулира пропускливостта на 

клапата от външно устройство. 

Средно се налагат по две ревизии на клапата, поради усложнения или растеж на детето.

Видеоклип на английски, с повече информация за хидроцефалия, направен от видния американски 

неврохирург Б. Уарф:

https://www.youtube.com/watch?v=bHD8zYImKqA

Днес някои случаи на хидроцефалия могат да се лекуват без оперативно поставяне на клапа. 

Алтернативата е ендоскопска вентрикулостомия, при която с помощта на невроендоскоп се прави 

отвор в основата на третия мозъчен вентрикул, за да може гръбначно-мозъчната течност да се 

оттича.

Чрез ендоскопска тривентрикулостомия (ETV) могат да се избегнат някои усложнения свързани с 

клапите, като инфекция или отхвърляне.

Повече за метода ETV може да видите на този линк: 

 https://www.youtube.com/watch?v=g3sVRWjHA98

СИМПТОМИ НА НЕИЗПРАВНОСТ НА КЛАПАТА

Изданието “Understanding Spina Bifida” посочва следните симптоми на неизправност на клапата, 

според възрастта на детето::

Малки деца:  Висока температура;

   Повръщане;

   Умора, свръхчувствителност;

   Подуване, неестествено обезцветяване, зачервяване на кожата, по 

   протежение на клапата и тръбата;

   Загуба или увреждане на вече придобити когнитивни и двигателни функции 

   (ходене, говор, координация и баланс);

   Припадъци, придружени от потрепвания;

   Главоболие;

   Уголемяване на главата, причинено от уголемяване на вентрикулите;

   Зрителни нарушения: замъгляване, двойно виждане, прекомерно мигане или 

   кривогледство;

   Краищата на очите се издърпват надолу;

   Загуба на концентрация и поведенчески разстройства;

   Общо неразположение.

Деца и възрастни: Главоболие;

   Гадене, повръщане;

   Умора, свръхчувствителност;

   Общо неразположение;

   Болки в гърба;

   Висока температура;

   Зрителни нарушения: замъгляване, двойно виждане;

   Промени в емоционалността;

   Нарушения на координацията, непохватност;

   Нарушения в умствените способности;

   Подуване, неестествено обезцветяване, зачервяване на кожата, по 

   протежение на клапата и тръбата;

   Нарушения при ходене;

   Припадъци, придружени от потрепвания;

   Влошаване на представянето в или извън училище;

   Сънливост;

   Трудно събуждането;

   Намалени когнитивни и двигателни умения.

Какво трябва да се направи, ако се появят симптоми на неизправност на клапата?

1. Ако симптомите се появят рязко и тежко, незабавно потърсете медицинска помощ.

2. Отидете до най-близкото спешно отделение.

3. Ако симптомите са по-леки, посетете лекуващия неврохирург и обсъдете по-нататъшни  

 възможности за лечение.

ПАРАДОКСИТЕ ПРИ СПИНА БИФИДА

 Спина бифида често се описва като най-тежката вродена аномалия, съвместима с живота.

 Няма двама души еднакво засегнати от спина бифида, дори и с еднакво ниво на дефекта.

 Това е една от малкото вродени малформации, при които има превенция.

 Научно доказана е възможността за ефективно предотвратяване на появата на този вроден 

 дефект чрез използването на фолиева киселина (един от групата на витамините В - В9).

 Допълнителният прием на фолиева киселина при жени в детеродна възраст един месец 

 преди забременяване и през първите четири седмици от бременността, намалява риска от 

 спина бифида с до 75%.

 В страните, които прилагат обогатяване на хранителни суровини с фолиева киселина 

 (най-често брашно), честотата на спина бифида е намалена с до 30%.

 Известни са различни фактори, които в различни комбинация и едновременно могат да 

 доведат до спина бифида.

 Повечето хора с тази диагноза не се раждат, въпреки че в обществото има много примери за 

 успешни хора със спина бифида.

 Литературата в много страни предлага остаряла и неадекватна информация за живота на 

 хората със спин бифида и с хидроцефалия, въпреки множеството съвременни научни данни 

 и изследвания и добрите примери около нас. 

 Качеството на живот на много възрастни със спина бифида, като параолимпийски 

 спортисти, лекари, адвокати и други, е видно. Въпреки това, на новите родители се поднася 

 предимно негативна информация и лоши прогнози за детето.

 Поради факта, че повечето професионалисти не срещат хора със спин бифида по време на 

 практиката си, те имат негативно отношение към тези хора. Често директори, учителите и 

 други специалисти подхождат с подобна настройка. Ако не се поддадат на тези 

 предразсъдъци, те могат да изиграят изключително положителна роля в живота на децата, 

 като се превърнат в източник, не само на знания, но и на възможности.

 Вярваме, че образователни материали Multi-IN също ще допринесат за по-обективна 

 представа за тези хора и чрез информирани и подготвени експерти, ще отворят нови 

 възможности за деца и младежи със спина бифида и с хидроцефалия.

 Благодарение на спина бифида се развива ново направление в медицината - пренатална 

 фетална хирургия. Бебето се оперира до 26-та седмица от бременността, докато е още в 

 тялото на майката. В момента пренаталната хирургия се прилага широко и при деца с други 

 диагнози, не само за спина бифида.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ СПИНА БИФИДА

Най-леката форма на спина бифида (окулта) представлява неоформена дъга на единия прешлен на 

гръбначния стълб. Всеки четвърти има такъв анатомичен вариант, което на практика не се свързва 

със заболяване или има някакви последици.

Приблизително всеки хиляда души имат сериозен дефект. Той може да доведе до различна степен 

на парализа и нарушена подвижност на долните крайници, както и да повлияе на функцията на 

червата, пикочния мехур; да доведе до затлъстяване, влошаване на фината моторика, зрението, 

слуха, ученето и когнитивната функция.

Навременното и правилно лечение е превенция на много възможни усложнения. Хората със спина 

бифида се нуждаят от доживотната помощ от редица специалисти. Вторичните последици от 

диагнозата са комплексни и изискват координирани грижи и сътрудничеството на различни 

експерти, заедно с лекарите специалисти – неврохирург, невролог, уролог, ортопед, рехабилитатор, 

участват физиотерапевт, диетолог, психолог, социален работник и др.

При диагностицирането на много от вторичните последици, трябва да се има предвид, че спина 

бифида е комплексен и сложен проблем и изисква цялостен поглед от няколко експерти. 

Благодарение на сътрудничество между тях е възможно да се открие решението по-ефективно, 

лесно и бързо.

Повечето деца със спина бифида посещават масови училища.  Повече от 80% живеят до зряла 

възраст и може да ги срещнете навсякъде в обществото: хората със спина бифида вече са сядали 

на министерски стол, занимават се активно със спорт, носят бели престилки и обучават деца.  

Прогнозите могат да са много различни, според това дали човек е развил хидроцефалия, дали е 

претърпял операция, каква е била операцията, какви са урологичните проблеми, има ли 

деформации по краката, коленете, гръбначния стълб. От съществено значение е наличието на 

координирана грижа от различни експерти в рамките на системата. Координираната и навременна 

грижа значително намалява честотата на вторичните усложнения и спестява финансови разходи. 

Липсата на комуникация между специалистите увеличава риска от игнориране на потенциални 

усложнения на здравето. 

Основните цели в грижите трябва да бъдат подобряване на функционалността, мобилността (не 

задължително ходенето) и минимизиране на риска от възможни усложнения. Това предполага 

познаване на рисковете, които са често срещани при хора със спина бифида и с хидроцефалия – като 

например рискът от затлъстяване. 

Експертите по наранявания на гръбначния стълб препоръчват да се използват Международните 

стандарти за неврологична и функционална класификация при наранявания на гръбначния стълб, 

издадени от Американската асоциация. Те обръщат внимание на родителите, че няма 

причинно-следствена връзка между възможността за активно участие в обществото и 

способността за ходене. 

Промоцията на здравето включва и подкрепа за психично здраве и благополучие, не само на 

хората със спина бифида и хидроцефалия, но и на членовете на техните семейства – родители, 

братя и сестри. Доброто здраве е пряко свързано с подобряване на качеството на живот и достъпа 

до права. Едно от тях е правото на образование, което трябва да се осъществява до дома на детето. 

Правото на образование се счита за необходимо основание за упражняване на други права.  

Изследванията потвърждават, че децата и юношите със спина бифида имат по-ниско самочувствие 

от техните връстници в следните области:

1. Външен вид;

2. Социално приемане;

3. Представяне в училище;

4. Лично удовлетворение;

Инконтиненцията на пикочния мехур и дебелото черво, носейки социална стигма, също имат своя 

ефект върху намаленото самочувствие при младите хора. Това ограничава участието им в дейности 

и води до социална изолация. Постигането на контрол върху дефекацията е силна подкрепяща 

мярка за намаляване на чувството на страх, срам и тревожност.

Важно е да се подчертае, че въпреки, че повечето деца със спина бифида постигат средно и над 

средното интелектуално ниво, тяхното представяне в училище може да се повлияе от коренно 

различното развитие на мозъка, вследствие наличието на хидроцефалия, малформацията Арнолд 

Киари II. и свързаните с тях обучителни затруднения. Това се проявява в нарушени изпълнителни 

функции, дефицит на вниманието, езикови и речеви дефицити, затруднения със самоконтрола, 

организацията, пространствена ориентация и други. В същото време симптомите при отделните 

деца със спина бифида и с хидроцефалия са различни и е трудно да се приложи единен обучителен 

профил за всички.  

В допълнение, според изследвания от САЩ, при повечето деца със спина бифида се регистрира 

забавяне в развитието на независимостта с от две до пет години, спрямо връстниците им. Това 

включваа умения като преобличане, планиране на дейности с връстници, приготвяне на 

предварително планирани ястия и др. 

Всички тези ограничения трябва да бъдат взети под внимание при обучението на децата със спина 

бифида и с хидроцефалия, като учебното заведение трябва да осигури индивидуални мерки за 

подкрепа на детето. Положителното в случая е, че целенасоченото когнитивно обучение може да 

повиши функционалната независимост и самоконтрол. (Stubberud и Riemer, 2012)

Хидроцефалия в цифри

 Клапа/шънт – система от помпи и маркучи (катетри). Клапни системи се използват в 

 различни области на медицината повече от 100 години;

 Първата клапна система е създадена през 1960 г.

 Изобретателят на революционната клапа е Джон Холтер, инженер и баща, чийто син, Кейси е 

 роден със спина бифида и с хидроцефалия.

 В момента има повече от 127 различни модели клапи за лечение на хидроцефалия.

Хидроцефалия в картини - лечение чрез  VP клапа 

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



Спина бифида може да бъде диагностицирана преди раждането. Използват се тройният 

биохимичен скрининг, изследване на околоплодна течност и ултразвуково изследване. При 

поставяне на диагнозата е невъзможно да се предвиди категорична прогноза за развитието на 

детето, тъй като при спина бифида има огромна разнородност на проявите. Лечението на спина 

бифида, свързано с оперативно затваряне на дефекта, е възможно преди или след раждането. 

Повечето деца се подлагат на операция след раждането, но в много страни вече е възможна 

операция по време на бременността. Надеждната информация е от съществено значение за 

родителите, които очакват дете със спина бифида, тъй като тя ще определи техните решения по 

отношение оперативното лечение и бъдещето на детето.

Пренатално лечение на спина бифида – опериране преди раждането

Операцията на плода по време на бременност трябва да се извърши до 26-та 

седмица от бременността. В САЩ провеждат клиничното проучване MOMS - 

Trial (Management Of Myelomeningocele Study), благодарение на което грижите 

за пациенти със спина бифида се промениха фундаментално. При ранно 

установяване на спина бифида е възможно да се извърши операция 

на плода между 19-та и 26-та г.с. По време на операцията 

отвореният дефект се затваря, така че да се избегнат 

по-нататъшни неврологични увреждания на гръбначния мозък 

при продължаващото вътреутробно развитие. По този начин 

ефектите от спина бифида могат да бъдат значително 

ограничени.

Един от пионерите на феталната хирургия, професор Муели от 

Швейцария отбелязва, че обхватът на новите открития при деца 

със спина бифида, оперирани пренатално, би могъл да ангажира 

цяло едно поколение учени и да ги обедини в уникален шедьовър на 

съвременната спинабифидология. 

Напредъка в пренаталните техники за затваряне на дефекта и докладваните все по-добри 

резултатите при възстановяването на матката, доведоха до революция в неврохирургичния 

подход към менингомиелоцеле. Процедурата крие и известни рискове, най-честият от които е 

последващото преждевременно раждане. Въпреки това, изследванията потвърждават, че 

ползитеот пренаталната хирургия надвишават усложненията и рисковете при недоносените 
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бебета. Повечето бебета се раждат в 37-та седмица от бременността.  Преките ползи от феталната 

хирургия при децата със спина бифида включват намаляване на честотата на хидроцефалия, 

малформация на Арнолд Киари II, леко подобрение на двигателните умения и намаляване на 

смъртността.

Демонстрационен видеоклип за фетална хирургия:

 https://www.youtube.com/watch?v=bLnYzCcTEEA

Пренаталната операция на спина бифида вече не се счита за експериментално лечение. Такива 

операции от години се правят успешно в Белгия, Германия, Италия, Полша, Швейцария и други 

държави в Европа. Един от най-известните центрове е в Цюрих, Швейцария. Разходите се покриват 

съгласно Европейската директивата за трансгранично здравно обслужване. 

Лечение на бебе със спина бифида след раждането

Целта на неврохирургичната интервенция при децата, родени със спина бифида, е да затвори 

отворените дефекти възможно най-скоро след раждането и да предотврати възможните вторични 

усложнения. Такива усложнения са отвореното менингомиелоцеле и хидроцефалия, малформация 

на Арнолд Киари II и възможен синдром на гръбначния мозък.

Някои държави предоставят по-добри грижи на пациентите със спина бифида, но дори и в общ план, 

съвременните познания, не само в областта на медицината, позволяват да се осигури качествено и 

ефективно лечение, възможно най-скоро след раждането. Това е от съществено значение за 

цялостното бъдещо развитие на детето. С подходяща следродилна здравна грижа повечето 

пациенти ще оцелеят, като това зависи пряко от степента на увреждане.

Спина бифида възниква в резултат на ранна аномалия в развитието на нервната система и води до 

различни структурни аномалии и свързаните с тях функционални неврологични дефицити. Това 

значи, че неврологичните проблеми са в основата на всички клинични прояви. Операцията не 

компенсира неврологичния дефицит. Пациентът остава с неврологични увреждания.

Според класификацията на Маккомб, представена от Хорн, дефектите на невралната тръба се 

делят на:

1.  каудален и краниален, според мястото на възникване. 96% от тях са в каудалния (задния) 

 край, 3% в черепния край (черепа) и 1% са комбинирани.

2.  отворени и затворени

 Затворени: Спина бифида окулта като асимптоматична спина бифида. Среща се при 25% от 

 населението. Обикновено е без прояви и няма усложнения.

Отворени: Менингоцеле - забелязва се затворен кожен сак, излизащ от гръбначния стълб. Сакът

  съдържа гръбначна течност, но не и нервна тъкан.

  Менингомиелоцеле - неправилно развитият гръбначен мозък излиза през  

  несвързаните дъги на един или няколко прешлена. Това е най-честата форма на 

 спина бифида. Тя възниква в резултат на ранен дефект в развитието на нервната система и 

 води до последващи структурни аномалии и свързаните с тях функционални неврологични 

 дефицити. 

Последващата грижа е силно ограничена като включва диагностицирането и хирургичното лечение 

на възможни сраствания, образувани на мястото на първоначалната оклузия и произтичащите от 

това неврологични признаци и симптоми.

По отношение на функционалността при ходене, децата със спина бифида се разделят на три групи.

1.  Децата, които ходят самостоятелно;

2.  Децата, които ходят с помощни средства – с патерици, бастуни, проходилки, ортези и др. 

 Ходенето обикновено е функционално само за кратки разстояния.

3.  Децата, които се придвижват с рингови колички – някои самостоятелно, други с 

асистенция.

ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА С ХИДРОЦЕФАЛИЯ

Според Смрек хидроцефалията е състояние, характеризиращо се със събиране на 
цереброспиналната течност в мозъчните вентрикули, причинено от нарушения в нейното 
образуване, поток или абсорбция.

Хидроцефалия може да бъде вродена или придобита. Може да се появи на всяка възраст. 

Причината обикновено е друго заболяване, като менингомиелоцеле, синдром на Денди-Уокър, 

малформации на Арнолд Киари II, състояния след инфекция или мозъчен кръвоизлив (при 

недоносени бебета, нараняване или мозъчни тумори).

От десетилетия се прилага класическото лечение на хидроцефалия, което се изразява в 

оперативното поставяне на устройство във вентрикулите на мозъка. Оттам, чрез система от помпи 

и маркучи, се свързва, най-често, с коремната кухина. Нарича се вентрикуло перитонеален дренаж 

- VP клапа/шънт.

Друга алтернатива е вентрикуло атриален дренаж (VA), при който краят на катетъра се свързва не 

с коремната кухина, а с дясното предсърдие. Този вид дренаж е по-рядко използван.

След хирургичното лечение могат да се получат някои усложнения, като инфекция или свръх 

дренаж. Вече има програмируеми клапи, при които е възможно да се регулира пропускливостта на 

клапата от външно устройство. 

Средно се налагат по две ревизии на клапата, поради усложнения или растеж на детето.

Видеоклип на английски, с повече информация за хидроцефалия, направен от видния американски 

неврохирург Б. Уарф:

https://www.youtube.com/watch?v=bHD8zYImKqA

Днес някои случаи на хидроцефалия могат да се лекуват без оперативно поставяне на клапа. 

Алтернативата е ендоскопска вентрикулостомия, при която с помощта на невроендоскоп се прави 

отвор в основата на третия мозъчен вентрикул, за да може гръбначно-мозъчната течност да се 

оттича.

Чрез ендоскопска тривентрикулостомия (ETV) могат да се избегнат някои усложнения свързани с 

клапите, като инфекция или отхвърляне.

Повече за метода ETV може да видите на този линк: 

 https://www.youtube.com/watch?v=g3sVRWjHA98

СИМПТОМИ НА НЕИЗПРАВНОСТ НА КЛАПАТА

Изданието “Understanding Spina Bifida” посочва следните симптоми на неизправност на клапата, 

според възрастта на детето::

Малки деца:  Висока температура;

   Повръщане;

   Умора, свръхчувствителност;

   Подуване, неестествено обезцветяване, зачервяване на кожата, по 

   протежение на клапата и тръбата;

   Загуба или увреждане на вече придобити когнитивни и двигателни функции 

   (ходене, говор, координация и баланс);

   Припадъци, придружени от потрепвания;

   Главоболие;

   Уголемяване на главата, причинено от уголемяване на вентрикулите;

   Зрителни нарушения: замъгляване, двойно виждане, прекомерно мигане или 

   кривогледство;

   Краищата на очите се издърпват надолу;

   Загуба на концентрация и поведенчески разстройства;

   Общо неразположение.

Деца и възрастни: Главоболие;

   Гадене, повръщане;

   Умора, свръхчувствителност;

   Общо неразположение;

   Болки в гърба;

   Висока температура;

   Зрителни нарушения: замъгляване, двойно виждане;

   Промени в емоционалността;

   Нарушения на координацията, непохватност;

   Нарушения в умствените способности;

   Подуване, неестествено обезцветяване, зачервяване на кожата, по 

   протежение на клапата и тръбата;

   Нарушения при ходене;

   Припадъци, придружени от потрепвания;

   Влошаване на представянето в или извън училище;

   Сънливост;

   Трудно събуждането;

   Намалени когнитивни и двигателни умения.

Какво трябва да се направи, ако се появят симптоми на неизправност на клапата?

1. Ако симптомите се появят рязко и тежко, незабавно потърсете медицинска помощ.

2. Отидете до най-близкото спешно отделение.

3. Ако симптомите са по-леки, посетете лекуващия неврохирург и обсъдете по-нататъшни  

 възможности за лечение.

ПАРАДОКСИТЕ ПРИ СПИНА БИФИДА

 Спина бифида често се описва като най-тежката вродена аномалия, съвместима с живота.

 Няма двама души еднакво засегнати от спина бифида, дори и с еднакво ниво на дефекта.

 Това е една от малкото вродени малформации, при които има превенция.

 Научно доказана е възможността за ефективно предотвратяване на появата на този вроден 

 дефект чрез използването на фолиева киселина (един от групата на витамините В - В9).

 Допълнителният прием на фолиева киселина при жени в детеродна възраст един месец 

 преди забременяване и през първите четири седмици от бременността, намалява риска от 

 спина бифида с до 75%.

 В страните, които прилагат обогатяване на хранителни суровини с фолиева киселина 

 (най-често брашно), честотата на спина бифида е намалена с до 30%.

 Известни са различни фактори, които в различни комбинация и едновременно могат да 

 доведат до спина бифида.

 Повечето хора с тази диагноза не се раждат, въпреки че в обществото има много примери за 

 успешни хора със спина бифида.

 Литературата в много страни предлага остаряла и неадекватна информация за живота на 

 хората със спин бифида и с хидроцефалия, въпреки множеството съвременни научни данни 

 и изследвания и добрите примери около нас. 

 Качеството на живот на много възрастни със спина бифида, като параолимпийски 

 спортисти, лекари, адвокати и други, е видно. Въпреки това, на новите родители се поднася 

 предимно негативна информация и лоши прогнози за детето.

 Поради факта, че повечето професионалисти не срещат хора със спин бифида по време на 

 практиката си, те имат негативно отношение към тези хора. Често директори, учителите и 

 други специалисти подхождат с подобна настройка. Ако не се поддадат на тези 

 предразсъдъци, те могат да изиграят изключително положителна роля в живота на децата, 

 като се превърнат в източник, не само на знания, но и на възможности.

 Вярваме, че образователни материали Multi-IN също ще допринесат за по-обективна 

 представа за тези хора и чрез информирани и подготвени експерти, ще отворят нови 

 възможности за деца и младежи със спина бифида и с хидроцефалия.

 Благодарение на спина бифида се развива ново направление в медицината - пренатална 

 фетална хирургия. Бебето се оперира до 26-та седмица от бременността, докато е още в 

 тялото на майката. В момента пренаталната хирургия се прилага широко и при деца с други 

 диагнози, не само за спина бифида.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ СПИНА БИФИДА

Най-леката форма на спина бифида (окулта) представлява неоформена дъга на единия прешлен на 

гръбначния стълб. Всеки четвърти има такъв анатомичен вариант, което на практика не се свързва 

със заболяване или има някакви последици.

Приблизително всеки хиляда души имат сериозен дефект. Той може да доведе до различна степен 

на парализа и нарушена подвижност на долните крайници, както и да повлияе на функцията на 

червата, пикочния мехур; да доведе до затлъстяване, влошаване на фината моторика, зрението, 

слуха, ученето и когнитивната функция.

Навременното и правилно лечение е превенция на много възможни усложнения. Хората със спина 

бифида се нуждаят от доживотната помощ от редица специалисти. Вторичните последици от 

диагнозата са комплексни и изискват координирани грижи и сътрудничеството на различни 

експерти, заедно с лекарите специалисти – неврохирург, невролог, уролог, ортопед, рехабилитатор, 

участват физиотерапевт, диетолог, психолог, социален работник и др.

При диагностицирането на много от вторичните последици, трябва да се има предвид, че спина 

бифида е комплексен и сложен проблем и изисква цялостен поглед от няколко експерти. 

Благодарение на сътрудничество между тях е възможно да се открие решението по-ефективно, 

лесно и бързо.

Повечето деца със спина бифида посещават масови училища.  Повече от 80% живеят до зряла 

възраст и може да ги срещнете навсякъде в обществото: хората със спина бифида вече са сядали 

на министерски стол, занимават се активно със спорт, носят бели престилки и обучават деца.  

Прогнозите могат да са много различни, според това дали човек е развил хидроцефалия, дали е 

претърпял операция, каква е била операцията, какви са урологичните проблеми, има ли 

деформации по краката, коленете, гръбначния стълб. От съществено значение е наличието на 

координирана грижа от различни експерти в рамките на системата. Координираната и навременна 

грижа значително намалява честотата на вторичните усложнения и спестява финансови разходи. 

Липсата на комуникация между специалистите увеличава риска от игнориране на потенциални 

усложнения на здравето. 

Основните цели в грижите трябва да бъдат подобряване на функционалността, мобилността (не 

задължително ходенето) и минимизиране на риска от възможни усложнения. Това предполага 

познаване на рисковете, които са често срещани при хора със спина бифида и с хидроцефалия – като 

например рискът от затлъстяване. 

Експертите по наранявания на гръбначния стълб препоръчват да се използват Международните 

стандарти за неврологична и функционална класификация при наранявания на гръбначния стълб, 

издадени от Американската асоциация. Те обръщат внимание на родителите, че няма 

причинно-следствена връзка между възможността за активно участие в обществото и 

способността за ходене. 

Промоцията на здравето включва и подкрепа за психично здраве и благополучие, не само на 

хората със спина бифида и хидроцефалия, но и на членовете на техните семейства – родители, 

братя и сестри. Доброто здраве е пряко свързано с подобряване на качеството на живот и достъпа 

до права. Едно от тях е правото на образование, което трябва да се осъществява до дома на детето. 

Правото на образование се счита за необходимо основание за упражняване на други права.  

Изследванията потвърждават, че децата и юношите със спина бифида имат по-ниско самочувствие 

от техните връстници в следните области:

1. Външен вид;

2. Социално приемане;

3. Представяне в училище;

4. Лично удовлетворение;

Инконтиненцията на пикочния мехур и дебелото черво, носейки социална стигма, също имат своя 

ефект върху намаленото самочувствие при младите хора. Това ограничава участието им в дейности 

и води до социална изолация. Постигането на контрол върху дефекацията е силна подкрепяща 

мярка за намаляване на чувството на страх, срам и тревожност.

Важно е да се подчертае, че въпреки, че повечето деца със спина бифида постигат средно и над 

средното интелектуално ниво, тяхното представяне в училище може да се повлияе от коренно 

различното развитие на мозъка, вследствие наличието на хидроцефалия, малформацията Арнолд 

Киари II. и свързаните с тях обучителни затруднения. Това се проявява в нарушени изпълнителни 

функции, дефицит на вниманието, езикови и речеви дефицити, затруднения със самоконтрола, 

организацията, пространствена ориентация и други. В същото време симптомите при отделните 

деца със спина бифида и с хидроцефалия са различни и е трудно да се приложи единен обучителен 

профил за всички.  

В допълнение, според изследвания от САЩ, при повечето деца със спина бифида се регистрира 

забавяне в развитието на независимостта с от две до пет години, спрямо връстниците им. Това 

включваа умения като преобличане, планиране на дейности с връстници, приготвяне на 

предварително планирани ястия и др. 

Всички тези ограничения трябва да бъдат взети под внимание при обучението на децата със спина 

бифида и с хидроцефалия, като учебното заведение трябва да осигури индивидуални мерки за 

подкрепа на детето. Положителното в случая е, че целенасоченото когнитивно обучение може да 

повиши функционалната независимост и самоконтрол. (Stubberud и Riemer, 2012)

Хидроцефалия в цифри

 Клапа/шънт – система от помпи и маркучи (катетри). Клапни системи се използват в 

 различни области на медицината повече от 100 години;

 Първата клапна система е създадена през 1960 г.

 Изобретателят на революционната клапа е Джон Холтер, инженер и баща, чийто син, Кейси е 

 роден със спина бифида и с хидроцефалия.

 В момента има повече от 127 различни модели клапи за лечение на хидроцефалия.

Хидроцефалия в картини - лечение чрез  VP клапа 

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



Спина бифида може да бъде диагностицирана преди раждането. Използват се тройният 

биохимичен скрининг, изследване на околоплодна течност и ултразвуково изследване. При 

поставяне на диагнозата е невъзможно да се предвиди категорична прогноза за развитието на 

детето, тъй като при спина бифида има огромна разнородност на проявите. Лечението на спина 

бифида, свързано с оперативно затваряне на дефекта, е възможно преди или след раждането. 

Повечето деца се подлагат на операция след раждането, но в много страни вече е възможна 

операция по време на бременността. Надеждната информация е от съществено значение за 

родителите, които очакват дете със спина бифида, тъй като тя ще определи техните решения по 

отношение оперативното лечение и бъдещето на детето.

Пренатално лечение на спина бифида – опериране преди раждането

Операцията на плода по време на бременност трябва да се извърши до 26-та 

седмица от бременността. В САЩ провеждат клиничното проучване MOMS - 

Trial (Management Of Myelomeningocele Study), благодарение на което грижите 

за пациенти със спина бифида се промениха фундаментално. При ранно 

установяване на спина бифида е възможно да се извърши операция 

на плода между 19-та и 26-та г.с. По време на операцията 

отвореният дефект се затваря, така че да се избегнат 

по-нататъшни неврологични увреждания на гръбначния мозък 

при продължаващото вътреутробно развитие. По този начин 

ефектите от спина бифида могат да бъдат значително 

ограничени.

Един от пионерите на феталната хирургия, професор Муели от 

Швейцария отбелязва, че обхватът на новите открития при деца 

със спина бифида, оперирани пренатално, би могъл да ангажира 

цяло едно поколение учени и да ги обедини в уникален шедьовър на 

съвременната спинабифидология. 

Напредъка в пренаталните техники за затваряне на дефекта и докладваните все по-добри 

резултатите при възстановяването на матката, доведоха до революция в неврохирургичния 

подход към менингомиелоцеле. Процедурата крие и известни рискове, най-честият от които е 

последващото преждевременно раждане. Въпреки това, изследванията потвърждават, че 

ползитеот пренаталната хирургия надвишават усложненията и рисковете при недоносените 
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бебета. Повечето бебета се раждат в 37-та седмица от бременността.  Преките ползи от феталната 

хирургия при децата със спина бифида включват намаляване на честотата на хидроцефалия, 

малформация на Арнолд Киари II, леко подобрение на двигателните умения и намаляване на 

смъртността.

Демонстрационен видеоклип за фетална хирургия:

 https://www.youtube.com/watch?v=bLnYzCcTEEA

Пренаталната операция на спина бифида вече не се счита за експериментално лечение. Такива 

операции от години се правят успешно в Белгия, Германия, Италия, Полша, Швейцария и други 

държави в Европа. Един от най-известните центрове е в Цюрих, Швейцария. Разходите се покриват 

съгласно Европейската директивата за трансгранично здравно обслужване. 

Лечение на бебе със спина бифида след раждането

Целта на неврохирургичната интервенция при децата, родени със спина бифида, е да затвори 

отворените дефекти възможно най-скоро след раждането и да предотврати възможните вторични 

усложнения. Такива усложнения са отвореното менингомиелоцеле и хидроцефалия, малформация 

на Арнолд Киари II и възможен синдром на гръбначния мозък.

Някои държави предоставят по-добри грижи на пациентите със спина бифида, но дори и в общ план, 

съвременните познания, не само в областта на медицината, позволяват да се осигури качествено и 

ефективно лечение, възможно най-скоро след раждането. Това е от съществено значение за 

цялостното бъдещо развитие на детето. С подходяща следродилна здравна грижа повечето 

пациенти ще оцелеят, като това зависи пряко от степента на увреждане.

Спина бифида възниква в резултат на ранна аномалия в развитието на нервната система и води до 

различни структурни аномалии и свързаните с тях функционални неврологични дефицити. Това 

значи, че неврологичните проблеми са в основата на всички клинични прояви. Операцията не 

компенсира неврологичния дефицит. Пациентът остава с неврологични увреждания.

Според класификацията на Маккомб, представена от Хорн, дефектите на невралната тръба се 

делят на:

1.  каудален и краниален, според мястото на възникване. 96% от тях са в каудалния (задния) 

 край, 3% в черепния край (черепа) и 1% са комбинирани.

2.  отворени и затворени

 Затворени: Спина бифида окулта като асимптоматична спина бифида. Среща се при 25% от 

 населението. Обикновено е без прояви и няма усложнения.

Отворени: Менингоцеле - забелязва се затворен кожен сак, излизащ от гръбначния стълб. Сакът

  съдържа гръбначна течност, но не и нервна тъкан.

  Менингомиелоцеле - неправилно развитият гръбначен мозък излиза през  

  несвързаните дъги на един или няколко прешлена. Това е най-честата форма на 

 спина бифида. Тя възниква в резултат на ранен дефект в развитието на нервната система и 

 води до последващи структурни аномалии и свързаните с тях функционални неврологични 

 дефицити. 

Последващата грижа е силно ограничена като включва диагностицирането и хирургичното лечение 

на възможни сраствания, образувани на мястото на първоначалната оклузия и произтичащите от 

това неврологични признаци и симптоми.

По отношение на функционалността при ходене, децата със спина бифида се разделят на три групи.

1.  Децата, които ходят самостоятелно;

2.  Децата, които ходят с помощни средства – с патерици, бастуни, проходилки, ортези и др. 

 Ходенето обикновено е функционално само за кратки разстояния.

3.  Децата, които се придвижват с рингови колички – някои самостоятелно, други с 

асистенция.

ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА С ХИДРОЦЕФАЛИЯ

Според Смрек хидроцефалията е състояние, характеризиращо се със събиране на 
цереброспиналната течност в мозъчните вентрикули, причинено от нарушения в нейното 
образуване, поток или абсорбция.

Хидроцефалия може да бъде вродена или придобита. Може да се появи на всяка възраст. 

Причината обикновено е друго заболяване, като менингомиелоцеле, синдром на Денди-Уокър, 

малформации на Арнолд Киари II, състояния след инфекция или мозъчен кръвоизлив (при 

недоносени бебета, нараняване или мозъчни тумори).

От десетилетия се прилага класическото лечение на хидроцефалия, което се изразява в 

оперативното поставяне на устройство във вентрикулите на мозъка. Оттам, чрез система от помпи 

и маркучи, се свързва, най-често, с коремната кухина. Нарича се вентрикуло перитонеален дренаж 

- VP клапа/шънт.

Друга алтернатива е вентрикуло атриален дренаж (VA), при който краят на катетъра се свързва не 

с коремната кухина, а с дясното предсърдие. Този вид дренаж е по-рядко използван.

След хирургичното лечение могат да се получат някои усложнения, като инфекция или свръх 

дренаж. Вече има програмируеми клапи, при които е възможно да се регулира пропускливостта на 

клапата от външно устройство. 

Средно се налагат по две ревизии на клапата, поради усложнения или растеж на детето.

Видеоклип на английски, с повече информация за хидроцефалия, направен от видния американски 

неврохирург Б. Уарф:

https://www.youtube.com/watch?v=bHD8zYImKqA

Днес някои случаи на хидроцефалия могат да се лекуват без оперативно поставяне на клапа. 

Алтернативата е ендоскопска вентрикулостомия, при която с помощта на невроендоскоп се прави 

отвор в основата на третия мозъчен вентрикул, за да може гръбначно-мозъчната течност да се 

оттича.

Чрез ендоскопска тривентрикулостомия (ETV) могат да се избегнат някои усложнения свързани с 

клапите, като инфекция или отхвърляне.

Повече за метода ETV може да видите на този линк: 

 https://www.youtube.com/watch?v=g3sVRWjHA98

СИМПТОМИ НА НЕИЗПРАВНОСТ НА КЛАПАТА

Изданието “Understanding Spina Bifida” посочва следните симптоми на неизправност на клапата, 

според възрастта на детето::

Малки деца:  Висока температура;

   Повръщане;

   Умора, свръхчувствителност;

   Подуване, неестествено обезцветяване, зачервяване на кожата, по 

   протежение на клапата и тръбата;

   Загуба или увреждане на вече придобити когнитивни и двигателни функции 

   (ходене, говор, координация и баланс);

   Припадъци, придружени от потрепвания;

   Главоболие;

   Уголемяване на главата, причинено от уголемяване на вентрикулите;

   Зрителни нарушения: замъгляване, двойно виждане, прекомерно мигане или 

   кривогледство;

   Краищата на очите се издърпват надолу;

   Загуба на концентрация и поведенчески разстройства;

   Общо неразположение.

Деца и възрастни: Главоболие;

   Гадене, повръщане;

   Умора, свръхчувствителност;

   Общо неразположение;

   Болки в гърба;

   Висока температура;

   Зрителни нарушения: замъгляване, двойно виждане;

   Промени в емоционалността;

   Нарушения на координацията, непохватност;

   Нарушения в умствените способности;

   Подуване, неестествено обезцветяване, зачервяване на кожата, по 

   протежение на клапата и тръбата;

   Нарушения при ходене;

   Припадъци, придружени от потрепвания;

   Влошаване на представянето в или извън училище;

   Сънливост;

   Трудно събуждането;

   Намалени когнитивни и двигателни умения.

Какво трябва да се направи, ако се появят симптоми на неизправност на клапата?

1. Ако симптомите се появят рязко и тежко, незабавно потърсете медицинска помощ.

2. Отидете до най-близкото спешно отделение.

3. Ако симптомите са по-леки, посетете лекуващия неврохирург и обсъдете по-нататъшни  

 възможности за лечение.

ПАРАДОКСИТЕ ПРИ СПИНА БИФИДА

 Спина бифида често се описва като най-тежката вродена аномалия, съвместима с живота.

 Няма двама души еднакво засегнати от спина бифида, дори и с еднакво ниво на дефекта.

 Това е една от малкото вродени малформации, при които има превенция.

 Научно доказана е възможността за ефективно предотвратяване на появата на този вроден 

 дефект чрез използването на фолиева киселина (един от групата на витамините В - В9).

 Допълнителният прием на фолиева киселина при жени в детеродна възраст един месец 

 преди забременяване и през първите четири седмици от бременността, намалява риска от 

 спина бифида с до 75%.

 В страните, които прилагат обогатяване на хранителни суровини с фолиева киселина 

 (най-често брашно), честотата на спина бифида е намалена с до 30%.

 Известни са различни фактори, които в различни комбинация и едновременно могат да 

 доведат до спина бифида.

 Повечето хора с тази диагноза не се раждат, въпреки че в обществото има много примери за 

 успешни хора със спина бифида.

 Литературата в много страни предлага остаряла и неадекватна информация за живота на 

 хората със спин бифида и с хидроцефалия, въпреки множеството съвременни научни данни 

 и изследвания и добрите примери около нас. 

 Качеството на живот на много възрастни със спина бифида, като параолимпийски 

 спортисти, лекари, адвокати и други, е видно. Въпреки това, на новите родители се поднася 

 предимно негативна информация и лоши прогнози за детето.

 Поради факта, че повечето професионалисти не срещат хора със спин бифида по време на 

 практиката си, те имат негативно отношение към тези хора. Често директори, учителите и 

 други специалисти подхождат с подобна настройка. Ако не се поддадат на тези 

 предразсъдъци, те могат да изиграят изключително положителна роля в живота на децата, 

 като се превърнат в източник, не само на знания, но и на възможности.

 Вярваме, че образователни материали Multi-IN също ще допринесат за по-обективна 

 представа за тези хора и чрез информирани и подготвени експерти, ще отворят нови 

 възможности за деца и младежи със спина бифида и с хидроцефалия.

 Благодарение на спина бифида се развива ново направление в медицината - пренатална 

 фетална хирургия. Бебето се оперира до 26-та седмица от бременността, докато е още в 

 тялото на майката. В момента пренаталната хирургия се прилага широко и при деца с други 

 диагнози, не само за спина бифида.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ СПИНА БИФИДА

Най-леката форма на спина бифида (окулта) представлява неоформена дъга на единия прешлен на 

гръбначния стълб. Всеки четвърти има такъв анатомичен вариант, което на практика не се свързва 

със заболяване или има някакви последици.

Приблизително всеки хиляда души имат сериозен дефект. Той може да доведе до различна степен 

на парализа и нарушена подвижност на долните крайници, както и да повлияе на функцията на 

червата, пикочния мехур; да доведе до затлъстяване, влошаване на фината моторика, зрението, 

слуха, ученето и когнитивната функция.

Навременното и правилно лечение е превенция на много възможни усложнения. Хората със спина 

бифида се нуждаят от доживотната помощ от редица специалисти. Вторичните последици от 

диагнозата са комплексни и изискват координирани грижи и сътрудничеството на различни 

експерти, заедно с лекарите специалисти – неврохирург, невролог, уролог, ортопед, рехабилитатор, 

участват физиотерапевт, диетолог, психолог, социален работник и др.

При диагностицирането на много от вторичните последици, трябва да се има предвид, че спина 

бифида е комплексен и сложен проблем и изисква цялостен поглед от няколко експерти. 

Благодарение на сътрудничество между тях е възможно да се открие решението по-ефективно, 

лесно и бързо.

Повечето деца със спина бифида посещават масови училища.  Повече от 80% живеят до зряла 

възраст и може да ги срещнете навсякъде в обществото: хората със спина бифида вече са сядали 

на министерски стол, занимават се активно със спорт, носят бели престилки и обучават деца.  

Прогнозите могат да са много различни, според това дали човек е развил хидроцефалия, дали е 

претърпял операция, каква е била операцията, какви са урологичните проблеми, има ли 

деформации по краката, коленете, гръбначния стълб. От съществено значение е наличието на 

координирана грижа от различни експерти в рамките на системата. Координираната и навременна 

грижа значително намалява честотата на вторичните усложнения и спестява финансови разходи. 

Липсата на комуникация между специалистите увеличава риска от игнориране на потенциални 

усложнения на здравето. 

Основните цели в грижите трябва да бъдат подобряване на функционалността, мобилността (не 

задължително ходенето) и минимизиране на риска от възможни усложнения. Това предполага 

познаване на рисковете, които са често срещани при хора със спина бифида и с хидроцефалия – като 

например рискът от затлъстяване. 

Експертите по наранявания на гръбначния стълб препоръчват да се използват Международните 

стандарти за неврологична и функционална класификация при наранявания на гръбначния стълб, 

издадени от Американската асоциация. Те обръщат внимание на родителите, че няма 

причинно-следствена връзка между възможността за активно участие в обществото и 

способността за ходене. 

Промоцията на здравето включва и подкрепа за психично здраве и благополучие, не само на 

хората със спина бифида и хидроцефалия, но и на членовете на техните семейства – родители, 

братя и сестри. Доброто здраве е пряко свързано с подобряване на качеството на живот и достъпа 

до права. Едно от тях е правото на образование, което трябва да се осъществява до дома на детето. 

Правото на образование се счита за необходимо основание за упражняване на други права.  

Изследванията потвърждават, че децата и юношите със спина бифида имат по-ниско самочувствие 

от техните връстници в следните области:

1. Външен вид;

2. Социално приемане;

3. Представяне в училище;

4. Лично удовлетворение;

Инконтиненцията на пикочния мехур и дебелото черво, носейки социална стигма, също имат своя 

ефект върху намаленото самочувствие при младите хора. Това ограничава участието им в дейности 

и води до социална изолация. Постигането на контрол върху дефекацията е силна подкрепяща 

мярка за намаляване на чувството на страх, срам и тревожност.

Важно е да се подчертае, че въпреки, че повечето деца със спина бифида постигат средно и над 

средното интелектуално ниво, тяхното представяне в училище може да се повлияе от коренно 

различното развитие на мозъка, вследствие наличието на хидроцефалия, малформацията Арнолд 

Киари II. и свързаните с тях обучителни затруднения. Това се проявява в нарушени изпълнителни 

функции, дефицит на вниманието, езикови и речеви дефицити, затруднения със самоконтрола, 

организацията, пространствена ориентация и други. В същото време симптомите при отделните 

деца със спина бифида и с хидроцефалия са различни и е трудно да се приложи единен обучителен 

профил за всички.  

В допълнение, според изследвания от САЩ, при повечето деца със спина бифида се регистрира 

забавяне в развитието на независимостта с от две до пет години, спрямо връстниците им. Това 

включваа умения като преобличане, планиране на дейности с връстници, приготвяне на 

предварително планирани ястия и др. 

Всички тези ограничения трябва да бъдат взети под внимание при обучението на децата със спина 

бифида и с хидроцефалия, като учебното заведение трябва да осигури индивидуални мерки за 

подкрепа на детето. Положителното в случая е, че целенасоченото когнитивно обучение може да 

повиши функционалната независимост и самоконтрол. (Stubberud и Riemer, 2012)

Хидроцефалия в цифри

 Клапа/шънт – система от помпи и маркучи (катетри). Клапни системи се използват в 

 различни области на медицината повече от 100 години;

 Първата клапна система е създадена през 1960 г.

 Изобретателят на революционната клапа е Джон Холтер, инженер и баща, чийто син, Кейси е 

 роден със спина бифида и с хидроцефалия.

 В момента има повече от 127 различни модели клапи за лечение на хидроцефалия.

Хидроцефалия в картини - лечение чрез  VP клапа 

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



Спина бифида може да бъде диагностицирана преди раждането. Използват се тройният 

биохимичен скрининг, изследване на околоплодна течност и ултразвуково изследване. При 

поставяне на диагнозата е невъзможно да се предвиди категорична прогноза за развитието на 

детето, тъй като при спина бифида има огромна разнородност на проявите. Лечението на спина 

бифида, свързано с оперативно затваряне на дефекта, е възможно преди или след раждането. 

Повечето деца се подлагат на операция след раждането, но в много страни вече е възможна 

операция по време на бременността. Надеждната информация е от съществено значение за 

родителите, които очакват дете със спина бифида, тъй като тя ще определи техните решения по 

отношение оперативното лечение и бъдещето на детето.

Пренатално лечение на спина бифида – опериране преди раждането

Операцията на плода по време на бременност трябва да се извърши до 26-та 

седмица от бременността. В САЩ провеждат клиничното проучване MOMS - 

Trial (Management Of Myelomeningocele Study), благодарение на което грижите 

за пациенти със спина бифида се промениха фундаментално. При ранно 

установяване на спина бифида е възможно да се извърши операция 

на плода между 19-та и 26-та г.с. По време на операцията 

отвореният дефект се затваря, така че да се избегнат 

по-нататъшни неврологични увреждания на гръбначния мозък 

при продължаващото вътреутробно развитие. По този начин 

ефектите от спина бифида могат да бъдат значително 

ограничени.

Един от пионерите на феталната хирургия, професор Муели от 

Швейцария отбелязва, че обхватът на новите открития при деца 

със спина бифида, оперирани пренатално, би могъл да ангажира 

цяло едно поколение учени и да ги обедини в уникален шедьовър на 

съвременната спинабифидология. 

Напредъка в пренаталните техники за затваряне на дефекта и докладваните все по-добри 

резултатите при възстановяването на матката, доведоха до революция в неврохирургичния 

подход към менингомиелоцеле. Процедурата крие и известни рискове, най-честият от които е 

последващото преждевременно раждане. Въпреки това, изследванията потвърждават, че 

ползитеот пренаталната хирургия надвишават усложненията и рисковете при недоносените 
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бебета. Повечето бебета се раждат в 37-та седмица от бременността.  Преките ползи от феталната 

хирургия при децата със спина бифида включват намаляване на честотата на хидроцефалия, 

малформация на Арнолд Киари II, леко подобрение на двигателните умения и намаляване на 

смъртността.

Демонстрационен видеоклип за фетална хирургия:

 https://www.youtube.com/watch?v=bLnYzCcTEEA

Пренаталната операция на спина бифида вече не се счита за експериментално лечение. Такива 

операции от години се правят успешно в Белгия, Германия, Италия, Полша, Швейцария и други 

държави в Европа. Един от най-известните центрове е в Цюрих, Швейцария. Разходите се покриват 

съгласно Европейската директивата за трансгранично здравно обслужване. 

Лечение на бебе със спина бифида след раждането

Целта на неврохирургичната интервенция при децата, родени със спина бифида, е да затвори 

отворените дефекти възможно най-скоро след раждането и да предотврати възможните вторични 

усложнения. Такива усложнения са отвореното менингомиелоцеле и хидроцефалия, малформация 

на Арнолд Киари II и възможен синдром на гръбначния мозък.

Някои държави предоставят по-добри грижи на пациентите със спина бифида, но дори и в общ план, 

съвременните познания, не само в областта на медицината, позволяват да се осигури качествено и 

ефективно лечение, възможно най-скоро след раждането. Това е от съществено значение за 

цялостното бъдещо развитие на детето. С подходяща следродилна здравна грижа повечето 

пациенти ще оцелеят, като това зависи пряко от степента на увреждане.

Спина бифида възниква в резултат на ранна аномалия в развитието на нервната система и води до 

различни структурни аномалии и свързаните с тях функционални неврологични дефицити. Това 

значи, че неврологичните проблеми са в основата на всички клинични прояви. Операцията не 

компенсира неврологичния дефицит. Пациентът остава с неврологични увреждания.

Според класификацията на Маккомб, представена от Хорн, дефектите на невралната тръба се 

делят на:

1.  каудален и краниален, според мястото на възникване. 96% от тях са в каудалния (задния) 

 край, 3% в черепния край (черепа) и 1% са комбинирани.

2.  отворени и затворени

 Затворени: Спина бифида окулта като асимптоматична спина бифида. Среща се при 25% от 

 населението. Обикновено е без прояви и няма усложнения.

Отворени: Менингоцеле - забелязва се затворен кожен сак, излизащ от гръбначния стълб. Сакът

  съдържа гръбначна течност, но не и нервна тъкан.

  Менингомиелоцеле - неправилно развитият гръбначен мозък излиза през  

  несвързаните дъги на един или няколко прешлена. Това е най-честата форма на 

 спина бифида. Тя възниква в резултат на ранен дефект в развитието на нервната система и 

 води до последващи структурни аномалии и свързаните с тях функционални неврологични 

 дефицити. 

Последващата грижа е силно ограничена като включва диагностицирането и хирургичното лечение 

на възможни сраствания, образувани на мястото на първоначалната оклузия и произтичащите от 

това неврологични признаци и симптоми.

По отношение на функционалността при ходене, децата със спина бифида се разделят на три групи.

1.  Децата, които ходят самостоятелно;

2.  Децата, които ходят с помощни средства – с патерици, бастуни, проходилки, ортези и др. 

 Ходенето обикновено е функционално само за кратки разстояния.

3.  Децата, които се придвижват с рингови колички – някои самостоятелно, други с 

асистенция.

ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА С ХИДРОЦЕФАЛИЯ

Според Смрек хидроцефалията е състояние, характеризиращо се със събиране на 
цереброспиналната течност в мозъчните вентрикули, причинено от нарушения в нейното 
образуване, поток или абсорбция.

Хидроцефалия може да бъде вродена или придобита. Може да се появи на всяка възраст. 

Причината обикновено е друго заболяване, като менингомиелоцеле, синдром на Денди-Уокър, 

малформации на Арнолд Киари II, състояния след инфекция или мозъчен кръвоизлив (при 

недоносени бебета, нараняване или мозъчни тумори).

От десетилетия се прилага класическото лечение на хидроцефалия, което се изразява в 

оперативното поставяне на устройство във вентрикулите на мозъка. Оттам, чрез система от помпи 

и маркучи, се свързва, най-често, с коремната кухина. Нарича се вентрикуло перитонеален дренаж 

- VP клапа/шънт.

Друга алтернатива е вентрикуло атриален дренаж (VA), при който краят на катетъра се свързва не 

с коремната кухина, а с дясното предсърдие. Този вид дренаж е по-рядко използван.

След хирургичното лечение могат да се получат някои усложнения, като инфекция или свръх 

дренаж. Вече има програмируеми клапи, при които е възможно да се регулира пропускливостта на 

клапата от външно устройство. 

Средно се налагат по две ревизии на клапата, поради усложнения или растеж на детето.

Видеоклип на английски, с повече информация за хидроцефалия, направен от видния американски 

неврохирург Б. Уарф:

https://www.youtube.com/watch?v=bHD8zYImKqA

Днес някои случаи на хидроцефалия могат да се лекуват без оперативно поставяне на клапа. 

Алтернативата е ендоскопска вентрикулостомия, при която с помощта на невроендоскоп се прави 

отвор в основата на третия мозъчен вентрикул, за да може гръбначно-мозъчната течност да се 

оттича.

Чрез ендоскопска тривентрикулостомия (ETV) могат да се избегнат някои усложнения свързани с 

клапите, като инфекция или отхвърляне.

Повече за метода ETV може да видите на този линк: 

 https://www.youtube.com/watch?v=g3sVRWjHA98

СИМПТОМИ НА НЕИЗПРАВНОСТ НА КЛАПАТА

Изданието “Understanding Spina Bifida” посочва следните симптоми на неизправност на клапата, 

според възрастта на детето::

Малки деца:  Висока температура;

   Повръщане;

   Умора, свръхчувствителност;

   Подуване, неестествено обезцветяване, зачервяване на кожата, по 

   протежение на клапата и тръбата;

   Загуба или увреждане на вече придобити когнитивни и двигателни функции 

   (ходене, говор, координация и баланс);

   Припадъци, придружени от потрепвания;

   Главоболие;

   Уголемяване на главата, причинено от уголемяване на вентрикулите;

   Зрителни нарушения: замъгляване, двойно виждане, прекомерно мигане или 

   кривогледство;

   Краищата на очите се издърпват надолу;

   Загуба на концентрация и поведенчески разстройства;

   Общо неразположение.

Деца и възрастни: Главоболие;

   Гадене, повръщане;

   Умора, свръхчувствителност;

   Общо неразположение;

   Болки в гърба;

   Висока температура;

   Зрителни нарушения: замъгляване, двойно виждане;

   Промени в емоционалността;

   Нарушения на координацията, непохватност;

   Нарушения в умствените способности;

   Подуване, неестествено обезцветяване, зачервяване на кожата, по 

   протежение на клапата и тръбата;

   Нарушения при ходене;

   Припадъци, придружени от потрепвания;

   Влошаване на представянето в или извън училище;

   Сънливост;

   Трудно събуждането;

   Намалени когнитивни и двигателни умения.

Какво трябва да се направи, ако се появят симптоми на неизправност на клапата?

1. Ако симптомите се появят рязко и тежко, незабавно потърсете медицинска помощ.

2. Отидете до най-близкото спешно отделение.

3. Ако симптомите са по-леки, посетете лекуващия неврохирург и обсъдете по-нататъшни  

 възможности за лечение.

ПАРАДОКСИТЕ ПРИ СПИНА БИФИДА

 Спина бифида често се описва като най-тежката вродена аномалия, съвместима с живота.

 Няма двама души еднакво засегнати от спина бифида, дори и с еднакво ниво на дефекта.

 Това е една от малкото вродени малформации, при които има превенция.

 Научно доказана е възможността за ефективно предотвратяване на появата на този вроден 

 дефект чрез използването на фолиева киселина (един от групата на витамините В - В9).

 Допълнителният прием на фолиева киселина при жени в детеродна възраст един месец 

 преди забременяване и през първите четири седмици от бременността, намалява риска от 

 спина бифида с до 75%.

 В страните, които прилагат обогатяване на хранителни суровини с фолиева киселина 

 (най-често брашно), честотата на спина бифида е намалена с до 30%.

 Известни са различни фактори, които в различни комбинация и едновременно могат да 

 доведат до спина бифида.

 Повечето хора с тази диагноза не се раждат, въпреки че в обществото има много примери за 

 успешни хора със спина бифида.

 Литературата в много страни предлага остаряла и неадекватна информация за живота на 

 хората със спин бифида и с хидроцефалия, въпреки множеството съвременни научни данни 

 и изследвания и добрите примери около нас. 

 Качеството на живот на много възрастни със спина бифида, като параолимпийски 

 спортисти, лекари, адвокати и други, е видно. Въпреки това, на новите родители се поднася 

 предимно негативна информация и лоши прогнози за детето.

 Поради факта, че повечето професионалисти не срещат хора със спин бифида по време на 

 практиката си, те имат негативно отношение към тези хора. Често директори, учителите и 

 други специалисти подхождат с подобна настройка. Ако не се поддадат на тези 

 предразсъдъци, те могат да изиграят изключително положителна роля в живота на децата, 

 като се превърнат в източник, не само на знания, но и на възможности.

 Вярваме, че образователни материали Multi-IN също ще допринесат за по-обективна 

 представа за тези хора и чрез информирани и подготвени експерти, ще отворят нови 

 възможности за деца и младежи със спина бифида и с хидроцефалия.

 Благодарение на спина бифида се развива ново направление в медицината - пренатална 

 фетална хирургия. Бебето се оперира до 26-та седмица от бременността, докато е още в 

 тялото на майката. В момента пренаталната хирургия се прилага широко и при деца с други 

 диагнози, не само за спина бифида.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ СПИНА БИФИДА

Най-леката форма на спина бифида (окулта) представлява неоформена дъга на единия прешлен на 

гръбначния стълб. Всеки четвърти има такъв анатомичен вариант, което на практика не се свързва 

със заболяване или има някакви последици.

Приблизително всеки хиляда души имат сериозен дефект. Той може да доведе до различна степен 

на парализа и нарушена подвижност на долните крайници, както и да повлияе на функцията на 

червата, пикочния мехур; да доведе до затлъстяване, влошаване на фината моторика, зрението, 

слуха, ученето и когнитивната функция.

Навременното и правилно лечение е превенция на много възможни усложнения. Хората със спина 

бифида се нуждаят от доживотната помощ от редица специалисти. Вторичните последици от 

диагнозата са комплексни и изискват координирани грижи и сътрудничеството на различни 

експерти, заедно с лекарите специалисти – неврохирург, невролог, уролог, ортопед, рехабилитатор, 

участват физиотерапевт, диетолог, психолог, социален работник и др.

При диагностицирането на много от вторичните последици, трябва да се има предвид, че спина 

бифида е комплексен и сложен проблем и изисква цялостен поглед от няколко експерти. 

Благодарение на сътрудничество между тях е възможно да се открие решението по-ефективно, 

лесно и бързо.

Повечето деца със спина бифида посещават масови училища.  Повече от 80% живеят до зряла 

възраст и може да ги срещнете навсякъде в обществото: хората със спина бифида вече са сядали 

на министерски стол, занимават се активно със спорт, носят бели престилки и обучават деца.  

Прогнозите могат да са много различни, според това дали човек е развил хидроцефалия, дали е 

претърпял операция, каква е била операцията, какви са урологичните проблеми, има ли 

деформации по краката, коленете, гръбначния стълб. От съществено значение е наличието на 

координирана грижа от различни експерти в рамките на системата. Координираната и навременна 

грижа значително намалява честотата на вторичните усложнения и спестява финансови разходи. 

Липсата на комуникация между специалистите увеличава риска от игнориране на потенциални 

усложнения на здравето. 

Основните цели в грижите трябва да бъдат подобряване на функционалността, мобилността (не 

задължително ходенето) и минимизиране на риска от възможни усложнения. Това предполага 

познаване на рисковете, които са често срещани при хора със спина бифида и с хидроцефалия – като 

например рискът от затлъстяване. 

Експертите по наранявания на гръбначния стълб препоръчват да се използват Международните 

стандарти за неврологична и функционална класификация при наранявания на гръбначния стълб, 

издадени от Американската асоциация. Те обръщат внимание на родителите, че няма 

причинно-следствена връзка между възможността за активно участие в обществото и 

способността за ходене. 

Промоцията на здравето включва и подкрепа за психично здраве и благополучие, не само на 

хората със спина бифида и хидроцефалия, но и на членовете на техните семейства – родители, 

братя и сестри. Доброто здраве е пряко свързано с подобряване на качеството на живот и достъпа 

до права. Едно от тях е правото на образование, което трябва да се осъществява до дома на детето. 

Правото на образование се счита за необходимо основание за упражняване на други права.  

Изследванията потвърждават, че децата и юношите със спина бифида имат по-ниско самочувствие 

от техните връстници в следните области:

1. Външен вид;

2. Социално приемане;

3. Представяне в училище;

4. Лично удовлетворение;

Инконтиненцията на пикочния мехур и дебелото черво, носейки социална стигма, също имат своя 

ефект върху намаленото самочувствие при младите хора. Това ограничава участието им в дейности 

и води до социална изолация. Постигането на контрол върху дефекацията е силна подкрепяща 

мярка за намаляване на чувството на страх, срам и тревожност.

Важно е да се подчертае, че въпреки, че повечето деца със спина бифида постигат средно и над 

средното интелектуално ниво, тяхното представяне в училище може да се повлияе от коренно 

различното развитие на мозъка, вследствие наличието на хидроцефалия, малформацията Арнолд 

Киари II. и свързаните с тях обучителни затруднения. Това се проявява в нарушени изпълнителни 

функции, дефицит на вниманието, езикови и речеви дефицити, затруднения със самоконтрола, 

организацията, пространствена ориентация и други. В същото време симптомите при отделните 

деца със спина бифида и с хидроцефалия са различни и е трудно да се приложи единен обучителен 

профил за всички.  

В допълнение, според изследвания от САЩ, при повечето деца със спина бифида се регистрира 

забавяне в развитието на независимостта с от две до пет години, спрямо връстниците им. Това 

включваа умения като преобличане, планиране на дейности с връстници, приготвяне на 

предварително планирани ястия и др. 

Всички тези ограничения трябва да бъдат взети под внимание при обучението на децата със спина 

бифида и с хидроцефалия, като учебното заведение трябва да осигури индивидуални мерки за 

подкрепа на детето. Положителното в случая е, че целенасоченото когнитивно обучение може да 

повиши функционалната независимост и самоконтрол. (Stubberud и Riemer, 2012)

Хидроцефалия в цифри

 Клапа/шънт – система от помпи и маркучи (катетри). Клапни системи се използват в 

 различни области на медицината повече от 100 години;

 Първата клапна система е създадена през 1960 г.

 Изобретателят на революционната клапа е Джон Холтер, инженер и баща, чийто син, Кейси е 

 роден със спина бифида и с хидроцефалия.

 В момента има повече от 127 различни модели клапи за лечение на хидроцефалия.

Хидроцефалия в картини - лечение чрез  VP клапа 

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



Спина бифида може да бъде диагностицирана преди раждането. Използват се тройният 

биохимичен скрининг, изследване на околоплодна течност и ултразвуково изследване. При 

поставяне на диагнозата е невъзможно да се предвиди категорична прогноза за развитието на 

детето, тъй като при спина бифида има огромна разнородност на проявите. Лечението на спина 

бифида, свързано с оперативно затваряне на дефекта, е възможно преди или след раждането. 

Повечето деца се подлагат на операция след раждането, но в много страни вече е възможна 

операция по време на бременността. Надеждната информация е от съществено значение за 

родителите, които очакват дете със спина бифида, тъй като тя ще определи техните решения по 

отношение оперативното лечение и бъдещето на детето.

Пренатално лечение на спина бифида – опериране преди раждането

Операцията на плода по време на бременност трябва да се извърши до 26-та 

седмица от бременността. В САЩ провеждат клиничното проучване MOMS - 

Trial (Management Of Myelomeningocele Study), благодарение на което грижите 

за пациенти със спина бифида се промениха фундаментално. При ранно 

установяване на спина бифида е възможно да се извърши операция 

на плода между 19-та и 26-та г.с. По време на операцията 

отвореният дефект се затваря, така че да се избегнат 

по-нататъшни неврологични увреждания на гръбначния мозък 

при продължаващото вътреутробно развитие. По този начин 

ефектите от спина бифида могат да бъдат значително 

ограничени.

Един от пионерите на феталната хирургия, професор Муели от 

Швейцария отбелязва, че обхватът на новите открития при деца 

със спина бифида, оперирани пренатално, би могъл да ангажира 

цяло едно поколение учени и да ги обедини в уникален шедьовър на 

съвременната спинабифидология. 

Напредъка в пренаталните техники за затваряне на дефекта и докладваните все по-добри 

резултатите при възстановяването на матката, доведоха до революция в неврохирургичния 

подход към менингомиелоцеле. Процедурата крие и известни рискове, най-честият от които е 

последващото преждевременно раждане. Въпреки това, изследванията потвърждават, че 

ползитеот пренаталната хирургия надвишават усложненията и рисковете при недоносените 
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бебета. Повечето бебета се раждат в 37-та седмица от бременността.  Преките ползи от феталната 

хирургия при децата със спина бифида включват намаляване на честотата на хидроцефалия, 

малформация на Арнолд Киари II, леко подобрение на двигателните умения и намаляване на 

смъртността.

Демонстрационен видеоклип за фетална хирургия:

 https://www.youtube.com/watch?v=bLnYzCcTEEA

Пренаталната операция на спина бифида вече не се счита за експериментално лечение. Такива 

операции от години се правят успешно в Белгия, Германия, Италия, Полша, Швейцария и други 

държави в Европа. Един от най-известните центрове е в Цюрих, Швейцария. Разходите се покриват 

съгласно Европейската директивата за трансгранично здравно обслужване. 

Лечение на бебе със спина бифида след раждането

Целта на неврохирургичната интервенция при децата, родени със спина бифида, е да затвори 

отворените дефекти възможно най-скоро след раждането и да предотврати възможните вторични 

усложнения. Такива усложнения са отвореното менингомиелоцеле и хидроцефалия, малформация 

на Арнолд Киари II и възможен синдром на гръбначния мозък.

Някои държави предоставят по-добри грижи на пациентите със спина бифида, но дори и в общ план, 

съвременните познания, не само в областта на медицината, позволяват да се осигури качествено и 

ефективно лечение, възможно най-скоро след раждането. Това е от съществено значение за 

цялостното бъдещо развитие на детето. С подходяща следродилна здравна грижа повечето 

пациенти ще оцелеят, като това зависи пряко от степента на увреждане.

Спина бифида възниква в резултат на ранна аномалия в развитието на нервната система и води до 

различни структурни аномалии и свързаните с тях функционални неврологични дефицити. Това 

значи, че неврологичните проблеми са в основата на всички клинични прояви. Операцията не 

компенсира неврологичния дефицит. Пациентът остава с неврологични увреждания.

Според класификацията на Маккомб, представена от Хорн, дефектите на невралната тръба се 

делят на:

1.  каудален и краниален, според мястото на възникване. 96% от тях са в каудалния (задния) 

 край, 3% в черепния край (черепа) и 1% са комбинирани.

2.  отворени и затворени

 Затворени: Спина бифида окулта като асимптоматична спина бифида. Среща се при 25% от 

 населението. Обикновено е без прояви и няма усложнения.

Отворени: Менингоцеле - забелязва се затворен кожен сак, излизащ от гръбначния стълб. Сакът

  съдържа гръбначна течност, но не и нервна тъкан.

  Менингомиелоцеле - неправилно развитият гръбначен мозък излиза през  

  несвързаните дъги на един или няколко прешлена. Това е най-честата форма на 

 спина бифида. Тя възниква в резултат на ранен дефект в развитието на нервната система и 

 води до последващи структурни аномалии и свързаните с тях функционални неврологични 

 дефицити. 

Последващата грижа е силно ограничена като включва диагностицирането и хирургичното лечение 

на възможни сраствания, образувани на мястото на първоначалната оклузия и произтичащите от 

това неврологични признаци и симптоми.

По отношение на функционалността при ходене, децата със спина бифида се разделят на три групи.

1.  Децата, които ходят самостоятелно;

2.  Децата, които ходят с помощни средства – с патерици, бастуни, проходилки, ортези и др. 

 Ходенето обикновено е функционално само за кратки разстояния.

3.  Децата, които се придвижват с рингови колички – някои самостоятелно, други с 

асистенция.

ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА С ХИДРОЦЕФАЛИЯ

Според Смрек хидроцефалията е състояние, характеризиращо се със събиране на 
цереброспиналната течност в мозъчните вентрикули, причинено от нарушения в нейното 
образуване, поток или абсорбция.

Хидроцефалия може да бъде вродена или придобита. Може да се появи на всяка възраст. 

Причината обикновено е друго заболяване, като менингомиелоцеле, синдром на Денди-Уокър, 

малформации на Арнолд Киари II, състояния след инфекция или мозъчен кръвоизлив (при 

недоносени бебета, нараняване или мозъчни тумори).

От десетилетия се прилага класическото лечение на хидроцефалия, което се изразява в 

оперативното поставяне на устройство във вентрикулите на мозъка. Оттам, чрез система от помпи 

и маркучи, се свързва, най-често, с коремната кухина. Нарича се вентрикуло перитонеален дренаж 

- VP клапа/шънт.

Друга алтернатива е вентрикуло атриален дренаж (VA), при който краят на катетъра се свързва не 

с коремната кухина, а с дясното предсърдие. Този вид дренаж е по-рядко използван.

След хирургичното лечение могат да се получат някои усложнения, като инфекция или свръх 

дренаж. Вече има програмируеми клапи, при които е възможно да се регулира пропускливостта на 

клапата от външно устройство. 

Средно се налагат по две ревизии на клапата, поради усложнения или растеж на детето.

Видеоклип на английски, с повече информация за хидроцефалия, направен от видния американски 

неврохирург Б. Уарф:

https://www.youtube.com/watch?v=bHD8zYImKqA

Днес някои случаи на хидроцефалия могат да се лекуват без оперативно поставяне на клапа. 

Алтернативата е ендоскопска вентрикулостомия, при която с помощта на невроендоскоп се прави 

отвор в основата на третия мозъчен вентрикул, за да може гръбначно-мозъчната течност да се 

оттича.

Чрез ендоскопска тривентрикулостомия (ETV) могат да се избегнат някои усложнения свързани с 

клапите, като инфекция или отхвърляне.

Повече за метода ETV може да видите на този линк: 

 https://www.youtube.com/watch?v=g3sVRWjHA98

СИМПТОМИ НА НЕИЗПРАВНОСТ НА КЛАПАТА

Изданието “Understanding Spina Bifida” посочва следните симптоми на неизправност на клапата, 

според възрастта на детето::

Малки деца:  Висока температура;

   Повръщане;

   Умора, свръхчувствителност;

   Подуване, неестествено обезцветяване, зачервяване на кожата, по 

   протежение на клапата и тръбата;

   Загуба или увреждане на вече придобити когнитивни и двигателни функции 

   (ходене, говор, координация и баланс);

   Припадъци, придружени от потрепвания;

   Главоболие;

   Уголемяване на главата, причинено от уголемяване на вентрикулите;

   Зрителни нарушения: замъгляване, двойно виждане, прекомерно мигане или 

   кривогледство;

   Краищата на очите се издърпват надолу;

   Загуба на концентрация и поведенчески разстройства;

   Общо неразположение.

Деца и възрастни: Главоболие;

   Гадене, повръщане;

   Умора, свръхчувствителност;

   Общо неразположение;

   Болки в гърба;

   Висока температура;

   Зрителни нарушения: замъгляване, двойно виждане;

   Промени в емоционалността;

   Нарушения на координацията, непохватност;

   Нарушения в умствените способности;

   Подуване, неестествено обезцветяване, зачервяване на кожата, по 

   протежение на клапата и тръбата;

   Нарушения при ходене;

   Припадъци, придружени от потрепвания;

   Влошаване на представянето в или извън училище;

   Сънливост;

   Трудно събуждането;

   Намалени когнитивни и двигателни умения.

Какво трябва да се направи, ако се появят симптоми на неизправност на клапата?

1. Ако симптомите се появят рязко и тежко, незабавно потърсете медицинска помощ.

2. Отидете до най-близкото спешно отделение.

3. Ако симптомите са по-леки, посетете лекуващия неврохирург и обсъдете по-нататъшни  

 възможности за лечение.

ПАРАДОКСИТЕ ПРИ СПИНА БИФИДА

 Спина бифида често се описва като най-тежката вродена аномалия, съвместима с живота.

 Няма двама души еднакво засегнати от спина бифида, дори и с еднакво ниво на дефекта.

 Това е една от малкото вродени малформации, при които има превенция.

 Научно доказана е възможността за ефективно предотвратяване на появата на този вроден 

 дефект чрез използването на фолиева киселина (един от групата на витамините В - В9).

 Допълнителният прием на фолиева киселина при жени в детеродна възраст един месец 

 преди забременяване и през първите четири седмици от бременността, намалява риска от 

 спина бифида с до 75%.

 В страните, които прилагат обогатяване на хранителни суровини с фолиева киселина 

 (най-често брашно), честотата на спина бифида е намалена с до 30%.

 Известни са различни фактори, които в различни комбинация и едновременно могат да 

 доведат до спина бифида.

 Повечето хора с тази диагноза не се раждат, въпреки че в обществото има много примери за 

 успешни хора със спина бифида.

 Литературата в много страни предлага остаряла и неадекватна информация за живота на 

 хората със спин бифида и с хидроцефалия, въпреки множеството съвременни научни данни 

 и изследвания и добрите примери около нас. 

 Качеството на живот на много възрастни със спина бифида, като параолимпийски 

 спортисти, лекари, адвокати и други, е видно. Въпреки това, на новите родители се поднася 

 предимно негативна информация и лоши прогнози за детето.

 Поради факта, че повечето професионалисти не срещат хора със спин бифида по време на 

 практиката си, те имат негативно отношение към тези хора. Често директори, учителите и 

 други специалисти подхождат с подобна настройка. Ако не се поддадат на тези 

 предразсъдъци, те могат да изиграят изключително положителна роля в живота на децата, 

 като се превърнат в източник, не само на знания, но и на възможности.

 Вярваме, че образователни материали Multi-IN също ще допринесат за по-обективна 

 представа за тези хора и чрез информирани и подготвени експерти, ще отворят нови 

 възможности за деца и младежи със спина бифида и с хидроцефалия.

 Благодарение на спина бифида се развива ново направление в медицината - пренатална 

 фетална хирургия. Бебето се оперира до 26-та седмица от бременността, докато е още в 

 тялото на майката. В момента пренаталната хирургия се прилага широко и при деца с други 

 диагнози, не само за спина бифида.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ СПИНА БИФИДА

Най-леката форма на спина бифида (окулта) представлява неоформена дъга на единия прешлен на 

гръбначния стълб. Всеки четвърти има такъв анатомичен вариант, което на практика не се свързва 

със заболяване или има някакви последици.

Приблизително всеки хиляда души имат сериозен дефект. Той може да доведе до различна степен 

на парализа и нарушена подвижност на долните крайници, както и да повлияе на функцията на 

червата, пикочния мехур; да доведе до затлъстяване, влошаване на фината моторика, зрението, 

слуха, ученето и когнитивната функция.

Навременното и правилно лечение е превенция на много възможни усложнения. Хората със спина 

бифида се нуждаят от доживотната помощ от редица специалисти. Вторичните последици от 

диагнозата са комплексни и изискват координирани грижи и сътрудничеството на различни 

експерти, заедно с лекарите специалисти – неврохирург, невролог, уролог, ортопед, рехабилитатор, 

участват физиотерапевт, диетолог, психолог, социален работник и др.

При диагностицирането на много от вторичните последици, трябва да се има предвид, че спина 

бифида е комплексен и сложен проблем и изисква цялостен поглед от няколко експерти. 

Благодарение на сътрудничество между тях е възможно да се открие решението по-ефективно, 

лесно и бързо.

Повечето деца със спина бифида посещават масови училища.  Повече от 80% живеят до зряла 

възраст и може да ги срещнете навсякъде в обществото: хората със спина бифида вече са сядали 

на министерски стол, занимават се активно със спорт, носят бели престилки и обучават деца.  

Прогнозите могат да са много различни, според това дали човек е развил хидроцефалия, дали е 

претърпял операция, каква е била операцията, какви са урологичните проблеми, има ли 

деформации по краката, коленете, гръбначния стълб. От съществено значение е наличието на 

координирана грижа от различни експерти в рамките на системата. Координираната и навременна 

грижа значително намалява честотата на вторичните усложнения и спестява финансови разходи. 

Липсата на комуникация между специалистите увеличава риска от игнориране на потенциални 

усложнения на здравето. 

Основните цели в грижите трябва да бъдат подобряване на функционалността, мобилността (не 

задължително ходенето) и минимизиране на риска от възможни усложнения. Това предполага 

познаване на рисковете, които са често срещани при хора със спина бифида и с хидроцефалия – като 

например рискът от затлъстяване. 

Експертите по наранявания на гръбначния стълб препоръчват да се използват Международните 

стандарти за неврологична и функционална класификация при наранявания на гръбначния стълб, 

издадени от Американската асоциация. Те обръщат внимание на родителите, че няма 

причинно-следствена връзка между възможността за активно участие в обществото и 

способността за ходене. 

Промоцията на здравето включва и подкрепа за психично здраве и благополучие, не само на 

хората със спина бифида и хидроцефалия, но и на членовете на техните семейства – родители, 

братя и сестри. Доброто здраве е пряко свързано с подобряване на качеството на живот и достъпа 

до права. Едно от тях е правото на образование, което трябва да се осъществява до дома на детето. 

Правото на образование се счита за необходимо основание за упражняване на други права.  

Изследванията потвърждават, че децата и юношите със спина бифида имат по-ниско самочувствие 

от техните връстници в следните области:

1. Външен вид;

2. Социално приемане;

3. Представяне в училище;

4. Лично удовлетворение;

Инконтиненцията на пикочния мехур и дебелото черво, носейки социална стигма, също имат своя 

ефект върху намаленото самочувствие при младите хора. Това ограничава участието им в дейности 

и води до социална изолация. Постигането на контрол върху дефекацията е силна подкрепяща 

мярка за намаляване на чувството на страх, срам и тревожност.

Важно е да се подчертае, че въпреки, че повечето деца със спина бифида постигат средно и над 

средното интелектуално ниво, тяхното представяне в училище може да се повлияе от коренно 

различното развитие на мозъка, вследствие наличието на хидроцефалия, малформацията Арнолд 

Киари II. и свързаните с тях обучителни затруднения. Това се проявява в нарушени изпълнителни 

функции, дефицит на вниманието, езикови и речеви дефицити, затруднения със самоконтрола, 

организацията, пространствена ориентация и други. В същото време симптомите при отделните 

деца със спина бифида и с хидроцефалия са различни и е трудно да се приложи единен обучителен 

профил за всички.  

В допълнение, според изследвания от САЩ, при повечето деца със спина бифида се регистрира 

забавяне в развитието на независимостта с от две до пет години, спрямо връстниците им. Това 

включваа умения като преобличане, планиране на дейности с връстници, приготвяне на 

предварително планирани ястия и др. 

Всички тези ограничения трябва да бъдат взети под внимание при обучението на децата със спина 

бифида и с хидроцефалия, като учебното заведение трябва да осигури индивидуални мерки за 

подкрепа на детето. Положителното в случая е, че целенасоченото когнитивно обучение може да 

повиши функционалната независимост и самоконтрол. (Stubberud и Riemer, 2012)

Хидроцефалия в цифри

 Клапа/шънт – система от помпи и маркучи (катетри). Клапни системи се използват в 

 различни области на медицината повече от 100 години;

 Първата клапна система е създадена през 1960 г.

 Изобретателят на революционната клапа е Джон Холтер, инженер и баща, чийто син, Кейси е 

 роден със спина бифида и с хидроцефалия.

 В момента има повече от 127 различни модели клапи за лечение на хидроцефалия.

Хидроцефалия в картини - лечение чрез  VP клапа 

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



Спина бифида може да бъде диагностицирана преди раждането. Използват се тройният 

биохимичен скрининг, изследване на околоплодна течност и ултразвуково изследване. При 

поставяне на диагнозата е невъзможно да се предвиди категорична прогноза за развитието на 

детето, тъй като при спина бифида има огромна разнородност на проявите. Лечението на спина 

бифида, свързано с оперативно затваряне на дефекта, е възможно преди или след раждането. 

Повечето деца се подлагат на операция след раждането, но в много страни вече е възможна 

операция по време на бременността. Надеждната информация е от съществено значение за 

родителите, които очакват дете със спина бифида, тъй като тя ще определи техните решения по 

отношение оперативното лечение и бъдещето на детето.

Пренатално лечение на спина бифида – опериране преди раждането

Операцията на плода по време на бременност трябва да се извърши до 26-та 

седмица от бременността. В САЩ провеждат клиничното проучване MOMS - 

Trial (Management Of Myelomeningocele Study), благодарение на което грижите 

за пациенти със спина бифида се промениха фундаментално. При ранно 

установяване на спина бифида е възможно да се извърши операция 

на плода между 19-та и 26-та г.с. По време на операцията 

отвореният дефект се затваря, така че да се избегнат 

по-нататъшни неврологични увреждания на гръбначния мозък 

при продължаващото вътреутробно развитие. По този начин 

ефектите от спина бифида могат да бъдат значително 

ограничени.

Един от пионерите на феталната хирургия, професор Муели от 

Швейцария отбелязва, че обхватът на новите открития при деца 

със спина бифида, оперирани пренатално, би могъл да ангажира 

цяло едно поколение учени и да ги обедини в уникален шедьовър на 

съвременната спинабифидология. 

Напредъка в пренаталните техники за затваряне на дефекта и докладваните все по-добри 

резултатите при възстановяването на матката, доведоха до революция в неврохирургичния 

подход към менингомиелоцеле. Процедурата крие и известни рискове, най-честият от които е 

последващото преждевременно раждане. Въпреки това, изследванията потвърждават, че 

ползитеот пренаталната хирургия надвишават усложненията и рисковете при недоносените 
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бебета. Повечето бебета се раждат в 37-та седмица от бременността.  Преките ползи от феталната 

хирургия при децата със спина бифида включват намаляване на честотата на хидроцефалия, 

малформация на Арнолд Киари II, леко подобрение на двигателните умения и намаляване на 

смъртността.

Демонстрационен видеоклип за фетална хирургия:

 https://www.youtube.com/watch?v=bLnYzCcTEEA

Пренаталната операция на спина бифида вече не се счита за експериментално лечение. Такива 

операции от години се правят успешно в Белгия, Германия, Италия, Полша, Швейцария и други 

държави в Европа. Един от най-известните центрове е в Цюрих, Швейцария. Разходите се покриват 

съгласно Европейската директивата за трансгранично здравно обслужване. 

Лечение на бебе със спина бифида след раждането

Целта на неврохирургичната интервенция при децата, родени със спина бифида, е да затвори 

отворените дефекти възможно най-скоро след раждането и да предотврати възможните вторични 

усложнения. Такива усложнения са отвореното менингомиелоцеле и хидроцефалия, малформация 

на Арнолд Киари II и възможен синдром на гръбначния мозък.

Някои държави предоставят по-добри грижи на пациентите със спина бифида, но дори и в общ план, 

съвременните познания, не само в областта на медицината, позволяват да се осигури качествено и 

ефективно лечение, възможно най-скоро след раждането. Това е от съществено значение за 

цялостното бъдещо развитие на детето. С подходяща следродилна здравна грижа повечето 

пациенти ще оцелеят, като това зависи пряко от степента на увреждане.

Спина бифида възниква в резултат на ранна аномалия в развитието на нервната система и води до 

различни структурни аномалии и свързаните с тях функционални неврологични дефицити. Това 

значи, че неврологичните проблеми са в основата на всички клинични прояви. Операцията не 

компенсира неврологичния дефицит. Пациентът остава с неврологични увреждания.

Според класификацията на Маккомб, представена от Хорн, дефектите на невралната тръба се 

делят на:

1.  каудален и краниален, според мястото на възникване. 96% от тях са в каудалния (задния) 

 край, 3% в черепния край (черепа) и 1% са комбинирани.

2.  отворени и затворени

 Затворени: Спина бифида окулта като асимптоматична спина бифида. Среща се при 25% от 

 населението. Обикновено е без прояви и няма усложнения.

Отворени: Менингоцеле - забелязва се затворен кожен сак, излизащ от гръбначния стълб. Сакът

  съдържа гръбначна течност, но не и нервна тъкан.

  Менингомиелоцеле - неправилно развитият гръбначен мозък излиза през  

  несвързаните дъги на един или няколко прешлена. Това е най-честата форма на 

 спина бифида. Тя възниква в резултат на ранен дефект в развитието на нервната система и 

 води до последващи структурни аномалии и свързаните с тях функционални неврологични 

 дефицити. 

Последващата грижа е силно ограничена като включва диагностицирането и хирургичното лечение 

на възможни сраствания, образувани на мястото на първоначалната оклузия и произтичащите от 

това неврологични признаци и симптоми.

По отношение на функционалността при ходене, децата със спина бифида се разделят на три групи.

1.  Децата, които ходят самостоятелно;

2.  Децата, които ходят с помощни средства – с патерици, бастуни, проходилки, ортези и др. 

 Ходенето обикновено е функционално само за кратки разстояния.

3.  Децата, които се придвижват с рингови колички – някои самостоятелно, други с 

асистенция.

ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА С ХИДРОЦЕФАЛИЯ

Според Смрек хидроцефалията е състояние, характеризиращо се със събиране на 
цереброспиналната течност в мозъчните вентрикули, причинено от нарушения в нейното 
образуване, поток или абсорбция.

Хидроцефалия може да бъде вродена или придобита. Може да се появи на всяка възраст. 

Причината обикновено е друго заболяване, като менингомиелоцеле, синдром на Денди-Уокър, 

малформации на Арнолд Киари II, състояния след инфекция или мозъчен кръвоизлив (при 

недоносени бебета, нараняване или мозъчни тумори).

От десетилетия се прилага класическото лечение на хидроцефалия, което се изразява в 

оперативното поставяне на устройство във вентрикулите на мозъка. Оттам, чрез система от помпи 

и маркучи, се свързва, най-често, с коремната кухина. Нарича се вентрикуло перитонеален дренаж 

- VP клапа/шънт.

Друга алтернатива е вентрикуло атриален дренаж (VA), при който краят на катетъра се свързва не 

с коремната кухина, а с дясното предсърдие. Този вид дренаж е по-рядко използван.

След хирургичното лечение могат да се получат някои усложнения, като инфекция или свръх 

дренаж. Вече има програмируеми клапи, при които е възможно да се регулира пропускливостта на 

клапата от външно устройство. 

Средно се налагат по две ревизии на клапата, поради усложнения или растеж на детето.

Видеоклип на английски, с повече информация за хидроцефалия, направен от видния американски 

неврохирург Б. Уарф:

https://www.youtube.com/watch?v=bHD8zYImKqA

Днес някои случаи на хидроцефалия могат да се лекуват без оперативно поставяне на клапа. 

Алтернативата е ендоскопска вентрикулостомия, при която с помощта на невроендоскоп се прави 

отвор в основата на третия мозъчен вентрикул, за да може гръбначно-мозъчната течност да се 

оттича.

Чрез ендоскопска тривентрикулостомия (ETV) могат да се избегнат някои усложнения свързани с 

клапите, като инфекция или отхвърляне.

Повече за метода ETV може да видите на този линк: 

 https://www.youtube.com/watch?v=g3sVRWjHA98

СИМПТОМИ НА НЕИЗПРАВНОСТ НА КЛАПАТА

Изданието “Understanding Spina Bifida” посочва следните симптоми на неизправност на клапата, 

според възрастта на детето::

Малки деца:  Висока температура;

   Повръщане;

   Умора, свръхчувствителност;

   Подуване, неестествено обезцветяване, зачервяване на кожата, по 

   протежение на клапата и тръбата;

   Загуба или увреждане на вече придобити когнитивни и двигателни функции 

   (ходене, говор, координация и баланс);

   Припадъци, придружени от потрепвания;

   Главоболие;

   Уголемяване на главата, причинено от уголемяване на вентрикулите;

   Зрителни нарушения: замъгляване, двойно виждане, прекомерно мигане или 

   кривогледство;

   Краищата на очите се издърпват надолу;

   Загуба на концентрация и поведенчески разстройства;

   Общо неразположение.

Деца и възрастни: Главоболие;

   Гадене, повръщане;

   Умора, свръхчувствителност;

   Общо неразположение;

   Болки в гърба;

   Висока температура;

   Зрителни нарушения: замъгляване, двойно виждане;

   Промени в емоционалността;

   Нарушения на координацията, непохватност;

   Нарушения в умствените способности;

   Подуване, неестествено обезцветяване, зачервяване на кожата, по 

   протежение на клапата и тръбата;

   Нарушения при ходене;

   Припадъци, придружени от потрепвания;

   Влошаване на представянето в или извън училище;

   Сънливост;

   Трудно събуждането;

   Намалени когнитивни и двигателни умения.

Какво трябва да се направи, ако се появят симптоми на неизправност на клапата?

1. Ако симптомите се появят рязко и тежко, незабавно потърсете медицинска помощ.

2. Отидете до най-близкото спешно отделение.

3. Ако симптомите са по-леки, посетете лекуващия неврохирург и обсъдете по-нататъшни  

 възможности за лечение.

ПАРАДОКСИТЕ ПРИ СПИНА БИФИДА

 Спина бифида често се описва като най-тежката вродена аномалия, съвместима с живота.

 Няма двама души еднакво засегнати от спина бифида, дори и с еднакво ниво на дефекта.

 Това е една от малкото вродени малформации, при които има превенция.

 Научно доказана е възможността за ефективно предотвратяване на появата на този вроден 

 дефект чрез използването на фолиева киселина (един от групата на витамините В - В9).

 Допълнителният прием на фолиева киселина при жени в детеродна възраст един месец 

 преди забременяване и през първите четири седмици от бременността, намалява риска от 

 спина бифида с до 75%.

 В страните, които прилагат обогатяване на хранителни суровини с фолиева киселина 

 (най-често брашно), честотата на спина бифида е намалена с до 30%.

 Известни са различни фактори, които в различни комбинация и едновременно могат да 

 доведат до спина бифида.

 Повечето хора с тази диагноза не се раждат, въпреки че в обществото има много примери за 

 успешни хора със спина бифида.

 Литературата в много страни предлага остаряла и неадекватна информация за живота на 

 хората със спин бифида и с хидроцефалия, въпреки множеството съвременни научни данни 

 и изследвания и добрите примери около нас. 

 Качеството на живот на много възрастни със спина бифида, като параолимпийски 

 спортисти, лекари, адвокати и други, е видно. Въпреки това, на новите родители се поднася 

 предимно негативна информация и лоши прогнози за детето.

 Поради факта, че повечето професионалисти не срещат хора със спин бифида по време на 

 практиката си, те имат негативно отношение към тези хора. Често директори, учителите и 

 други специалисти подхождат с подобна настройка. Ако не се поддадат на тези 

 предразсъдъци, те могат да изиграят изключително положителна роля в живота на децата, 

 като се превърнат в източник, не само на знания, но и на възможности.

 Вярваме, че образователни материали Multi-IN също ще допринесат за по-обективна 

 представа за тези хора и чрез информирани и подготвени експерти, ще отворят нови 

 възможности за деца и младежи със спина бифида и с хидроцефалия.

 Благодарение на спина бифида се развива ново направление в медицината - пренатална 

 фетална хирургия. Бебето се оперира до 26-та седмица от бременността, докато е още в 

 тялото на майката. В момента пренаталната хирургия се прилага широко и при деца с други 

 диагнози, не само за спина бифида.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ СПИНА БИФИДА

Най-леката форма на спина бифида (окулта) представлява неоформена дъга на единия прешлен на 

гръбначния стълб. Всеки четвърти има такъв анатомичен вариант, което на практика не се свързва 

със заболяване или има някакви последици.

Приблизително всеки хиляда души имат сериозен дефект. Той може да доведе до различна степен 

на парализа и нарушена подвижност на долните крайници, както и да повлияе на функцията на 

червата, пикочния мехур; да доведе до затлъстяване, влошаване на фината моторика, зрението, 

слуха, ученето и когнитивната функция.

Навременното и правилно лечение е превенция на много възможни усложнения. Хората със спина 

бифида се нуждаят от доживотната помощ от редица специалисти. Вторичните последици от 

диагнозата са комплексни и изискват координирани грижи и сътрудничеството на различни 

експерти, заедно с лекарите специалисти – неврохирург, невролог, уролог, ортопед, рехабилитатор, 

участват физиотерапевт, диетолог, психолог, социален работник и др.

При диагностицирането на много от вторичните последици, трябва да се има предвид, че спина 

бифида е комплексен и сложен проблем и изисква цялостен поглед от няколко експерти. 

Благодарение на сътрудничество между тях е възможно да се открие решението по-ефективно, 

лесно и бързо.

Повечето деца със спина бифида посещават масови училища.  Повече от 80% живеят до зряла 

възраст и може да ги срещнете навсякъде в обществото: хората със спина бифида вече са сядали 

на министерски стол, занимават се активно със спорт, носят бели престилки и обучават деца.  

Прогнозите могат да са много различни, според това дали човек е развил хидроцефалия, дали е 

претърпял операция, каква е била операцията, какви са урологичните проблеми, има ли 

деформации по краката, коленете, гръбначния стълб. От съществено значение е наличието на 

координирана грижа от различни експерти в рамките на системата. Координираната и навременна 

грижа значително намалява честотата на вторичните усложнения и спестява финансови разходи. 

Липсата на комуникация между специалистите увеличава риска от игнориране на потенциални 

усложнения на здравето. 

Основните цели в грижите трябва да бъдат подобряване на функционалността, мобилността (не 

задължително ходенето) и минимизиране на риска от възможни усложнения. Това предполага 

познаване на рисковете, които са често срещани при хора със спина бифида и с хидроцефалия – като 

например рискът от затлъстяване. 

Експертите по наранявания на гръбначния стълб препоръчват да се използват Международните 

стандарти за неврологична и функционална класификация при наранявания на гръбначния стълб, 

издадени от Американската асоциация. Те обръщат внимание на родителите, че няма 

причинно-следствена връзка между възможността за активно участие в обществото и 

способността за ходене. 

Промоцията на здравето включва и подкрепа за психично здраве и благополучие, не само на 

хората със спина бифида и хидроцефалия, но и на членовете на техните семейства – родители, 

братя и сестри. Доброто здраве е пряко свързано с подобряване на качеството на живот и достъпа 

до права. Едно от тях е правото на образование, което трябва да се осъществява до дома на детето. 

Правото на образование се счита за необходимо основание за упражняване на други права.  

Изследванията потвърждават, че децата и юношите със спина бифида имат по-ниско самочувствие 

от техните връстници в следните области:

1. Външен вид;

2. Социално приемане;

3. Представяне в училище;

4. Лично удовлетворение;

Инконтиненцията на пикочния мехур и дебелото черво, носейки социална стигма, също имат своя 

ефект върху намаленото самочувствие при младите хора. Това ограничава участието им в дейности 

и води до социална изолация. Постигането на контрол върху дефекацията е силна подкрепяща 

мярка за намаляване на чувството на страх, срам и тревожност.

Важно е да се подчертае, че въпреки, че повечето деца със спина бифида постигат средно и над 

средното интелектуално ниво, тяхното представяне в училище може да се повлияе от коренно 

различното развитие на мозъка, вследствие наличието на хидроцефалия, малформацията Арнолд 

Киари II. и свързаните с тях обучителни затруднения. Това се проявява в нарушени изпълнителни 

функции, дефицит на вниманието, езикови и речеви дефицити, затруднения със самоконтрола, 

организацията, пространствена ориентация и други. В същото време симптомите при отделните 

деца със спина бифида и с хидроцефалия са различни и е трудно да се приложи единен обучителен 

профил за всички.  

В допълнение, според изследвания от САЩ, при повечето деца със спина бифида се регистрира 

забавяне в развитието на независимостта с от две до пет години, спрямо връстниците им. Това 

включваа умения като преобличане, планиране на дейности с връстници, приготвяне на 

предварително планирани ястия и др. 

Всички тези ограничения трябва да бъдат взети под внимание при обучението на децата със спина 

бифида и с хидроцефалия, като учебното заведение трябва да осигури индивидуални мерки за 

подкрепа на детето. Положителното в случая е, че целенасоченото когнитивно обучение може да 

повиши функционалната независимост и самоконтрол. (Stubberud и Riemer, 2012)

Хидроцефалия в цифри

 Клапа/шънт – система от помпи и маркучи (катетри). Клапни системи се използват в 

 различни области на медицината повече от 100 години;

 Първата клапна система е създадена през 1960 г.

 Изобретателят на революционната клапа е Джон Холтер, инженер и баща, чийто син, Кейси е 

 роден със спина бифида и с хидроцефалия.

 В момента има повече от 127 различни модели клапи за лечение на хидроцефалия.

Хидроцефалия в картини - лечение чрез  VP клапа 

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



детската градина и в училището. Multi-IN пирамидата е изградена от седем нива. В настоящия 

раздел ще се спрем на всяко от тях като опишем конкретните потребности попадащи в него, ще 

покажем реални примери и ще посочим как те могат да бъдат посрещнати от участниците в 

образователния процес/заинтересованите страни. 

Пирамида на приобщаването Multi-IN, адаптирана по йерархичния модел на Маслоу, в подкрепа

учениците със спина бифида и с хидроцефалия. 

ПЪРВО НИВО: ФИЗИОЛОГИЧНИ НУЖДИ

На първото ниво от модела на Маслоу са физиологичните нужди. Това са нуждите от първа 

необходимост в живота ни, като храна, питейна вода, сън, облекло, добро здраве.

Тук е моментът да обърнем внимание на цялостната представа за здравето на децата със спина 

бифида и с хидроцефалия. Съгласно общоприетото схващане, всички хора с увреждания имат 

здравословен проблем (ICF, 2001). Въпреки това, наличието на увреждане не означава, че човек е 

Спина бифида може да бъде диагностицирана преди раждането. Използват се тройният 

биохимичен скрининг, изследване на околоплодна течност и ултразвуково изследване. При 

поставяне на диагнозата е невъзможно да се предвиди категорична прогноза за развитието на 

детето, тъй като при спина бифида има огромна разнородност на проявите. Лечението на спина 

бифида, свързано с оперативно затваряне на дефекта, е възможно преди или след раждането. 

Повечето деца се подлагат на операция след раждането, но в много страни вече е възможна 

операция по време на бременността. Надеждната информация е от съществено значение за 

родителите, които очакват дете със спина бифида, тъй като тя ще определи техните решения по 

отношение оперативното лечение и бъдещето на детето.

Пренатално лечение на спина бифида – опериране преди раждането

Операцията на плода по време на бременност трябва да се извърши до 26-та 

седмица от бременността. В САЩ провеждат клиничното проучване MOMS - 

Trial (Management Of Myelomeningocele Study), благодарение на което грижите 

за пациенти със спина бифида се промениха фундаментално. При ранно 

установяване на спина бифида е възможно да се извърши операция 

на плода между 19-та и 26-та г.с. По време на операцията 

отвореният дефект се затваря, така че да се избегнат 

по-нататъшни неврологични увреждания на гръбначния мозък 

при продължаващото вътреутробно развитие. По този начин 

ефектите от спина бифида могат да бъдат значително 

ограничени.

Един от пионерите на феталната хирургия, професор Муели от 

Швейцария отбелязва, че обхватът на новите открития при деца 

със спина бифида, оперирани пренатално, би могъл да ангажира 

цяло едно поколение учени и да ги обедини в уникален шедьовър на 

съвременната спинабифидология. 

Напредъка в пренаталните техники за затваряне на дефекта и докладваните все по-добри 

резултатите при възстановяването на матката, доведоха до революция в неврохирургичния 

подход към менингомиелоцеле. Процедурата крие и известни рискове, най-честият от които е 

последващото преждевременно раждане. Въпреки това, изследванията потвърждават, че 

ползитеот пренаталната хирургия надвишават усложненията и рисковете при недоносените 
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бебета. Повечето бебета се раждат в 37-та седмица от бременността.  Преките ползи от феталната 

хирургия при децата със спина бифида включват намаляване на честотата на хидроцефалия, 

малформация на Арнолд Киари II, леко подобрение на двигателните умения и намаляване на 

смъртността.

Демонстрационен видеоклип за фетална хирургия:

 https://www.youtube.com/watch?v=bLnYzCcTEEA

Пренаталната операция на спина бифида вече не се счита за експериментално лечение. Такива 

операции от години се правят успешно в Белгия, Германия, Италия, Полша, Швейцария и други 

държави в Европа. Един от най-известните центрове е в Цюрих, Швейцария. Разходите се покриват 

съгласно Европейската директивата за трансгранично здравно обслужване. 

Лечение на бебе със спина бифида след раждането

Целта на неврохирургичната интервенция при децата, родени със спина бифида, е да затвори 

отворените дефекти възможно най-скоро след раждането и да предотврати възможните вторични 

усложнения. Такива усложнения са отвореното менингомиелоцеле и хидроцефалия, малформация 

на Арнолд Киари II и възможен синдром на гръбначния мозък.

Някои държави предоставят по-добри грижи на пациентите със спина бифида, но дори и в общ план, 

съвременните познания, не само в областта на медицината, позволяват да се осигури качествено и 

ефективно лечение, възможно най-скоро след раждането. Това е от съществено значение за 

цялостното бъдещо развитие на детето. С подходяща следродилна здравна грижа повечето 

пациенти ще оцелеят, като това зависи пряко от степента на увреждане.

Спина бифида възниква в резултат на ранна аномалия в развитието на нервната система и води до 

различни структурни аномалии и свързаните с тях функционални неврологични дефицити. Това 

значи, че неврологичните проблеми са в основата на всички клинични прояви. Операцията не 

компенсира неврологичния дефицит. Пациентът остава с неврологични увреждания.

Според класификацията на Маккомб, представена от Хорн, дефектите на невралната тръба се 

делят на:

1.  каудален и краниален, според мястото на възникване. 96% от тях са в каудалния (задния) 

 край, 3% в черепния край (черепа) и 1% са комбинирани.

2.  отворени и затворени

 Затворени: Спина бифида окулта като асимптоматична спина бифида. Среща се при 25% от 

 населението. Обикновено е без прояви и няма усложнения.

Отворени: Менингоцеле - забелязва се затворен кожен сак, излизащ от гръбначния стълб. Сакът

  съдържа гръбначна течност, но не и нервна тъкан.

  Менингомиелоцеле - неправилно развитият гръбначен мозък излиза през  

  несвързаните дъги на един или няколко прешлена. Това е най-честата форма на 

 спина бифида. Тя възниква в резултат на ранен дефект в развитието на нервната система и 

 води до последващи структурни аномалии и свързаните с тях функционални неврологични 

 дефицити. 

Последващата грижа е силно ограничена като включва диагностицирането и хирургичното лечение 

на възможни сраствания, образувани на мястото на първоначалната оклузия и произтичащите от 

това неврологични признаци и симптоми.

По отношение на функционалността при ходене, децата със спина бифида се разделят на три групи.

1.  Децата, които ходят самостоятелно;

2.  Децата, които ходят с помощни средства – с патерици, бастуни, проходилки, ортези и др. 

 Ходенето обикновено е функционално само за кратки разстояния.

3.  Децата, които се придвижват с рингови колички – някои самостоятелно, други с 

асистенция.

ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА С ХИДРОЦЕФАЛИЯ

Според Смрек хидроцефалията е състояние, характеризиращо се със събиране на 
цереброспиналната течност в мозъчните вентрикули, причинено от нарушения в нейното 
образуване, поток или абсорбция.

Хидроцефалия може да бъде вродена или придобита. Може да се появи на всяка възраст. 

Причината обикновено е друго заболяване, като менингомиелоцеле, синдром на Денди-Уокър, 

малформации на Арнолд Киари II, състояния след инфекция или мозъчен кръвоизлив (при 

недоносени бебета, нараняване или мозъчни тумори).

От десетилетия се прилага класическото лечение на хидроцефалия, което се изразява в 

оперативното поставяне на устройство във вентрикулите на мозъка. Оттам, чрез система от помпи 

и маркучи, се свързва, най-често, с коремната кухина. Нарича се вентрикуло перитонеален дренаж 

- VP клапа/шънт.

Друга алтернатива е вентрикуло атриален дренаж (VA), при който краят на катетъра се свързва не 

с коремната кухина, а с дясното предсърдие. Този вид дренаж е по-рядко използван.

След хирургичното лечение могат да се получат някои усложнения, като инфекция или свръх 

дренаж. Вече има програмируеми клапи, при които е възможно да се регулира пропускливостта на 

клапата от външно устройство. 

Средно се налагат по две ревизии на клапата, поради усложнения или растеж на детето.

Видеоклип на английски, с повече информация за хидроцефалия, направен от видния американски 

неврохирург Б. Уарф:

https://www.youtube.com/watch?v=bHD8zYImKqA

Днес някои случаи на хидроцефалия могат да се лекуват без оперативно поставяне на клапа. 

Алтернативата е ендоскопска вентрикулостомия, при която с помощта на невроендоскоп се прави 

отвор в основата на третия мозъчен вентрикул, за да може гръбначно-мозъчната течност да се 

оттича.

Чрез ендоскопска тривентрикулостомия (ETV) могат да се избегнат някои усложнения свързани с 

клапите, като инфекция или отхвърляне.

Повече за метода ETV може да видите на този линк: 

 https://www.youtube.com/watch?v=g3sVRWjHA98

СИМПТОМИ НА НЕИЗПРАВНОСТ НА КЛАПАТА

Изданието “Understanding Spina Bifida” посочва следните симптоми на неизправност на клапата, 

според възрастта на детето::

Малки деца:  Висока температура;

   Повръщане;

   Умора, свръхчувствителност;

   Подуване, неестествено обезцветяване, зачервяване на кожата, по 

   протежение на клапата и тръбата;

   Загуба или увреждане на вече придобити когнитивни и двигателни функции 

   (ходене, говор, координация и баланс);

   Припадъци, придружени от потрепвания;

   Главоболие;

   Уголемяване на главата, причинено от уголемяване на вентрикулите;

   Зрителни нарушения: замъгляване, двойно виждане, прекомерно мигане или 

   кривогледство;

   Краищата на очите се издърпват надолу;

   Загуба на концентрация и поведенчески разстройства;

   Общо неразположение.

Деца и възрастни: Главоболие;

   Гадене, повръщане;

   Умора, свръхчувствителност;

   Общо неразположение;

   Болки в гърба;

   Висока температура;

   Зрителни нарушения: замъгляване, двойно виждане;

   Промени в емоционалността;

   Нарушения на координацията, непохватност;

   Нарушения в умствените способности;

   Подуване, неестествено обезцветяване, зачервяване на кожата, по 

   протежение на клапата и тръбата;

   Нарушения при ходене;

   Припадъци, придружени от потрепвания;

   Влошаване на представянето в или извън училище;

   Сънливост;

   Трудно събуждането;

   Намалени когнитивни и двигателни умения.

Какво трябва да се направи, ако се появят симптоми на неизправност на клапата?

1. Ако симптомите се появят рязко и тежко, незабавно потърсете медицинска помощ.

2. Отидете до най-близкото спешно отделение.

3. Ако симптомите са по-леки, посетете лекуващия неврохирург и обсъдете по-нататъшни  

 възможности за лечение.

ПАРАДОКСИТЕ ПРИ СПИНА БИФИДА

 Спина бифида често се описва като най-тежката вродена аномалия, съвместима с живота.

 Няма двама души еднакво засегнати от спина бифида, дори и с еднакво ниво на дефекта.

 Това е една от малкото вродени малформации, при които има превенция.

 Научно доказана е възможността за ефективно предотвратяване на появата на този вроден 

 дефект чрез използването на фолиева киселина (един от групата на витамините В - В9).

 Допълнителният прием на фолиева киселина при жени в детеродна възраст един месец 

 преди забременяване и през първите четири седмици от бременността, намалява риска от 

 спина бифида с до 75%.

 В страните, които прилагат обогатяване на хранителни суровини с фолиева киселина 

 (най-често брашно), честотата на спина бифида е намалена с до 30%.

 Известни са различни фактори, които в различни комбинация и едновременно могат да 

 доведат до спина бифида.

 Повечето хора с тази диагноза не се раждат, въпреки че в обществото има много примери за 

 успешни хора със спина бифида.

 Литературата в много страни предлага остаряла и неадекватна информация за живота на 

 хората със спин бифида и с хидроцефалия, въпреки множеството съвременни научни данни 

 и изследвания и добрите примери около нас. 

 Качеството на живот на много възрастни със спина бифида, като параолимпийски 

 спортисти, лекари, адвокати и други, е видно. Въпреки това, на новите родители се поднася 

 предимно негативна информация и лоши прогнози за детето.

 Поради факта, че повечето професионалисти не срещат хора със спин бифида по време на 

 практиката си, те имат негативно отношение към тези хора. Често директори, учителите и 

 други специалисти подхождат с подобна настройка. Ако не се поддадат на тези 

 предразсъдъци, те могат да изиграят изключително положителна роля в живота на децата, 

 като се превърнат в източник, не само на знания, но и на възможности.

 Вярваме, че образователни материали Multi-IN също ще допринесат за по-обективна 

 представа за тези хора и чрез информирани и подготвени експерти, ще отворят нови 

 възможности за деца и младежи със спина бифида и с хидроцефалия.

 Благодарение на спина бифида се развива ново направление в медицината - пренатална 

 фетална хирургия. Бебето се оперира до 26-та седмица от бременността, докато е още в 

 тялото на майката. В момента пренаталната хирургия се прилага широко и при деца с други 

 диагнози, не само за спина бифида.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ СПИНА БИФИДА

Най-леката форма на спина бифида (окулта) представлява неоформена дъга на единия прешлен на 

гръбначния стълб. Всеки четвърти има такъв анатомичен вариант, което на практика не се свързва 

със заболяване или има някакви последици.

Приблизително всеки хиляда души имат сериозен дефект. Той може да доведе до различна степен 

на парализа и нарушена подвижност на долните крайници, както и да повлияе на функцията на 

червата, пикочния мехур; да доведе до затлъстяване, влошаване на фината моторика, зрението, 

слуха, ученето и когнитивната функция.

Навременното и правилно лечение е превенция на много възможни усложнения. Хората със спина 

бифида се нуждаят от доживотната помощ от редица специалисти. Вторичните последици от 

диагнозата са комплексни и изискват координирани грижи и сътрудничеството на различни 

експерти, заедно с лекарите специалисти – неврохирург, невролог, уролог, ортопед, рехабилитатор, 

участват физиотерапевт, диетолог, психолог, социален работник и др.

При диагностицирането на много от вторичните последици, трябва да се има предвид, че спина 

бифида е комплексен и сложен проблем и изисква цялостен поглед от няколко експерти. 

Благодарение на сътрудничество между тях е възможно да се открие решението по-ефективно, 

лесно и бързо.

Повечето деца със спина бифида посещават масови училища.  Повече от 80% живеят до зряла 

възраст и може да ги срещнете навсякъде в обществото: хората със спина бифида вече са сядали 

на министерски стол, занимават се активно със спорт, носят бели престилки и обучават деца.  

Прогнозите могат да са много различни, според това дали човек е развил хидроцефалия, дали е 

претърпял операция, каква е била операцията, какви са урологичните проблеми, има ли 

деформации по краката, коленете, гръбначния стълб. От съществено значение е наличието на 

координирана грижа от различни експерти в рамките на системата. Координираната и навременна 

грижа значително намалява честотата на вторичните усложнения и спестява финансови разходи. 

Липсата на комуникация между специалистите увеличава риска от игнориране на потенциални 

усложнения на здравето. 

Основните цели в грижите трябва да бъдат подобряване на функционалността, мобилността (не 

задължително ходенето) и минимизиране на риска от възможни усложнения. Това предполага 

познаване на рисковете, които са често срещани при хора със спина бифида и с хидроцефалия – като 

например рискът от затлъстяване. 

Експертите по наранявания на гръбначния стълб препоръчват да се използват Международните 

стандарти за неврологична и функционална класификация при наранявания на гръбначния стълб, 

издадени от Американската асоциация. Те обръщат внимание на родителите, че няма 

причинно-следствена връзка между възможността за активно участие в обществото и 

способността за ходене. 

Промоцията на здравето включва и подкрепа за психично здраве и благополучие, не само на 

хората със спина бифида и хидроцефалия, но и на членовете на техните семейства – родители, 

братя и сестри. Доброто здраве е пряко свързано с подобряване на качеството на живот и достъпа 

до права. Едно от тях е правото на образование, което трябва да се осъществява до дома на детето. 

Правото на образование се счита за необходимо основание за упражняване на други права.  

Изследванията потвърждават, че децата и юношите със спина бифида имат по-ниско самочувствие 

от техните връстници в следните области:

1. Външен вид;

2. Социално приемане;

3. Представяне в училище;

4. Лично удовлетворение;

Инконтиненцията на пикочния мехур и дебелото черво, носейки социална стигма, също имат своя 

ефект върху намаленото самочувствие при младите хора. Това ограничава участието им в дейности 

и води до социална изолация. Постигането на контрол върху дефекацията е силна подкрепяща 

мярка за намаляване на чувството на страх, срам и тревожност.

Важно е да се подчертае, че въпреки, че повечето деца със спина бифида постигат средно и над 

средното интелектуално ниво, тяхното представяне в училище може да се повлияе от коренно 

различното развитие на мозъка, вследствие наличието на хидроцефалия, малформацията Арнолд 

Киари II. и свързаните с тях обучителни затруднения. Това се проявява в нарушени изпълнителни 

функции, дефицит на вниманието, езикови и речеви дефицити, затруднения със самоконтрола, 

организацията, пространствена ориентация и други. В същото време симптомите при отделните 

деца със спина бифида и с хидроцефалия са различни и е трудно да се приложи единен обучителен 

профил за всички.  

В допълнение, според изследвания от САЩ, при повечето деца със спина бифида се регистрира 

забавяне в развитието на независимостта с от две до пет години, спрямо връстниците им. Това 

включваа умения като преобличане, планиране на дейности с връстници, приготвяне на 

предварително планирани ястия и др. 

Всички тези ограничения трябва да бъдат взети под внимание при обучението на децата със спина 

бифида и с хидроцефалия, като учебното заведение трябва да осигури индивидуални мерки за 

подкрепа на детето. Положителното в случая е, че целенасоченото когнитивно обучение може да 

повиши функционалната независимост и самоконтрол. (Stubberud и Riemer, 2012)

Хидроцефалия в цифри

 Клапа/шънт – система от помпи и маркучи (катетри). Клапни системи се използват в 

 различни области на медицината повече от 100 години;

 Първата клапна система е създадена през 1960 г.

 Изобретателят на революционната клапа е Джон Холтер, инженер и баща, чийто син, Кейси е 

 роден със спина бифида и с хидроцефалия.

 В момента има повече от 127 различни модели клапи за лечение на хидроцефалия.

Хидроцефалия в картини - лечение чрез  VP клапа 

СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ НУЖДИ

През юни 1994 представители на 92 правителства и 25 международни организации се 

събират в Саламанка, Испания на Световна конференция посветена на специалните 

образователни потребности. Конференцията завършва с декларация, в която 

участниците потвърждават необходимостта от осигуряване на еднакво 

образование за всички хора със специални образователни нужди по 

света. Декларацията от Саламанка (United Nations Ministry of Educational, 

1994) определя децата със специални образователни потребности като 

деца, които срещат бариери пред равния достъп и участие в 

образованието, и потвърждава правото им да бъдат обучавани 

заедно с всички други деца. Декларацията обръща специално 

внимание на многообразието и приобщаването в училище на всички 

деца без значение от техните индивидуални различия и дефицити. 

В тази перспектива, децата със спина бифида и с хидроцефалия, наред със 

своите уникални характеристики, интереси и способности, имат комплексен набор от специални 

образователни потребности, които трябва да бъдат посрещнати, за да бъде успешно приобщаването им 

в детската градина и училището. Пълният спектър от тези нужди може да варира в зависимост от 

различни фактори и техните комбинации, като здравословно състояние, степен на увреждане, семейна 

среда и социално-икономически статус.

От съществено значение е, основните заинтересовани страни в образователния процес да умеят 

да идентифицират нуждите на децата, за да бъдат те посрещнати адекватно. Поради 

комплексния им характер, това се оказва трудна задача дори за професионалисти с богат опит 

или членове на семейството, които са прекарали години в грижи за децата си. Общите насоки 

разглеждат специфичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия в детската градина 

и в училището, за да подпомогнат заинтересованите страни успешно да ги идентифицират.  

Когато говорим за специални нужди, бихме искали да насърчим читателите да ги възприемат не 

като резултат от липси в детето, а като несъответствие между наличните ресурси в системата на 

образованието и нуждите от подкрепа на детето. Необходимо е да направим и някои други 

уточнения:

 В този раздел сме включили откъси от лични истории, изготвени въз основата на серия от 

 полуструктурирани, дълбочинни лични интервюта, които проведохме с родители и деца със 

 спина бифида и хидроцефалия от България и Словакия;

 Въпреки че ги наричаме специални или специфични, тези нужди не изискват, нито 

 предполагат, съществуването на специална образователна система, като специални 

 училища, специални класове, дневни центрове и др. Мястото на децата със спина бифида и 

 хидроцефалия е в масовата образователна система, където всички ученици с и без 

 увреждания учат заедно;

 Потребностите на децата със спина бифида и хидроцефалия в процеса на приобщаване 

 трябва да бъдат посрещнати от общообразователната система, чрез специални услуги, 

 предназначени и предоставени  в съответствие с нуждите им;

 Следвайки философията за равен достъп и пълно участие, описваме нуждите, които отиват 

 далеч отвъд академичната страна на образованието. 

ПРИЛАГАНЕ МОДЕЛЪТ НА МАСЛОУ ПРИ АНАЛИЗ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ НУЖДИ НА ДЕЦАТА СЪС СПИНА БИФИДА 
И С ХИДРОЦЕФАЛИЯ

Общите насоки използват моделът на Маслоу (Maslow, 1943) като концептуална рамка за 

систематизиране и анализ на нуждите на децата със спина бифида и хидроцефалия в училище. 

Йерархията на нуждите на Маслоу е мотивационна теория в психологията, която обобщава модела 

на човешките нужди, изобразени под формата на пирамида с пет надграждащи се нива.  От основата 

към върха, нуждите са описани като:

 Физиологични нужди, като нуждата от храна, вода, облекло;

 Нужда от сигурност и защита;

 Социална принадлежност, включително отношения с партньор, семейство, приятели;

 Уважение, постижения, признание, постигане на успех;

 Самоусъвършенстване, личностно и творческо израстване.

В основата на модела е разбирането, че когато човек се доближава до задоволяването на дадена 

потребност, той ще изпита следващата по-висока потребност в йерархията. Същевременно, човек 

може да бъде повлиян от множество нужди в един и същи момент. 

Моделът на Маслоу е ценен инструмент за оценка, който се използва в много области, свързани с 

работата и грижата за хора. Както редица изследователи са открили, той помага да се изследват в 

дълбочина най-разнообразни области в образованието (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). 

Прилага се  успешно при ученици извън норма, тъй като техните специфични нужди са по-трудни за 

идентифициране и посрещане (Lutz, 2016). В нашия случай, йерархичният модел на Маслоу ни дава 

концептуалната рамка за анализ на нуждите на децата със спина бифида и с хидроцефалия в 

нездрав. Независимо от своите увреждания или заболявания, хората могат да се намират в добро 

здраве, защото се хранят добре, правят упражнения, движат се, спят достатъчно, чувстват се в 

добро емоционално и физическо състояние (Krahn, 2021). С навременна и качествена грижа, и 

контрол над вторичните състояния, децата със спина бифида и хидроцефалия могат да се радват на 

добро здраве и да се чувстват физически добре. Усещането за добро здраве и физическа форма е 

субективно. Много хора имат трайни увреждания, но това не им пречи да се чувстват здрави и 

силни. Фактът, че някои деца се движат или говорят различно, не ги прави болни. Някои функции 

може да са засегнати, но това не означава, че страдат от болест. Не очаквайте да се оправят или да 

оздравеят. Не се отнасяйте с тях като с болни хора, а ги подкрепете да останат здрави!

За 7 години родителите на Виктор не успяват да намерят общ език с ръководството на 

училището. Директорката е добронамерена и се опитва да помогне, според 

собствените си разбирания. Отказва да остави класа на първия етаж и да подкрепи 

усилията на майката, а в същото време организира базари за събиране на средства, 

„за да може Виктор да проходи“, без да потърси съгласие или да уведоми 

предварително родителите. Това води до редица неудобни ситуации със съседи от 

квартала, които коментират доходите и покупките на семейството. Друга приумица на 

директорката е момчето да носи бяла народна носия, за да проходи.

Логично е да се очаква здравният работник в училище да поема грижата за основните здравни 

нужди на децата, включително и тези със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често това е 

училищната сестра. Здравните грижи и насърчаването на здравословен начин на живот, обаче не са 

отговорност единствено на медицинската сестра. От съществено значение е всички 

заинтересовани страни в образованието да разбират и приемат състоянието на детето, така че то да 

получи най-добра грижа и да се радва на най-добро здраве.

Обхватът на здравни грижи към децата със спина бифида и с хидроцефалия може да включва:

Проследяване работата на клапата

Около 85-90 процента от хората със спина бифида имат и хидроцефалия. Обикновено тя се лекува 

хирургично с поставяне на шънт (клапа), за да предпази мозъка от натрупването на ликвор в 

главата. При част от децата периодично се налага ревизия на клапата, поради неизправност или 

запушване. Важно е персоналът в училище да познава добре симптомите на неработещ шънт. При 

децата те могат да са различни, но най-често срещаните са сутрешно главоболие, висока 

температура, припадък, гадене и повръщане, необичайна умора и сънливост, необичайна 

раздразнителност и промени в настроението, замаяност, световъртеж, подуване и/или 

зачервяване на кожата в областта по протежение на клапната система.

Грижа за кожата

При хората със спина бифида обикновено се наблюдава по-слаба чувствителност или изцяло липса 

на такава в долната част на тялото. Някои деца не усещат болка, горещина, студ, порязване, 

изтръпване или влага. Кожните възпаления и рани могат да се развият бързо и рязко да се влошат. 

Най-честите препоръки в грижата за кожата в детската градина/училището включват:

 Децата трябва да носят широки и меки дрехи от естествени тъкани като памук, дори ако се 

 налага да се различават от училищната униформа;

 Мястото им в клас трябва да е далеч от източници на топлина като радиатори, печки на 

 дърва, камини. Децата трябва да избягват горещи метални повърхности през лятото и 

 продължително излагане на студ през зимата;

 Децата се нуждаят от помощ, когато носят горещи напитки;

 Децата трябва да избягват да работят с лаптоп в скута си, заради риск от изгаряне;

 Необходима е регулярна смяна на позата и преместване на тежестта на всеки 20-30 минути; 

 Препоръчва се раздвижване и леки физически упражнения;

 Полезни могат да бъдат декубитални възглавници за количката или стола, за да се избегне 

 разраняване на кожата в точките на натиск;

 Честата смяна на памперса/урологичната подложка е важна, за да се избегнат кожните 

 инфекции и раздразненията в областта; 

Алергия към латекс

Децата със спина бифида са група с повишен риск от развитие на алергия към латекс. Латексът е 

натурална гума, която се използва за изработването на много продукти присъстващи в училище. 

Такива са ръкавици, гумички, балони, подови настилки във физкултурния салон и на открито, 

дръжки на ракети и др. Рискът от развитие на алергия се повишава при многократния контакт с 

латекс. Поради тази причина, при деца със спина бифида, трябва да  се избягват латексови 

продукти и при възможност да бъдат заменени с алтернативи, изработени от винил или силикон. 

Алергичните симптоми могат да са с различни проявления. По-леките са зачервяване на кожата  в 

зоните на контакт с латекса,  сълзене и дразнене на очите, хрема, обрив. Може да се стигне до 

респираторен дистрес и анафилактичен шок.

Учениците, алергични или чувствителни към латекс, често са алергични и към някои храни, като 

банани, киви, папая, авокадо и кестени.

Контрол на инконтиненцията и предпазване от уроинфекции

Урологичните нарушения, в това число уроинфекции, инконтиненция и бъбречна недостатъчност, са 

основна причина за заболеваемост и смъртност при пациентите със спина бифида. В дългосрочен 

план, урологичните усложнения са причина за 33% от смъртността при тази пациентска група 

(Gutiérrez-González, 2020).

Чистата интермитентна катетеризация остава златен стандарт за контрол на пикочния мехур и 

съпътстващите уроинфекции при пациенти със спина бифида (Lapides J, 1972).

С тази информация искаме да подчертаем колко важно е поддържането на добро урологично 

здраве чрез прилагане на периодични катетеризации.  От решаващо значение е учебното заведение, 

където децата прекарват по-голямата част от времето си, да осигури подходящи условия за това, 

като например:

 Достъпно помещение за катетеризация, което е чисто и достатъчно широко, за да побере 

 възрастен придружител и да може детето да маневрира с количката си. То трябва да се 

 заключва, за да осигурява уединение и сигурност. Такова помещение може да е адаптирана 

 тоалетна, здравния кабинет или друга стая с ВиК;

 Обучен служител (сестра, лекар, асистент), който да извършва катетеризациите или да 

 помага на детето за това;

 Достатъчно време за извършване на периодичните катетеризации, понякога дори по време 

 на учебни занятия;

 Дискретна и незабавна помощ, в случай на инцидент с подмокряне или зацапване.

Повече информация за процедурата по чиста интермитентна катетеризация може да намерите в 

ръководствата за сестри и асистенти.

Когато Борис е на 3 години майката решава да се върне на работа. Започва да 

търси подходяща детска градина. Притесненията на семейството са 

свързани с нуждата Борис да бъде катетеризиран 2-3 пъти в рамките на 

работния ден. Майката преценява, че такава помощ може да потърси от 

медицинските сестри, с които всички градини разполагат. Въпреки че нормативната 

уредба вменява това задължение на сестрите в градини и училища, майката е чувала 

за случаи на отказ.

При първата среща със сестрата, майката носи със себе си цялата медицинска документация и прави 

нагледна демонстрация. Сестрата се съгласява и започва да катетеризира Борис в медицинския 

кабинет по два-три пъти дневно. Сменя и памперса на момчето. Всичко върви гладко. Майката се връща 

на работа, а детето се чувства добре в градината. Има приятели и ходи с желание.

Здравословен начин на живот

Децата със спина бифида и хидроцефалия са изложени на висок риск от затлъстяване. След 

навършване на 6 години, минимум 50% от тях са с наднормено тегло; при младите хора и 

възрастните над 50% са затлъстели. Излишните килограми ограничават подвижността, 

самостоятелността и уменията  за самообслужване в ежедневието, а така борбата с тях става още 

по-трудна. Най-доброто решение е превенцията и изграждането на здравословни хранителни 

навици от ранна детска възраст. Освен това, диетата богата на фибри и течности подпомага 

регулирането функцията на червата. 

Въпреки че семейството има най-голямо влияние върху формирането на хранителни навици, 

училището може да помогне и насърчи здравословния начин на живот, особено в областта на 

спорта и физическите дейности. Нашето проучване показа, че прилагането на адаптирани 

програми за децата със спина бифида и с хидроцефалия в часовете по физическо възпитание е 

възможно и може да бъде успешно. За съжаление, повечето от децата не участват в часовете по 

физическо. Аргументите може да са различни, но зад тях лесно прозира незнание и неразбиране на 

състоянието им. В практиката съществуват различни начини за приобщаване на дете със спина 

бифида в часовете по физическо възпитание. Двигателните умения не са толкова определящи, 

колкото желанието на страните. Даденият пример е за момче, което е в инвалидна количка и е 

активен спортист. 

В началното училище любимият предмет на Виктор е физическото възпитание. Салонът е на третия 

етаж, но майката го качва всеки път когато се наложи. Учителката го включва в заниманията като 

измисля игри с децата или му възлага индивидуални задачи, като бокс.

Душевно здраве 
Концепцията за Аз-а е основен компонент от психичното здраве. Тя включва начинът, по който детето 

възприема своята идентичност и по който осъзнава своите качества и особености, съпоставя ги спрямо 

останалите и изгражда самочувствие. Изследвания показват, че децата със спина бифида имат 

значително по-ниско самочувствие по отношение на външния си вид, атлетичност, социално приемане и 

представяне в училище (Shields, 2008). Заедно с това, те са изложени и на риск от депресивни симптоми 

и тревожност (Padua, 2002).

Рискът за психичното здраве изисква сътрудничество и участие на всички заинтересовани страни, 

особено по време на пубертета, когато някои деца със спина бифида и хидроцефалия могат да изпитват 

сериозни затруднения.

 Роза е чувствителна към силни звуци, често сменя настроенията си, понякога 

изпада в нервни кризи. Това се засилва след навлизане в пубертета. 

Когато е в първи клас, след обследване са установени обучителни 

затруднения. С нея започват да работят специален педагог и психолог. 

Майката е доволна от ресурсното подпомагане, защото в тиха и спокойна 

обстановка, Роза възприема материала по-добре. Психологът и оказва голяма 

подкрепа при някои от пубертетните кризи.

При обобщаване на физиологичните нужди, поставихме основен акцент върху цялостното здраве и 

грижи. Отделно от това, обръщаме внимание и на достъпа до храна и вода, който може да бъде 

затруднен поради недостъпната среда, особено при деца в колички. Често училищната столова, 

лавки и кафенета се намират в сутерена, на висок етаж или извън сградата; понякога чешмите са 

твърде високи или недостъпни за човек в инвалидна количка. Тези специфични случаи трябва да се 

вземат предвид, така че да се осигури достъп на всяко дете до храна и вода. Ако в училището не 

може да бъде направена реконструкция, трябва да има назначен отговорник, който да се грижи  

детето да не остава гладно и жадно.  Това може да е дежурният учител, асистент или съученик.

Допълнителна информация за физиологичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия 

е налична в ръководствата за всяка целева група. Здравните грижи са описани подробно в 

ръководството за медицински сестри

ВТОРО НИВО: БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА

The second level of Maslow's classic hierarchy is safety needs and it should be a major concern in all 

schools and kindergartens. As any other students, children with spina bifida and hydrocephalus need to 

feel safe in the environment in which they are learning.

Първа помощ

Всяко учебно заведение трябва да разполага с поне един служител, обучен да оказва първа помощ. 

В България това обикновено е медицинският персонал, заради своето образование и опит. 

Най-честите състояния, които изискват оказването на първа помощ при децата със спина бифида и 

с хидроцефалия са случаи на неизправност на клапата, припадъци, изгаряния, счупване на кости. 

Училищният персонал, който взаимодейства с детето, също трябва да е обучен как да реагира в 

тези случаи, кого трябва да уведоми и кога да сигнализира 112.

Евакуация при бедствия

Природни бедствия и други извънредни ситуации могат да се случат винаги и по всяко време. За да 

бъдат добре подготвени, детските градини и училищата изготвят план за евакуация и провеждат 

регулярни практики и обучения. Планът за евакуация трябва да съдържа ясни процедури и 

отговорности по отношение на лицата, които ще се нуждаят от специална помощ в случай на 

извънредна ситуация,в това число и ученици със спина бифида и с хидроцефалия.

Осигуряването на столове и носилки за спешни случаи, като част от плана, могат да улеснят 

евакуацията на трудноподвижните хора, особено от по-високите етажи на учреждението. Ако 

такива приспособления не са налични, е препоръчително класът, в който учи трудно подвижно дете, 

да бъде оставен на първия етаж, като най-достъпна и безопасна опция.

Провеждането на обучения е от значение, за да се избегне паника сред персонала и учениците при  

реална ситуация. Те са и добър индикатор за това какво може да се случи в случай на спешност.

… в училището се провежда учение за пожарна безопасност. По време на последния час за деня, 

човек от персонала влиза по стаите и предупреждава за пожар. Децата се втурват по стълбите, а 11 

годишният Виктор влиза в асансьора и натиска бутона. Докато пътува надолу, токът е спрян и 

детето остава в пълна тъмнина, затворен между етажите. Чува само превъзбудени викове „Пожар!“. 

Успява да се съвземе от уплахата и звъни по мобилния телефон на баща си, който телефонира на 

ръководството на училището. До обаждането на бащата никой не е установил липсата на Виктор.  

Психически момчето се възстановява трудно. Дълго след инцидента не може да стои в затворени 

пространства и се налага бабата да го придружава в училище за няколко месеца. 

Майката подава сигнали до различни институции, но така и не разбира кой носи отговорност за 

случая.

Защита от тормоз

Според ЮНЕСКО, учениците с увреждания са засегнати от тормоз в по-голяма степен, без значение 

от възраст и учебна среда, като това оказва негативно въздействие върху тяхното образование, 

здраве и общо благополучие. 

Много проучвания показват, че учителите и училищният персонал често подценяват тормоза в 

училищата. От друга страна родителите са по-чувствителни и по-лесно могат да разберат когато 

собственото им дете е обект на тормоз (Demaray, 2013). Затова, добрата комуникация между 

заинтересованите страни, основана на доверие и уважение, е изключително важна. Всеки в 

училище носи отговорност и има задължение да наблюдават за предупредителни признаци на 

тормоз, тъй като някои непреки форми на агресията са трудни за разпознаване. 

В случай на тормоз се налагат синхронизирани и твърди действия от всички страни. Необходимо е 

да се подходи със спокойствие и уважение, които могат да осигурят подкрепяща, грижовна и 

безопасна среда на всички ученици.

 Училищният психолог има важната роля да подкрепи детето-жертва и да му помогне да развие 

устойчивост и увереност в себе си.

Стела няма близки приятели в училище. Общува с едно-две деца. Понякога е обект на обиди и 

вербален тормоз от група деца от класа. Едно от момчетата си позволява да я рита и удря.  Класната 

не успява да се справи с проблема. Не взема страна, защото това са „детски работи“. Майката 

подава редица сигнали до директорката, РУО (Регионалното управление на образованието), МОН. 

Свързва се с адвокат и обмисля завеждане на дело. В крайна сметка момичето се премества в 

друго училище и ситуацията се успокоява. 

Стела трудно приема обидите от съучениците. Има периоди, в които става много емоционална и 

плаче. Тогава майката я спира от училище за седмица-две, докато се успокои.

Безопасна инфраструктура в и около училище, подходяща за хора с увреждания

От една страна, съществува известно припокриване между тази тема и нуждите на децата от 

достъпност, разгледани на следващото ниво от пирамидата. От друга, виждаме „достъпността“ 

по-скоро в контекста на възможност за упражняване на права и достъп до услуги, докато 

„безопасната инфраструктура“ е екзистенциален минимум, който училищата и детските градини 

трябва да осигурят. Поради тази причина и отделяме специално внимание. 

Представяме някои примери, свързани с безопасната инфраструктура, които се отнасят до 

нуждите на учениците със спина бифида и хидроцефалия: 

 Слабата чувствителност или пълната липса на чувствителност в долната част на тялото 

 носи сериозен риск за здравето. Понякога децата не могат да усетят, че нещо се случва с 

 тялото им и лесно могат да се изгорят, наранят или да счупят крак, без дори да усетят;

 Подредбата в класната стая трябва да позволява на децата, използващи помощни средства, 

 да се придвижват безопасно и свободно, за да могат да участват наравно с останалите във 

 всички дейности на класа. Пътеките между чиновете трябва да са достатъчно широки, 

 разчистени от ученически чанти, несесери и др.;

 Рампите са едно от икономически най-достъпните и най-използвани решения за 

 подобряване достъпността на сградите. При проектирането и монтирането им обаче рядко 

 се спазват стандарти. Рампите често са твърде стръмни, тесни и хлъзгави, което ги прави 

 опасни и неизползваеми. 

 Училището е със стълби до първия етаж, а коридорите са на нива. За да стигне до 

класната стая на първия етаж, майката и бабата на Роза я вдигат. Използвайки 

предизборна кампания, майката успява да издейства общинско финансиране 

за подобряване на достъпността в училище. Монтират естакади на задния 

вход и в коридорите, които обаче не помагат заради големия си наклон.  

Впоследствие, по инициатива на майката, директорката кандидатства по 

национална програма и получава финансиране за асансьор до първия 

 етаж. ;

 Монтирането на парапетите на външните стълби и от двете страни по протежението на 

 вътрешните, значително би подобрило самостоятелността, мобилността и усещането за 

 сигурност у децата. Това би имало силен положителен ефект върху  учениците с леки 

 двигателни увреждания, които не използват помощни средства. Нашето проучване показва, 

 че техните нужди от безопасност често остават неидентифицирани и непосрещнати,  поради 

 презумпцията, че могат да ходят самостоятелно. Не се вземат предвид важни детайли: 

 дейности като изкачване на стълби или 20 минутно ходене пеша до училище са рискови, 

 отнемат време и често не са възможни за дете с тежка чанта. Децата се нуждаят от помощ 

 или им отнема твърде много време;

 В училището има специализирани кабинети по физика, биология, география, компютърно 

 обучение и др., които са разположени на различни етажи в сградата. Качването и слизането 

 по стълбите за нея е предизвикателство и отнема цялото време през междучасията. Тъй 

 като все пак се справя, ръководството не счита за нужно да взема мерки и да мести класа на 

 първия етаж.

 Цялото семейство е ангажирано с образованието на Александра. Баща и я води сутрин с 

 колата, влиза с нея в училище и носи чантата до стаята на втория етаж;

 Дворът и тротоарите около сградата са важна част от училищната инфраструктура и също 

 трябва да са безопасни и достъпни. Това включва регулярно почистване на снега и листата; 

 осигуряване на ниски бордюри, здрави плочки и свободни тротоари за пешеходци.

 

 Основното училище на Мартин е било на 200 метра от дома му, но всеки ден  

 баща му го карал до там. Плочките на тротоарите били толкова счупени, 

 че количката едва се придвижвала. След няколко скъпи ремонти, баща 

 му решил да ползват колата

 Като цяло, ходенето на училище през зимата е предизвикателство. 

 Училищният двор е покрит със сняг, а деца и учители стигат до входа 

 през малка заледена пътека. Катка не може да върви с патериците и 

 се налага майка и да я придружава всеки ден до класната стая.

Допълнителна информация за нуждите от безопасност на деца със спина бифида и хидроцефалия е 

налична в ръководствата за всяка целева група.

ТРЕТО НИВО: ДОСТЪПНОСТ

Съгласно дефиницията на ООН, достъпността означава равен достъп на всички, като се допълва, че 

без достъп до съоръженията и услугите в общността, хората с увреждания никога няма да 

бъдат напълно приобщени (UN, н.д.).  Това твърдение е валидно, както за образованието, така и за 

всяка друга област от живота. Тъй като достъпността е определящ фактор за успешното 

приобщаване, сме я включили към базовите нива на пирамидата, заедно с физиологичните нужди 

и безопасността. 

Необходимостта от достъпност е толкова основна за децата със спина бифида и с хидроцефалия, че 

в повечето случаи не училищният профил или интересите определят училището, което детето ще 

посещава, а именно достъпната архитектура на сградата и съоръженията.

 

Александра се справя добре с учебния материал. Прави впечатление на прилежна и любознателна 

ученичка. Често получава похвали. На зрелостните изпити получава много добри оценки, които и 

позволяват да избира измежду най-добрите гимназии в града. След много размисли, семейството 

решава да не се възползва от тази възможност. Алекс продължава в  досегашното училище. То е 

близо до дома, изградени са добри отношения с екипа и е установена рутина при катетъризациите. 

Това надделява над интересите и възможностите на детето.

Семейството на Виктор се насочва към тази гимназия единствено заради изградената достъпна 

архитектурна среда. Интересите на момчето и профилът на училището не са фактор при избора. 

Сградата е снабдена с рампа до първи етаж, асансьор и тоалетна за хора с увреждания. Виктор 

може да стигне самостоятелно до всички помещения. Не ползва асистенция от възрастен в 

училище

Достъпността не следва да се разбира само във физически смисъл, но и като достъп до 

информация, услуги и съоръжения. Училището може да предприеме различни мерки за 

подобряване достъпа на деца със спина бифида и с хидроцефалия до образование. Някои от тях са 

свързани с изграждане на училищна среда без бариери, други с осигуряване на информация, 

комуникация и учебни материали в алтернативни формати.

Достъпна училищна инфраструктура

Недостъпният транспорт до училище, недостъпните входове и невъзможността някои деца да 

стигат свободно до столовата, специализираните кабинети, библиотеката и тоалетната, както и 

неподходящото обзавеждане на класните стаи, хлъзгавите подови настилки и др., се разглеждат 

като бариери пред образованието на деца с увреждания, в това число и децата със спина бифида и 

хидроцефалия.  Тези инфраструктурни бариери трябва да бъдат премахнати, за да се осигури 

приобщаваща училищна среда за всяко дете.

Достъпната училищна инфраструктура може да включва:

 Рампи във и извън сградата на училището за децата, които не могат да ползват стълби или 

 да качват бордюри;

 Парапети на външните стълби и двустранни парапети по протежение на вътрешното 

 стълбище;

 Асансьор в сградите с повече от един етаж;

 Достатъчно широки врати, осигуряващи свободното движение на деца в колички;

 Класни стаи с достатъчно място за маневри на дете в количка;

 Тоалетни помещения достъпни за колички, с достатъчно място за маневриране около 

 тоалетната и мивката и за придружител; с осигурено заключване и помощни дръжки;

 Обзавеждане в класната стая, предназначено да се използва от децата с увреждания – 

 достатъчно високи бюра, столове и др;

 Двор, площадки и тротоари около сградата, достъпни за деца в колички;

 Подходяща височина на дъската, за да може да се ползва от деца в колички;

 Отсъствие на катедра пред дъската; 

 Класната стая, която е на едно ниво;

 Наличие на места за паркиране, обозначени за хора с увреждания.

В повечето случаи за осигуряване на достъпна инфраструктура са необходими значителни 

финансови средства. Съществуват, обаче някои практични и рентабилни решения. 

Най-разпространеното и икономически изгодно решение е осигуряване на пълна достъпност до 

съоръженията на един от етажите в сградата и преместване на класа на трудноподвижното дете 

там. Обикновено това е първият етаж. Ако има външни стълби се монтира рампа; поне една 

тоалетна се пригодява за хора с увреждания; класната стая се пренарежда, за да се осигури 

достатъчно място за маневриране. Ако тоалетната не може да бъде пригодена, вариант е да се 

осигури достъп до друго подходящо помещение за катетеризация, като например здравния 

кабинет.

Въпреки своите плюсове, това решение не е най-приобщаващото и препоръчително, тъй като  много 

от кабинетите, библиотеката, столовата, са разположени на горните етажи и могат да останат 

недостъпни. В такъв случай училището трябва да осигури алтернативен достъп до тези услуги, 

например чрез помощник, който ще носи закуски, вода или книги от библиотеката. Този човек може 

да бъде учител, асистент или дори съученик.

Майката на Донка търси подкрепа от РУО. Насочват я към близкото квартално средно училище. 

Приемат Донка в редовен клас. Директорът намира стая за класа на първия етаж, който е на нивото 

на земята. В сградата има тоалетна за хора с увреждания. Детето може да се придвижва 

самостоятелно в класната стая и по коридорите, да излиза и влиза от сградата, да ползва тоалетна.

Всички мерки за подобряване на достъпността трябва да 

следват съответните стандарти и добри практики. Нашето 

проучване установи, че поради липса на опит и разбиране на 

стандартите за достъпност сред строителите и училищната 

администрация, училищната инфраструктура често остава 

недостъпна и дори опасна за учениците и хората с увреждания. 

За да подкрепи усилията на училищната администрация, 

ръководството за директори представя конкретни параметри 

и полезни съвети за превръщането на физическата среда на 

училището в безопасна, достъпна и приятелска за децата с 

увреждания.

Достъпна информация и обучителни материали

Всички материали и информация, предоставени в клас, 

трябва да са достъпни, разбираеми и използваеми от 

всички деца. Учениците със спина бифида и хидроцефалия 

може да се нуждаят от някои специални материали, като 

например:

 Допълнителен комплект учебници за дома;

 Копие от записките на учителя по урока;

 Аудио запис на преподадения от учителя урок;

 Приспособления и помощни технологии за работа в 

 клас;

 Софтуер/устройства за преобразуване на говор в текст и 

 обратно.

ЧЕТВЪРТО НИВО: ПРИНАДЛЕЖНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Четвъртото ниво от пирамидата обхваща нуждата от принадлежност на социално ниво. Съгласно 

класическата теория на Маслоу социалното ниво обикновено става приоритет след като базовите 

нива са достатъчно задоволени. На това ниво учениците търсят принадлежност към социалната 

си среда, искат да се идентифицират с връстниците си, да почувстват, че се вписват. Липсата на 

усещане за принадлежност често има отрицателен ефект при учениците, карайки ги да се 

чувстват изолирани и дори изключени от образователния процес. Всъщност най-големите 

затруднения пред учениците с дефицити се проявяват именно на това ниво. 

(Lutz, 2016)

Нашето проучване потвърждава тези констатации, но също така показва, че контактите с 

връстници са най-мотивиращият фактор сред учениците със спина бифида и хидроцефалия и 

техните родители в учебния процес.

През първите четири години, Елиф посещава редовен клас в масово училище. Родителите я 

записват заради контакта с децата. Момичето не може да възприеме нищо от материала, защото не 

чува. Не се научава да чете. Обича да рисува и преписва текстове като картини, без да знае 

значението им. Харесва и контактът с децата.

Изграждането на положителни взаимоотношения с връстници в детската градина и в училище 

може да бъде сериозно предизвикателство за децата със спина бифида и хидроцефалия. Някои от 

тях от ранна възраст се сблъскват с изолацията и изключването и не успяват да изградят добри 

социални умения. В процеса на израстване и прехода през юношеството към зрелостта, 

предизвикателствата нарастват още повече. Обикновено те са свързани с ниско самочувствие, 

неувереност, депресия, лоши социални умения и липса на социален опит. Въпреки че, тези 

проблеми са типични за всички млади хора, при децата и младежите със спина бифида и 

хидроцефалия, те са още по-обострени, заради допълнителните предизвикателства свързани с 

увреждането, с които те се сблъскват. 

Някои от тези предизвикателства значително възпрепятстват възможностите за неформално 

общуване с връстници и създаване на приятелства в училище. Когато тези пречки са 

идентифицирани навреме, те могат лесно да бъдат избегнати. Така се осигуряват по-добри условия 

за социално общуване и изграждане на социални умения. Например: 

 Голяма част от децата пропускат детската градина и така прескачат важно стъпало в 

 детското развитие, което носи много възможности за положителни контакти,  

 взаимодействие с връстници и трупане на социален опит;

 Децата със спина бифида обикновено се нуждаят от повече време за тоалет, заради 

 катетъризациите. Това намалява възможността за контакти с връстници през 

 междучасията. Добра практика е въвеждането на график за катетеризации във времето 

 извън голямото междучасие, така че детето да може да общува свободно;

 Повечето от тях не посещават часове по физическо възпитание и така пропускат ценна 

 възможност за развитие на положителни социални умения, умения за решаване на 

 проблеми и изграждане на екипност, които спорта в училище дава;

 По отношение на транспорта до и от училище, повечето деца са зависими от родителите си, 

 които ги придружават почти винаги. Причините са различни, от лошата инфраструктура до 

 тежките чанти. Времето преди и след училище може да се прекара в разходки и разговори с 

 приятели;

 Непрекъснатата асистенция и надзор от възрастен е поредната пречка пред свободното 

 общуване с връстници;

 Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия не участват в извънкласни занимания, 

 които са отлична възможност за срещи с хора със сходни интереси, създаване на 

 приятелства и развитие на социални умения. 

Честите хоспитализации и дългите периоди на отсъствие по различни здравословни причини, 

откъсват децата от училищния живот и им пречат да създадат по-дълбоки приятелства. Много 

вероятно е те да се нуждаят от допълнителна подкрепа в тази посока от своите учители и от 

другите заинтересовани страни.

ПЕТО НИВО: САМОУВАЖЕНИЕ И САМОСТОЯТЕЛНОСТ

За да бъдат ефективно приобщени в училище, децата трябва да се чувстват значими, уважавани и 

ценени от околните. Както споменахме по-рано, във връзка с психичното здраве, децата със спина 

бифида и с хидроцефалия често  демонстрират ниска самооценка. Изграждането на оптимална 

самостоятелност в ежедневието и на функционални житейски умения и компетенции, са от 

решаващо значение за постигане на независимост и самоувереност и по този начин за 

повишаване на самооценката при деца със спина бифида и хидроцефалия.

Като основни фактори определящи успешното функциониране в ежедневието и качеството на 

живот при децата със спина бифида, се посочват добрата физическа форма и мускулна сила, 

умствените способности и независимостта при придвижване. Те оказват влияние в много по-силна 

степен от другите медицински показатели, свързани с увреждането (Schoenmakers, 2004).

На практика това означава, че за да се насърчи самостоятелността и функционалността на 

учениците със спина бифида и хидроцефалия, детската градина и училището трябва да осигурят 

достъпна архитектурна среда, възможности за оптимално развитие и подходящи условия за спорт 

и физическа активност.

Това е дълъг процес, който изисква усилия от всички заинтересовани страни в образователния 

процес. Не можем да очакваме положителната промяна да се случи веднага, особено при деца, 

които са били изцяло зависими от грижата на възрастен и по отношение на уменията за 

самостоятелност, се развиват средно 2-5 години след връстниците си (Davis, 2006).

Всички заинтересовани страни трябва целенасочено и при всяка възможност да насърчават 

самостоятелността при децата:  

 За децата с двигателни увреждания достъпната архитектурна среда е определящ фактор 

 за постигане на самостоятелност в училище. Това е съществена предпоставка децата със 

 спина бифида и хидроцефалия да упражняват свободно правата си, да участват в 

 училищния живот наравно с връстниците си, да подобрят качеството си на живот, своята 

 самостоятелност и самочувствие.

 Всички тоалетни в училище са с клекало. Кабинките са прекалено тесни, за да се ползват с 

 асистент. Често се налага асистентката да сменя памперсите на Мони по коридорите, 

 докато другите деца са в час.;

 Някои деца със спина бифида успяват да ходят без нужда от каквато и да е помощ, докато 

 други може да се нуждаят от ортези или друг тип помощни средства, които да им помогнат 

 да се придвижват. Важно е децата да се научат да използват тези помощни средства 

 възможно най-рано, тъй като уменията за самостоятелно придвижване са пряко 

 свързани с когнитивно, физическо и социално развитие и независимост. Поради същите 

 причини по-големите деца трябва да познават достъпните транспортни услуги до училище;

 Възрастта за започване на самокатетеризация е различна, но при повечето деца това се 

 случва към десетата година (Atchley, 2020). Въпреки това, за някои деца на възраст 15-16 

 години самокатетеризацията си остава непреодолимо предизвикателство, без да има 

 медицинска предпоставка за това. Нужно е родителите и другите възрастни, които 

 катетъризират детето, да го насърчават и подготвят за прехода от ранна възраст, с 

 обяснения и включване в процедурата;

 При децата с увреждания често се наблюдава прекалена зависимост от родител или друг 

 възрастен, дори за дейности, в които децата могат да се справят сами. Родителите трябва 

 да разпознават тези ситуации и да им противодействат ефективно, за да подкрепят 

 емоционалната независимост на детето. Включването на външен асистент в грижата, би 

 било добър вариант при наличието на подобна емоционална зависимост;

 Има различни варианти за минимизиране на теглото на ученическата чанта. Това може да 

 стане чрез осигуряване на шкаф за лични вещи в училище и втори комплект учебници; 

 използване на листове вместо тетрадки за работа в клас и ползването на електронна поща 

 за изпращане на готовите домашни. Така ще се намали нуждата от помощ на възрастни и 

 значително ще подобри самостоятелността на децата в училище и по пътя натам.

 

 Когато Ева се научава да се самокатетъризира, помощта на асистентката се ограничава 

 предимно до носенето на тежката чанта до и от училище. Ева изявява желание да остане 

 сама в училище. Родителите разговарят с училищното ръководство и класната и с леки 

 реорганизации успяват: директорът предлага втори комплект учебници, който да се ползва 

 само в училище; Ева получава ключ за една от тоалетните, където монтират  малка аптечка 

 с принадлежностите и; детето използва единични листове, вместо тетрадки. Чантата и се 

 олекотява значително и в 6-ти клас тя продължава без асистент. Децата от класа и помагат 

 с качването на стълби или с носенето на покупките;

 Съществуват специални приложения за смартфони и смартчасовници, които могат да 

 следят режима и диетата на детето и да му напомнят за катетеризациите, смяната на 

 позицията, приема на вода и лекарства. Те са изключително полезни в рутинната грижа и 

 позволяват на децата да бъдат по-независими в уменията си за самообслужване, вместо да 

 разчитат на възрастните да ги подканят;

 Когато срещнат дете с увреждане, повечето деца и възрастни се опитват да помогнат. 

 Такава помощ обаче не винаги е полезна и желана. За доброто самочувствие на децата е 

 важно да запазят своята независимост, доколкото това е възможно и да правят нещата, 

 които умеят, без незабавно някой да им се притичва на помощ. Когато предоставяте помощ 

 на детето, поискайте неговото разрешение и най-важното, попитайте го как иска да му 

 помогнете!;

 Физическата активност за хора със спина бифида е от решаващо значение, тъй като лошата 

 форма и загубата на сила могат да ги направят по-зависими в изпълнението на ежедневните 

 дейности (Rimmer, 2005). Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия могат и трябва 

 да участват в часовете по физическо възпитание. Понякога спортните дейности могат да 

 изискват адаптиране и модифициране, което е напълно постижимо с внимателно 

 планиране, достатъчно информация и творчество.

Проучване от 2005 г. (Schoenmakers, 2004) не открива съществени разлики в самочувствието и 

равнището на самоувереност между пациенти с по-тежки (менингомиелоцеле) и по-леки форми на 

спина бифида. Това показва, че всички деца със спина бифида и хидроцефалия се нуждаят от 

грижи и подкрепа, за да развият своите способности, представяне и функционалности. Нуждата 

от такава подкрепа съществува дори при децата, които могат да ходят без помощни средства 

или не са идентифицирани като ученици със специални образователни потребности.

Мони се придвижва без помощни средства, но е нестабилна. Майката се притеснява детето да не 

падне по стълбите или да бъде наранено от тичащи деца през междучасията. Директорката 

отказва да осигури допълнителни парапети на стълбите при входа или да премести класа на първи 

етаж, защото детето ходи и „няма нужда“.

ШЕСТО НИВО: КОГНИТИВНИ НУЖДИ

Когнитивните нужди са израз на естествената потребност у човек да учи, опознава, изследва и 

създава, за да разбере по-добре света около себе си. На това ниво ученикът се стреми да реализира 

своя личен потенциал в сферата на образованието. Учениците си поставят определени цели и се 

стремят към тяхното постижение.

 Повечето от тях имат средно ниво на интелигентност;

 Когнитивните функции се влияят най-силно от хидроцефалията и съпътстващите я 

 усложнения като проблеми с работата на клапата, брой на ревизии, наличие на припадъци и 

 допълнителни структурни аномалии на централната нервна система (Wills, 1993), (Fletcher, 

 1996);

 Резултатите от изследване на вербалната интелигентност дават по-точна прогноза за 

 потенциала на ученика, отколкото общите резултати на интелигентността;

 Децата със спина бифида се справят по-добре в четенето на глас и правописа,  отколкото в 

 разказването и математиката;

 Колкото по-високо е нивото на увреда, толкова по-голяма е вероятността интелигентността 

 и академичните умения да бъдат повлияни негативно;

 Учениците със спина бифида често демонстрират проблеми в перцептивно-моторното 

 развитие;

 Здравословните проблеми могат да повлияят негативно на успеха в училище;

 

Често се случва учениците със спина бифида и с хидроцефалия да бъдат несправедливо 

набеждавани за „мързеливи“ или „немотивирани“, когато всъщност са налице обучителни 

проблеми. Те трудно задържат внимание; работят бавно; неспокойни и разсеяни са; губят неща; 

могат да имат проблеми с вземането на решения. Изключително важно е педагогическият 

персонал да е обучен да разпознава затрудненията и да прилага стратегии за тяхното 

преодоляване. Понякога не е по силите на един учител да се справи с тази задача. Налага се 

прилагането на мултидисциплинарен подход и едновременна подкрепа от всички страни.

Ръководствата за всяка целева група дават полезни съвети как да се посрещнат когнитивните 

нужди на деца със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често срещаните обучителни затруднения, 

специфични стратегии за преподаване и добри практики са описани подробно в ръководствата за 

учители и специални учители.

СЕДМО НИВО: САМОЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

На последното ниво е поставена нуждата от усъвършенстване. Децата се стремят да подобрят 

училищната среда, собствения си живот и живота на хората около тях. Те вече не се 

самоопределят като уязвими и се чувстват готови да отстояват своите права и правата на другите.

 

Семействата често са най-добрият застъпник на детето и най-добрият модел за подражание, когато 

тези умения се заучават.  Въпреки това учителите и другите заинтересовани страни в 

образованието също могат да насърчат учениците в тази посока. 

Не само възрастните, но и самите ученици със спина бифида и с хидроцефалия трябва да познават 

и разбират правата си като деца и хора с увреждания. Важно е да могат да идентифицират 

дискриминацията и да познават техники и стратегии за справяне с нея. Това може да се постигне 

чрез положителни модели на подражание, добри примери, наставническа подкрепа и гражданско 

образование в училище.

Повече информация за това как всяка целева група може да подкрепи децата да подобрят уменията 

си за застъпничество и самозастъпничество, е предоставена във всяко ръководство.

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



детската градина и в училището. Multi-IN пирамидата е изградена от седем нива. В настоящия 

раздел ще се спрем на всяко от тях като опишем конкретните потребности попадащи в него, ще 

покажем реални примери и ще посочим как те могат да бъдат посрещнати от участниците в 

образователния процес/заинтересованите страни. 

Пирамида на приобщаването Multi-IN, адаптирана по йерархичния модел на Маслоу, в подкрепа

учениците със спина бифида и с хидроцефалия. 

ПЪРВО НИВО: ФИЗИОЛОГИЧНИ НУЖДИ

На първото ниво от модела на Маслоу са физиологичните нужди. Това са нуждите от първа 

необходимост в живота ни, като храна, питейна вода, сън, облекло, добро здраве.

Тук е моментът да обърнем внимание на цялостната представа за здравето на децата със спина 

бифида и с хидроцефалия. Съгласно общоприетото схващане, всички хора с увреждания имат 

здравословен проблем (ICF, 2001). Въпреки това, наличието на увреждане не означава, че човек е 

Спина бифида може да бъде диагностицирана преди раждането. Използват се тройният 

биохимичен скрининг, изследване на околоплодна течност и ултразвуково изследване. При 

поставяне на диагнозата е невъзможно да се предвиди категорична прогноза за развитието на 

детето, тъй като при спина бифида има огромна разнородност на проявите. Лечението на спина 

бифида, свързано с оперативно затваряне на дефекта, е възможно преди или след раждането. 

Повечето деца се подлагат на операция след раждането, но в много страни вече е възможна 

операция по време на бременността. Надеждната информация е от съществено значение за 

родителите, които очакват дете със спина бифида, тъй като тя ще определи техните решения по 

отношение оперативното лечение и бъдещето на детето.

Пренатално лечение на спина бифида – опериране преди раждането

Операцията на плода по време на бременност трябва да се извърши до 26-та 

седмица от бременността. В САЩ провеждат клиничното проучване MOMS - 

Trial (Management Of Myelomeningocele Study), благодарение на което грижите 

за пациенти със спина бифида се промениха фундаментално. При ранно 

установяване на спина бифида е възможно да се извърши операция 

на плода между 19-та и 26-та г.с. По време на операцията 

отвореният дефект се затваря, така че да се избегнат 

по-нататъшни неврологични увреждания на гръбначния мозък 

при продължаващото вътреутробно развитие. По този начин 

ефектите от спина бифида могат да бъдат значително 

ограничени.

Един от пионерите на феталната хирургия, професор Муели от 

Швейцария отбелязва, че обхватът на новите открития при деца 

със спина бифида, оперирани пренатално, би могъл да ангажира 

цяло едно поколение учени и да ги обедини в уникален шедьовър на 

съвременната спинабифидология. 

Напредъка в пренаталните техники за затваряне на дефекта и докладваните все по-добри 

резултатите при възстановяването на матката, доведоха до революция в неврохирургичния 

подход към менингомиелоцеле. Процедурата крие и известни рискове, най-честият от които е 

последващото преждевременно раждане. Въпреки това, изследванията потвърждават, че 

ползитеот пренаталната хирургия надвишават усложненията и рисковете при недоносените 
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бебета. Повечето бебета се раждат в 37-та седмица от бременността.  Преките ползи от феталната 

хирургия при децата със спина бифида включват намаляване на честотата на хидроцефалия, 

малформация на Арнолд Киари II, леко подобрение на двигателните умения и намаляване на 

смъртността.

Демонстрационен видеоклип за фетална хирургия:

 https://www.youtube.com/watch?v=bLnYzCcTEEA

Пренаталната операция на спина бифида вече не се счита за експериментално лечение. Такива 

операции от години се правят успешно в Белгия, Германия, Италия, Полша, Швейцария и други 

държави в Европа. Един от най-известните центрове е в Цюрих, Швейцария. Разходите се покриват 

съгласно Европейската директивата за трансгранично здравно обслужване. 

Лечение на бебе със спина бифида след раждането

Целта на неврохирургичната интервенция при децата, родени със спина бифида, е да затвори 

отворените дефекти възможно най-скоро след раждането и да предотврати възможните вторични 

усложнения. Такива усложнения са отвореното менингомиелоцеле и хидроцефалия, малформация 

на Арнолд Киари II и възможен синдром на гръбначния мозък.

Някои държави предоставят по-добри грижи на пациентите със спина бифида, но дори и в общ план, 

съвременните познания, не само в областта на медицината, позволяват да се осигури качествено и 

ефективно лечение, възможно най-скоро след раждането. Това е от съществено значение за 

цялостното бъдещо развитие на детето. С подходяща следродилна здравна грижа повечето 

пациенти ще оцелеят, като това зависи пряко от степента на увреждане.

Спина бифида възниква в резултат на ранна аномалия в развитието на нервната система и води до 

различни структурни аномалии и свързаните с тях функционални неврологични дефицити. Това 

значи, че неврологичните проблеми са в основата на всички клинични прояви. Операцията не 

компенсира неврологичния дефицит. Пациентът остава с неврологични увреждания.

Според класификацията на Маккомб, представена от Хорн, дефектите на невралната тръба се 

делят на:

1.  каудален и краниален, според мястото на възникване. 96% от тях са в каудалния (задния) 

 край, 3% в черепния край (черепа) и 1% са комбинирани.

2.  отворени и затворени

 Затворени: Спина бифида окулта като асимптоматична спина бифида. Среща се при 25% от 

 населението. Обикновено е без прояви и няма усложнения.

Отворени: Менингоцеле - забелязва се затворен кожен сак, излизащ от гръбначния стълб. Сакът

  съдържа гръбначна течност, но не и нервна тъкан.

  Менингомиелоцеле - неправилно развитият гръбначен мозък излиза през  

  несвързаните дъги на един или няколко прешлена. Това е най-честата форма на 

 спина бифида. Тя възниква в резултат на ранен дефект в развитието на нервната система и 

 води до последващи структурни аномалии и свързаните с тях функционални неврологични 

 дефицити. 

Последващата грижа е силно ограничена като включва диагностицирането и хирургичното лечение 

на възможни сраствания, образувани на мястото на първоначалната оклузия и произтичащите от 

това неврологични признаци и симптоми.

По отношение на функционалността при ходене, децата със спина бифида се разделят на три групи.

1.  Децата, които ходят самостоятелно;

2.  Децата, които ходят с помощни средства – с патерици, бастуни, проходилки, ортези и др. 

 Ходенето обикновено е функционално само за кратки разстояния.

3.  Децата, които се придвижват с рингови колички – някои самостоятелно, други с 

асистенция.

ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА С ХИДРОЦЕФАЛИЯ

Според Смрек хидроцефалията е състояние, характеризиращо се със събиране на 
цереброспиналната течност в мозъчните вентрикули, причинено от нарушения в нейното 
образуване, поток или абсорбция.

Хидроцефалия може да бъде вродена или придобита. Може да се появи на всяка възраст. 

Причината обикновено е друго заболяване, като менингомиелоцеле, синдром на Денди-Уокър, 

малформации на Арнолд Киари II, състояния след инфекция или мозъчен кръвоизлив (при 

недоносени бебета, нараняване или мозъчни тумори).

От десетилетия се прилага класическото лечение на хидроцефалия, което се изразява в 

оперативното поставяне на устройство във вентрикулите на мозъка. Оттам, чрез система от помпи 

и маркучи, се свързва, най-често, с коремната кухина. Нарича се вентрикуло перитонеален дренаж 

- VP клапа/шънт.

Друга алтернатива е вентрикуло атриален дренаж (VA), при който краят на катетъра се свързва не 

с коремната кухина, а с дясното предсърдие. Този вид дренаж е по-рядко използван.

След хирургичното лечение могат да се получат някои усложнения, като инфекция или свръх 

дренаж. Вече има програмируеми клапи, при които е възможно да се регулира пропускливостта на 

клапата от външно устройство. 

Средно се налагат по две ревизии на клапата, поради усложнения или растеж на детето.

Видеоклип на английски, с повече информация за хидроцефалия, направен от видния американски 

неврохирург Б. Уарф:

https://www.youtube.com/watch?v=bHD8zYImKqA

Днес някои случаи на хидроцефалия могат да се лекуват без оперативно поставяне на клапа. 

Алтернативата е ендоскопска вентрикулостомия, при която с помощта на невроендоскоп се прави 

отвор в основата на третия мозъчен вентрикул, за да може гръбначно-мозъчната течност да се 

оттича.

Чрез ендоскопска тривентрикулостомия (ETV) могат да се избегнат някои усложнения свързани с 

клапите, като инфекция или отхвърляне.

Повече за метода ETV може да видите на този линк: 

 https://www.youtube.com/watch?v=g3sVRWjHA98

СИМПТОМИ НА НЕИЗПРАВНОСТ НА КЛАПАТА

Изданието “Understanding Spina Bifida” посочва следните симптоми на неизправност на клапата, 

според възрастта на детето::

Малки деца:  Висока температура;

   Повръщане;

   Умора, свръхчувствителност;

   Подуване, неестествено обезцветяване, зачервяване на кожата, по 

   протежение на клапата и тръбата;

   Загуба или увреждане на вече придобити когнитивни и двигателни функции 

   (ходене, говор, координация и баланс);

   Припадъци, придружени от потрепвания;

   Главоболие;

   Уголемяване на главата, причинено от уголемяване на вентрикулите;

   Зрителни нарушения: замъгляване, двойно виждане, прекомерно мигане или 

   кривогледство;

   Краищата на очите се издърпват надолу;

   Загуба на концентрация и поведенчески разстройства;

   Общо неразположение.

Деца и възрастни: Главоболие;

   Гадене, повръщане;

   Умора, свръхчувствителност;

   Общо неразположение;

   Болки в гърба;

   Висока температура;

   Зрителни нарушения: замъгляване, двойно виждане;

   Промени в емоционалността;

   Нарушения на координацията, непохватност;

   Нарушения в умствените способности;

   Подуване, неестествено обезцветяване, зачервяване на кожата, по 

   протежение на клапата и тръбата;

   Нарушения при ходене;

   Припадъци, придружени от потрепвания;

   Влошаване на представянето в или извън училище;

   Сънливост;

   Трудно събуждането;

   Намалени когнитивни и двигателни умения.

Какво трябва да се направи, ако се появят симптоми на неизправност на клапата?

1. Ако симптомите се появят рязко и тежко, незабавно потърсете медицинска помощ.

2. Отидете до най-близкото спешно отделение.

3. Ако симптомите са по-леки, посетете лекуващия неврохирург и обсъдете по-нататъшни  

 възможности за лечение.

ПАРАДОКСИТЕ ПРИ СПИНА БИФИДА

 Спина бифида често се описва като най-тежката вродена аномалия, съвместима с живота.

 Няма двама души еднакво засегнати от спина бифида, дори и с еднакво ниво на дефекта.

 Това е една от малкото вродени малформации, при които има превенция.

 Научно доказана е възможността за ефективно предотвратяване на появата на този вроден 

 дефект чрез използването на фолиева киселина (един от групата на витамините В - В9).

 Допълнителният прием на фолиева киселина при жени в детеродна възраст един месец 

 преди забременяване и през първите четири седмици от бременността, намалява риска от 

 спина бифида с до 75%.

 В страните, които прилагат обогатяване на хранителни суровини с фолиева киселина 

 (най-често брашно), честотата на спина бифида е намалена с до 30%.

 Известни са различни фактори, които в различни комбинация и едновременно могат да 

 доведат до спина бифида.

 Повечето хора с тази диагноза не се раждат, въпреки че в обществото има много примери за 

 успешни хора със спина бифида.

 Литературата в много страни предлага остаряла и неадекватна информация за живота на 

 хората със спин бифида и с хидроцефалия, въпреки множеството съвременни научни данни 

 и изследвания и добрите примери около нас. 

 Качеството на живот на много възрастни със спина бифида, като параолимпийски 

 спортисти, лекари, адвокати и други, е видно. Въпреки това, на новите родители се поднася 

 предимно негативна информация и лоши прогнози за детето.

 Поради факта, че повечето професионалисти не срещат хора със спин бифида по време на 

 практиката си, те имат негативно отношение към тези хора. Често директори, учителите и 

 други специалисти подхождат с подобна настройка. Ако не се поддадат на тези 

 предразсъдъци, те могат да изиграят изключително положителна роля в живота на децата, 

 като се превърнат в източник, не само на знания, но и на възможности.

 Вярваме, че образователни материали Multi-IN също ще допринесат за по-обективна 

 представа за тези хора и чрез информирани и подготвени експерти, ще отворят нови 

 възможности за деца и младежи със спина бифида и с хидроцефалия.

 Благодарение на спина бифида се развива ново направление в медицината - пренатална 

 фетална хирургия. Бебето се оперира до 26-та седмица от бременността, докато е още в 

 тялото на майката. В момента пренаталната хирургия се прилага широко и при деца с други 

 диагнози, не само за спина бифида.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ СПИНА БИФИДА

Най-леката форма на спина бифида (окулта) представлява неоформена дъга на единия прешлен на 

гръбначния стълб. Всеки четвърти има такъв анатомичен вариант, което на практика не се свързва 

със заболяване или има някакви последици.

Приблизително всеки хиляда души имат сериозен дефект. Той може да доведе до различна степен 

на парализа и нарушена подвижност на долните крайници, както и да повлияе на функцията на 

червата, пикочния мехур; да доведе до затлъстяване, влошаване на фината моторика, зрението, 

слуха, ученето и когнитивната функция.

Навременното и правилно лечение е превенция на много възможни усложнения. Хората със спина 

бифида се нуждаят от доживотната помощ от редица специалисти. Вторичните последици от 

диагнозата са комплексни и изискват координирани грижи и сътрудничеството на различни 

експерти, заедно с лекарите специалисти – неврохирург, невролог, уролог, ортопед, рехабилитатор, 

участват физиотерапевт, диетолог, психолог, социален работник и др.

При диагностицирането на много от вторичните последици, трябва да се има предвид, че спина 

бифида е комплексен и сложен проблем и изисква цялостен поглед от няколко експерти. 

Благодарение на сътрудничество между тях е възможно да се открие решението по-ефективно, 

лесно и бързо.

Повечето деца със спина бифида посещават масови училища.  Повече от 80% живеят до зряла 

възраст и може да ги срещнете навсякъде в обществото: хората със спина бифида вече са сядали 

на министерски стол, занимават се активно със спорт, носят бели престилки и обучават деца.  

Прогнозите могат да са много различни, според това дали човек е развил хидроцефалия, дали е 

претърпял операция, каква е била операцията, какви са урологичните проблеми, има ли 

деформации по краката, коленете, гръбначния стълб. От съществено значение е наличието на 

координирана грижа от различни експерти в рамките на системата. Координираната и навременна 

грижа значително намалява честотата на вторичните усложнения и спестява финансови разходи. 

Липсата на комуникация между специалистите увеличава риска от игнориране на потенциални 

усложнения на здравето. 

Основните цели в грижите трябва да бъдат подобряване на функционалността, мобилността (не 

задължително ходенето) и минимизиране на риска от възможни усложнения. Това предполага 

познаване на рисковете, които са често срещани при хора със спина бифида и с хидроцефалия – като 

например рискът от затлъстяване. 

Експертите по наранявания на гръбначния стълб препоръчват да се използват Международните 

стандарти за неврологична и функционална класификация при наранявания на гръбначния стълб, 

издадени от Американската асоциация. Те обръщат внимание на родителите, че няма 

причинно-следствена връзка между възможността за активно участие в обществото и 

способността за ходене. 

Промоцията на здравето включва и подкрепа за психично здраве и благополучие, не само на 

хората със спина бифида и хидроцефалия, но и на членовете на техните семейства – родители, 

братя и сестри. Доброто здраве е пряко свързано с подобряване на качеството на живот и достъпа 

до права. Едно от тях е правото на образование, което трябва да се осъществява до дома на детето. 

Правото на образование се счита за необходимо основание за упражняване на други права.  

Изследванията потвърждават, че децата и юношите със спина бифида имат по-ниско самочувствие 

от техните връстници в следните области:

1. Външен вид;

2. Социално приемане;

3. Представяне в училище;

4. Лично удовлетворение;

Инконтиненцията на пикочния мехур и дебелото черво, носейки социална стигма, също имат своя 

ефект върху намаленото самочувствие при младите хора. Това ограничава участието им в дейности 

и води до социална изолация. Постигането на контрол върху дефекацията е силна подкрепяща 

мярка за намаляване на чувството на страх, срам и тревожност.

Важно е да се подчертае, че въпреки, че повечето деца със спина бифида постигат средно и над 

средното интелектуално ниво, тяхното представяне в училище може да се повлияе от коренно 

различното развитие на мозъка, вследствие наличието на хидроцефалия, малформацията Арнолд 

Киари II. и свързаните с тях обучителни затруднения. Това се проявява в нарушени изпълнителни 

функции, дефицит на вниманието, езикови и речеви дефицити, затруднения със самоконтрола, 

организацията, пространствена ориентация и други. В същото време симптомите при отделните 

деца със спина бифида и с хидроцефалия са различни и е трудно да се приложи единен обучителен 

профил за всички.  

В допълнение, според изследвания от САЩ, при повечето деца със спина бифида се регистрира 

забавяне в развитието на независимостта с от две до пет години, спрямо връстниците им. Това 

включваа умения като преобличане, планиране на дейности с връстници, приготвяне на 

предварително планирани ястия и др. 

Всички тези ограничения трябва да бъдат взети под внимание при обучението на децата със спина 

бифида и с хидроцефалия, като учебното заведение трябва да осигури индивидуални мерки за 

подкрепа на детето. Положителното в случая е, че целенасоченото когнитивно обучение може да 

повиши функционалната независимост и самоконтрол. (Stubberud и Riemer, 2012)

Основната задача за нас, които принадлежим към 
мнозинството на здравите, е да приемем факта, че 
хората, които са различни от нас в резултат на вроден 
дефект или заболяване, не са недъгави или инвалиди. Те 
не се нуждаят от съжаление или изолация. Те са 
различни от нас, те са тук, за да живеят. Те са надарени 
по един друг начин.

„

“Франтишек Хорн, детски хирург

Хидроцефалия в цифри

 Клапа/шънт – система от помпи и маркучи (катетри). Клапни системи се използват в 

 различни области на медицината повече от 100 години;

 Първата клапна система е създадена през 1960 г.

 Изобретателят на революционната клапа е Джон Холтер, инженер и баща, чийто син, Кейси е 

 роден със спина бифида и с хидроцефалия.

 В момента има повече от 127 различни модели клапи за лечение на хидроцефалия.

Хидроцефалия в картини - лечение чрез  VP клапа 

СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ НУЖДИ

През юни 1994 представители на 92 правителства и 25 международни организации се 

събират в Саламанка, Испания на Световна конференция посветена на специалните 

образователни потребности. Конференцията завършва с декларация, в която 

участниците потвърждават необходимостта от осигуряване на еднакво 

образование за всички хора със специални образователни нужди по 

света. Декларацията от Саламанка (United Nations Ministry of Educational, 

1994) определя децата със специални образователни потребности като 

деца, които срещат бариери пред равния достъп и участие в 

образованието, и потвърждава правото им да бъдат обучавани 

заедно с всички други деца. Декларацията обръща специално 

внимание на многообразието и приобщаването в училище на всички 

деца без значение от техните индивидуални различия и дефицити. 

В тази перспектива, децата със спина бифида и с хидроцефалия, наред със 

своите уникални характеристики, интереси и способности, имат комплексен набор от специални 

образователни потребности, които трябва да бъдат посрещнати, за да бъде успешно приобщаването им 

в детската градина и училището. Пълният спектър от тези нужди може да варира в зависимост от 

различни фактори и техните комбинации, като здравословно състояние, степен на увреждане, семейна 

среда и социално-икономически статус.

От съществено значение е, основните заинтересовани страни в образователния процес да умеят 

да идентифицират нуждите на децата, за да бъдат те посрещнати адекватно. Поради 

комплексния им характер, това се оказва трудна задача дори за професионалисти с богат опит 

или членове на семейството, които са прекарали години в грижи за децата си. Общите насоки 

разглеждат специфичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия в детската градина 

и в училището, за да подпомогнат заинтересованите страни успешно да ги идентифицират.  

Когато говорим за специални нужди, бихме искали да насърчим читателите да ги възприемат не 

като резултат от липси в детето, а като несъответствие между наличните ресурси в системата на 

образованието и нуждите от подкрепа на детето. Необходимо е да направим и някои други 

уточнения:

 В този раздел сме включили откъси от лични истории, изготвени въз основата на серия от 

 полуструктурирани, дълбочинни лични интервюта, които проведохме с родители и деца със 

 спина бифида и хидроцефалия от България и Словакия;

 Въпреки че ги наричаме специални или специфични, тези нужди не изискват, нито 

 предполагат, съществуването на специална образователна система, като специални 

 училища, специални класове, дневни центрове и др. Мястото на децата със спина бифида и 

 хидроцефалия е в масовата образователна система, където всички ученици с и без 

 увреждания учат заедно;

 Потребностите на децата със спина бифида и хидроцефалия в процеса на приобщаване 

 трябва да бъдат посрещнати от общообразователната система, чрез специални услуги, 

 предназначени и предоставени  в съответствие с нуждите им;

 Следвайки философията за равен достъп и пълно участие, описваме нуждите, които отиват 

 далеч отвъд академичната страна на образованието. 

ПРИЛАГАНЕ МОДЕЛЪТ НА МАСЛОУ ПРИ АНАЛИЗ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ НУЖДИ НА ДЕЦАТА СЪС СПИНА БИФИДА 
И С ХИДРОЦЕФАЛИЯ

Общите насоки използват моделът на Маслоу (Maslow, 1943) като концептуална рамка за 

систематизиране и анализ на нуждите на децата със спина бифида и хидроцефалия в училище. 

Йерархията на нуждите на Маслоу е мотивационна теория в психологията, която обобщава модела 

на човешките нужди, изобразени под формата на пирамида с пет надграждащи се нива.  От основата 

към върха, нуждите са описани като:

 Физиологични нужди, като нуждата от храна, вода, облекло;

 Нужда от сигурност и защита;

 Социална принадлежност, включително отношения с партньор, семейство, приятели;

 Уважение, постижения, признание, постигане на успех;

 Самоусъвършенстване, личностно и творческо израстване.

В основата на модела е разбирането, че когато човек се доближава до задоволяването на дадена 

потребност, той ще изпита следващата по-висока потребност в йерархията. Същевременно, човек 

може да бъде повлиян от множество нужди в един и същи момент. 

Моделът на Маслоу е ценен инструмент за оценка, който се използва в много области, свързани с 

работата и грижата за хора. Както редица изследователи са открили, той помага да се изследват в 

дълбочина най-разнообразни области в образованието (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). 

Прилага се  успешно при ученици извън норма, тъй като техните специфични нужди са по-трудни за 

идентифициране и посрещане (Lutz, 2016). В нашия случай, йерархичният модел на Маслоу ни дава 

концептуалната рамка за анализ на нуждите на децата със спина бифида и с хидроцефалия в 

нездрав. Независимо от своите увреждания или заболявания, хората могат да се намират в добро 

здраве, защото се хранят добре, правят упражнения, движат се, спят достатъчно, чувстват се в 

добро емоционално и физическо състояние (Krahn, 2021). С навременна и качествена грижа, и 

контрол над вторичните състояния, децата със спина бифида и хидроцефалия могат да се радват на 

добро здраве и да се чувстват физически добре. Усещането за добро здраве и физическа форма е 

субективно. Много хора имат трайни увреждания, но това не им пречи да се чувстват здрави и 

силни. Фактът, че някои деца се движат или говорят различно, не ги прави болни. Някои функции 

може да са засегнати, но това не означава, че страдат от болест. Не очаквайте да се оправят или да 

оздравеят. Не се отнасяйте с тях като с болни хора, а ги подкрепете да останат здрави!

За 7 години родителите на Виктор не успяват да намерят общ език с ръководството на 

училището. Директорката е добронамерена и се опитва да помогне, според 

собствените си разбирания. Отказва да остави класа на първия етаж и да подкрепи 

усилията на майката, а в същото време организира базари за събиране на средства, 

„за да може Виктор да проходи“, без да потърси съгласие или да уведоми 

предварително родителите. Това води до редица неудобни ситуации със съседи от 

квартала, които коментират доходите и покупките на семейството. Друга приумица на 

директорката е момчето да носи бяла народна носия, за да проходи.

Логично е да се очаква здравният работник в училище да поема грижата за основните здравни 

нужди на децата, включително и тези със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често това е 

училищната сестра. Здравните грижи и насърчаването на здравословен начин на живот, обаче не са 

отговорност единствено на медицинската сестра. От съществено значение е всички 

заинтересовани страни в образованието да разбират и приемат състоянието на детето, така че то да 

получи най-добра грижа и да се радва на най-добро здраве.

Обхватът на здравни грижи към децата със спина бифида и с хидроцефалия може да включва:

Проследяване работата на клапата

Около 85-90 процента от хората със спина бифида имат и хидроцефалия. Обикновено тя се лекува 

хирургично с поставяне на шънт (клапа), за да предпази мозъка от натрупването на ликвор в 

главата. При част от децата периодично се налага ревизия на клапата, поради неизправност или 

запушване. Важно е персоналът в училище да познава добре симптомите на неработещ шънт. При 

децата те могат да са различни, но най-често срещаните са сутрешно главоболие, висока 

температура, припадък, гадене и повръщане, необичайна умора и сънливост, необичайна 

раздразнителност и промени в настроението, замаяност, световъртеж, подуване и/или 

зачервяване на кожата в областта по протежение на клапната система.

Грижа за кожата

При хората със спина бифида обикновено се наблюдава по-слаба чувствителност или изцяло липса 

на такава в долната част на тялото. Някои деца не усещат болка, горещина, студ, порязване, 

изтръпване или влага. Кожните възпаления и рани могат да се развият бързо и рязко да се влошат. 

Най-честите препоръки в грижата за кожата в детската градина/училището включват:

 Децата трябва да носят широки и меки дрехи от естествени тъкани като памук, дори ако се 

 налага да се различават от училищната униформа;

 Мястото им в клас трябва да е далеч от източници на топлина като радиатори, печки на 

 дърва, камини. Децата трябва да избягват горещи метални повърхности през лятото и 

 продължително излагане на студ през зимата;

 Децата се нуждаят от помощ, когато носят горещи напитки;

 Децата трябва да избягват да работят с лаптоп в скута си, заради риск от изгаряне;

 Необходима е регулярна смяна на позата и преместване на тежестта на всеки 20-30 минути; 

 Препоръчва се раздвижване и леки физически упражнения;

 Полезни могат да бъдат декубитални възглавници за количката или стола, за да се избегне 

 разраняване на кожата в точките на натиск;

 Честата смяна на памперса/урологичната подложка е важна, за да се избегнат кожните 

 инфекции и раздразненията в областта; 

Алергия към латекс

Децата със спина бифида са група с повишен риск от развитие на алергия към латекс. Латексът е 

натурална гума, която се използва за изработването на много продукти присъстващи в училище. 

Такива са ръкавици, гумички, балони, подови настилки във физкултурния салон и на открито, 

дръжки на ракети и др. Рискът от развитие на алергия се повишава при многократния контакт с 

латекс. Поради тази причина, при деца със спина бифида, трябва да  се избягват латексови 

продукти и при възможност да бъдат заменени с алтернативи, изработени от винил или силикон. 

Алергичните симптоми могат да са с различни проявления. По-леките са зачервяване на кожата  в 

зоните на контакт с латекса,  сълзене и дразнене на очите, хрема, обрив. Може да се стигне до 

респираторен дистрес и анафилактичен шок.

Учениците, алергични или чувствителни към латекс, често са алергични и към някои храни, като 

банани, киви, папая, авокадо и кестени.

Контрол на инконтиненцията и предпазване от уроинфекции

Урологичните нарушения, в това число уроинфекции, инконтиненция и бъбречна недостатъчност, са 

основна причина за заболеваемост и смъртност при пациентите със спина бифида. В дългосрочен 

план, урологичните усложнения са причина за 33% от смъртността при тази пациентска група 

(Gutiérrez-González, 2020).

Чистата интермитентна катетеризация остава златен стандарт за контрол на пикочния мехур и 

съпътстващите уроинфекции при пациенти със спина бифида (Lapides J, 1972).

С тази информация искаме да подчертаем колко важно е поддържането на добро урологично 

здраве чрез прилагане на периодични катетеризации.  От решаващо значение е учебното заведение, 

където децата прекарват по-голямата част от времето си, да осигури подходящи условия за това, 

като например:

 Достъпно помещение за катетеризация, което е чисто и достатъчно широко, за да побере 

 възрастен придружител и да може детето да маневрира с количката си. То трябва да се 

 заключва, за да осигурява уединение и сигурност. Такова помещение може да е адаптирана 

 тоалетна, здравния кабинет или друга стая с ВиК;

 Обучен служител (сестра, лекар, асистент), който да извършва катетеризациите или да 

 помага на детето за това;

 Достатъчно време за извършване на периодичните катетеризации, понякога дори по време 

 на учебни занятия;

 Дискретна и незабавна помощ, в случай на инцидент с подмокряне или зацапване.

Повече информация за процедурата по чиста интермитентна катетеризация може да намерите в 

ръководствата за сестри и асистенти.

Когато Борис е на 3 години майката решава да се върне на работа. Започва да 

търси подходяща детска градина. Притесненията на семейството са 

свързани с нуждата Борис да бъде катетеризиран 2-3 пъти в рамките на 

работния ден. Майката преценява, че такава помощ може да потърси от 

медицинските сестри, с които всички градини разполагат. Въпреки че нормативната 

уредба вменява това задължение на сестрите в градини и училища, майката е чувала 

за случаи на отказ.

При първата среща със сестрата, майката носи със себе си цялата медицинска документация и прави 

нагледна демонстрация. Сестрата се съгласява и започва да катетеризира Борис в медицинския 

кабинет по два-три пъти дневно. Сменя и памперса на момчето. Всичко върви гладко. Майката се връща 

на работа, а детето се чувства добре в градината. Има приятели и ходи с желание.

Здравословен начин на живот

Децата със спина бифида и хидроцефалия са изложени на висок риск от затлъстяване. След 

навършване на 6 години, минимум 50% от тях са с наднормено тегло; при младите хора и 

възрастните над 50% са затлъстели. Излишните килограми ограничават подвижността, 

самостоятелността и уменията  за самообслужване в ежедневието, а така борбата с тях става още 

по-трудна. Най-доброто решение е превенцията и изграждането на здравословни хранителни 

навици от ранна детска възраст. Освен това, диетата богата на фибри и течности подпомага 

регулирането функцията на червата. 

Въпреки че семейството има най-голямо влияние върху формирането на хранителни навици, 

училището може да помогне и насърчи здравословния начин на живот, особено в областта на 

спорта и физическите дейности. Нашето проучване показа, че прилагането на адаптирани 

програми за децата със спина бифида и с хидроцефалия в часовете по физическо възпитание е 

възможно и може да бъде успешно. За съжаление, повечето от децата не участват в часовете по 

физическо. Аргументите може да са различни, но зад тях лесно прозира незнание и неразбиране на 

състоянието им. В практиката съществуват различни начини за приобщаване на дете със спина 

бифида в часовете по физическо възпитание. Двигателните умения не са толкова определящи, 

колкото желанието на страните. Даденият пример е за момче, което е в инвалидна количка и е 

активен спортист. 

В началното училище любимият предмет на Виктор е физическото възпитание. Салонът е на третия 

етаж, но майката го качва всеки път когато се наложи. Учителката го включва в заниманията като 

измисля игри с децата или му възлага индивидуални задачи, като бокс.

Душевно здраве 
Концепцията за Аз-а е основен компонент от психичното здраве. Тя включва начинът, по който детето 

възприема своята идентичност и по който осъзнава своите качества и особености, съпоставя ги спрямо 

останалите и изгражда самочувствие. Изследвания показват, че децата със спина бифида имат 

значително по-ниско самочувствие по отношение на външния си вид, атлетичност, социално приемане и 

представяне в училище (Shields, 2008). Заедно с това, те са изложени и на риск от депресивни симптоми 

и тревожност (Padua, 2002).

Рискът за психичното здраве изисква сътрудничество и участие на всички заинтересовани страни, 

особено по време на пубертета, когато някои деца със спина бифида и хидроцефалия могат да изпитват 

сериозни затруднения.

 Роза е чувствителна към силни звуци, често сменя настроенията си, понякога 

изпада в нервни кризи. Това се засилва след навлизане в пубертета. 

Когато е в първи клас, след обследване са установени обучителни 

затруднения. С нея започват да работят специален педагог и психолог. 

Майката е доволна от ресурсното подпомагане, защото в тиха и спокойна 

обстановка, Роза възприема материала по-добре. Психологът и оказва голяма 

подкрепа при някои от пубертетните кризи.

При обобщаване на физиологичните нужди, поставихме основен акцент върху цялостното здраве и 

грижи. Отделно от това, обръщаме внимание и на достъпа до храна и вода, който може да бъде 

затруднен поради недостъпната среда, особено при деца в колички. Често училищната столова, 

лавки и кафенета се намират в сутерена, на висок етаж или извън сградата; понякога чешмите са 

твърде високи или недостъпни за човек в инвалидна количка. Тези специфични случаи трябва да се 

вземат предвид, така че да се осигури достъп на всяко дете до храна и вода. Ако в училището не 

може да бъде направена реконструкция, трябва да има назначен отговорник, който да се грижи  

детето да не остава гладно и жадно.  Това може да е дежурният учител, асистент или съученик.

Допълнителна информация за физиологичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия 

е налична в ръководствата за всяка целева група. Здравните грижи са описани подробно в 

ръководството за медицински сестри

ВТОРО НИВО: БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА

The second level of Maslow's classic hierarchy is safety needs and it should be a major concern in all 

schools and kindergartens. As any other students, children with spina bifida and hydrocephalus need to 

feel safe in the environment in which they are learning.

Първа помощ

Всяко учебно заведение трябва да разполага с поне един служител, обучен да оказва първа помощ. 

В България това обикновено е медицинският персонал, заради своето образование и опит. 

Най-честите състояния, които изискват оказването на първа помощ при децата със спина бифида и 

с хидроцефалия са случаи на неизправност на клапата, припадъци, изгаряния, счупване на кости. 

Училищният персонал, който взаимодейства с детето, също трябва да е обучен как да реагира в 

тези случаи, кого трябва да уведоми и кога да сигнализира 112.

Евакуация при бедствия

Природни бедствия и други извънредни ситуации могат да се случат винаги и по всяко време. За да 

бъдат добре подготвени, детските градини и училищата изготвят план за евакуация и провеждат 

регулярни практики и обучения. Планът за евакуация трябва да съдържа ясни процедури и 

отговорности по отношение на лицата, които ще се нуждаят от специална помощ в случай на 

извънредна ситуация,в това число и ученици със спина бифида и с хидроцефалия.

Осигуряването на столове и носилки за спешни случаи, като част от плана, могат да улеснят 

евакуацията на трудноподвижните хора, особено от по-високите етажи на учреждението. Ако 

такива приспособления не са налични, е препоръчително класът, в който учи трудно подвижно дете, 

да бъде оставен на първия етаж, като най-достъпна и безопасна опция.

Провеждането на обучения е от значение, за да се избегне паника сред персонала и учениците при  

реална ситуация. Те са и добър индикатор за това какво може да се случи в случай на спешност.

… в училището се провежда учение за пожарна безопасност. По време на последния час за деня, 

човек от персонала влиза по стаите и предупреждава за пожар. Децата се втурват по стълбите, а 11 

годишният Виктор влиза в асансьора и натиска бутона. Докато пътува надолу, токът е спрян и 

детето остава в пълна тъмнина, затворен между етажите. Чува само превъзбудени викове „Пожар!“. 

Успява да се съвземе от уплахата и звъни по мобилния телефон на баща си, който телефонира на 

ръководството на училището. До обаждането на бащата никой не е установил липсата на Виктор.  

Психически момчето се възстановява трудно. Дълго след инцидента не може да стои в затворени 

пространства и се налага бабата да го придружава в училище за няколко месеца. 

Майката подава сигнали до различни институции, но така и не разбира кой носи отговорност за 

случая.

Защита от тормоз

Според ЮНЕСКО, учениците с увреждания са засегнати от тормоз в по-голяма степен, без значение 

от възраст и учебна среда, като това оказва негативно въздействие върху тяхното образование, 

здраве и общо благополучие. 

Много проучвания показват, че учителите и училищният персонал често подценяват тормоза в 

училищата. От друга страна родителите са по-чувствителни и по-лесно могат да разберат когато 

собственото им дете е обект на тормоз (Demaray, 2013). Затова, добрата комуникация между 

заинтересованите страни, основана на доверие и уважение, е изключително важна. Всеки в 

училище носи отговорност и има задължение да наблюдават за предупредителни признаци на 

тормоз, тъй като някои непреки форми на агресията са трудни за разпознаване. 

В случай на тормоз се налагат синхронизирани и твърди действия от всички страни. Необходимо е 

да се подходи със спокойствие и уважение, които могат да осигурят подкрепяща, грижовна и 

безопасна среда на всички ученици.

 Училищният психолог има важната роля да подкрепи детето-жертва и да му помогне да развие 

устойчивост и увереност в себе си.

Стела няма близки приятели в училище. Общува с едно-две деца. Понякога е обект на обиди и 

вербален тормоз от група деца от класа. Едно от момчетата си позволява да я рита и удря.  Класната 

не успява да се справи с проблема. Не взема страна, защото това са „детски работи“. Майката 

подава редица сигнали до директорката, РУО (Регионалното управление на образованието), МОН. 

Свързва се с адвокат и обмисля завеждане на дело. В крайна сметка момичето се премества в 

друго училище и ситуацията се успокоява. 

Стела трудно приема обидите от съучениците. Има периоди, в които става много емоционална и 

плаче. Тогава майката я спира от училище за седмица-две, докато се успокои.

Безопасна инфраструктура в и около училище, подходяща за хора с увреждания

От една страна, съществува известно припокриване между тази тема и нуждите на децата от 

достъпност, разгледани на следващото ниво от пирамидата. От друга, виждаме „достъпността“ 

по-скоро в контекста на възможност за упражняване на права и достъп до услуги, докато 

„безопасната инфраструктура“ е екзистенциален минимум, който училищата и детските градини 

трябва да осигурят. Поради тази причина и отделяме специално внимание. 

Представяме някои примери, свързани с безопасната инфраструктура, които се отнасят до 

нуждите на учениците със спина бифида и хидроцефалия: 

 Слабата чувствителност или пълната липса на чувствителност в долната част на тялото 

 носи сериозен риск за здравето. Понякога децата не могат да усетят, че нещо се случва с 

 тялото им и лесно могат да се изгорят, наранят или да счупят крак, без дори да усетят;

 Подредбата в класната стая трябва да позволява на децата, използващи помощни средства, 

 да се придвижват безопасно и свободно, за да могат да участват наравно с останалите във 

 всички дейности на класа. Пътеките между чиновете трябва да са достатъчно широки, 

 разчистени от ученически чанти, несесери и др.;

 Рампите са едно от икономически най-достъпните и най-използвани решения за 

 подобряване достъпността на сградите. При проектирането и монтирането им обаче рядко 

 се спазват стандарти. Рампите често са твърде стръмни, тесни и хлъзгави, което ги прави 

 опасни и неизползваеми. 

 Училището е със стълби до първия етаж, а коридорите са на нива. За да стигне до 

класната стая на първия етаж, майката и бабата на Роза я вдигат. Използвайки 

предизборна кампания, майката успява да издейства общинско финансиране 

за подобряване на достъпността в училище. Монтират естакади на задния 

вход и в коридорите, които обаче не помагат заради големия си наклон.  

Впоследствие, по инициатива на майката, директорката кандидатства по 

национална програма и получава финансиране за асансьор до първия 

 етаж. ;

 Монтирането на парапетите на външните стълби и от двете страни по протежението на 

 вътрешните, значително би подобрило самостоятелността, мобилността и усещането за 

 сигурност у децата. Това би имало силен положителен ефект върху  учениците с леки 

 двигателни увреждания, които не използват помощни средства. Нашето проучване показва, 

 че техните нужди от безопасност често остават неидентифицирани и непосрещнати,  поради 

 презумпцията, че могат да ходят самостоятелно. Не се вземат предвид важни детайли: 

 дейности като изкачване на стълби или 20 минутно ходене пеша до училище са рискови, 

 отнемат време и често не са възможни за дете с тежка чанта. Децата се нуждаят от помощ 

 или им отнема твърде много време;

 В училището има специализирани кабинети по физика, биология, география, компютърно 

 обучение и др., които са разположени на различни етажи в сградата. Качването и слизането 

 по стълбите за нея е предизвикателство и отнема цялото време през междучасията. Тъй 

 като все пак се справя, ръководството не счита за нужно да взема мерки и да мести класа на 

 първия етаж.

 Цялото семейство е ангажирано с образованието на Александра. Баща и я води сутрин с 

 колата, влиза с нея в училище и носи чантата до стаята на втория етаж;

 Дворът и тротоарите около сградата са важна част от училищната инфраструктура и също 

 трябва да са безопасни и достъпни. Това включва регулярно почистване на снега и листата; 

 осигуряване на ниски бордюри, здрави плочки и свободни тротоари за пешеходци.

 

 Основното училище на Мартин е било на 200 метра от дома му, но всеки ден  

 баща му го карал до там. Плочките на тротоарите били толкова счупени, 

 че количката едва се придвижвала. След няколко скъпи ремонти, баща 

 му решил да ползват колата

 Като цяло, ходенето на училище през зимата е предизвикателство. 

 Училищният двор е покрит със сняг, а деца и учители стигат до входа 

 през малка заледена пътека. Катка не може да върви с патериците и 

 се налага майка и да я придружава всеки ден до класната стая.

Допълнителна информация за нуждите от безопасност на деца със спина бифида и хидроцефалия е 

налична в ръководствата за всяка целева група.

ТРЕТО НИВО: ДОСТЪПНОСТ

Съгласно дефиницията на ООН, достъпността означава равен достъп на всички, като се допълва, че 

без достъп до съоръженията и услугите в общността, хората с увреждания никога няма да 

бъдат напълно приобщени (UN, н.д.).  Това твърдение е валидно, както за образованието, така и за 

всяка друга област от живота. Тъй като достъпността е определящ фактор за успешното 

приобщаване, сме я включили към базовите нива на пирамидата, заедно с физиологичните нужди 

и безопасността. 

Необходимостта от достъпност е толкова основна за децата със спина бифида и с хидроцефалия, че 

в повечето случаи не училищният профил или интересите определят училището, което детето ще 

посещава, а именно достъпната архитектура на сградата и съоръженията.

 

Александра се справя добре с учебния материал. Прави впечатление на прилежна и любознателна 

ученичка. Често получава похвали. На зрелостните изпити получава много добри оценки, които и 

позволяват да избира измежду най-добрите гимназии в града. След много размисли, семейството 

решава да не се възползва от тази възможност. Алекс продължава в  досегашното училище. То е 

близо до дома, изградени са добри отношения с екипа и е установена рутина при катетъризациите. 

Това надделява над интересите и възможностите на детето.

Семейството на Виктор се насочва към тази гимназия единствено заради изградената достъпна 

архитектурна среда. Интересите на момчето и профилът на училището не са фактор при избора. 

Сградата е снабдена с рампа до първи етаж, асансьор и тоалетна за хора с увреждания. Виктор 

може да стигне самостоятелно до всички помещения. Не ползва асистенция от възрастен в 

училище

Достъпността не следва да се разбира само във физически смисъл, но и като достъп до 

информация, услуги и съоръжения. Училището може да предприеме различни мерки за 

подобряване достъпа на деца със спина бифида и с хидроцефалия до образование. Някои от тях са 

свързани с изграждане на училищна среда без бариери, други с осигуряване на информация, 

комуникация и учебни материали в алтернативни формати.

Достъпна училищна инфраструктура

Недостъпният транспорт до училище, недостъпните входове и невъзможността някои деца да 

стигат свободно до столовата, специализираните кабинети, библиотеката и тоалетната, както и 

неподходящото обзавеждане на класните стаи, хлъзгавите подови настилки и др., се разглеждат 

като бариери пред образованието на деца с увреждания, в това число и децата със спина бифида и 

хидроцефалия.  Тези инфраструктурни бариери трябва да бъдат премахнати, за да се осигури 

приобщаваща училищна среда за всяко дете.

Достъпната училищна инфраструктура може да включва:

 Рампи във и извън сградата на училището за децата, които не могат да ползват стълби или 

 да качват бордюри;

 Парапети на външните стълби и двустранни парапети по протежение на вътрешното 

 стълбище;

 Асансьор в сградите с повече от един етаж;

 Достатъчно широки врати, осигуряващи свободното движение на деца в колички;

 Класни стаи с достатъчно място за маневри на дете в количка;

 Тоалетни помещения достъпни за колички, с достатъчно място за маневриране около 

 тоалетната и мивката и за придружител; с осигурено заключване и помощни дръжки;

 Обзавеждане в класната стая, предназначено да се използва от децата с увреждания – 

 достатъчно високи бюра, столове и др;

 Двор, площадки и тротоари около сградата, достъпни за деца в колички;

 Подходяща височина на дъската, за да може да се ползва от деца в колички;

 Отсъствие на катедра пред дъската; 

 Класната стая, която е на едно ниво;

 Наличие на места за паркиране, обозначени за хора с увреждания.

В повечето случаи за осигуряване на достъпна инфраструктура са необходими значителни 

финансови средства. Съществуват, обаче някои практични и рентабилни решения. 

Най-разпространеното и икономически изгодно решение е осигуряване на пълна достъпност до 

съоръженията на един от етажите в сградата и преместване на класа на трудноподвижното дете 

там. Обикновено това е първият етаж. Ако има външни стълби се монтира рампа; поне една 

тоалетна се пригодява за хора с увреждания; класната стая се пренарежда, за да се осигури 

достатъчно място за маневриране. Ако тоалетната не може да бъде пригодена, вариант е да се 

осигури достъп до друго подходящо помещение за катетеризация, като например здравния 

кабинет.

Въпреки своите плюсове, това решение не е най-приобщаващото и препоръчително, тъй като  много 

от кабинетите, библиотеката, столовата, са разположени на горните етажи и могат да останат 

недостъпни. В такъв случай училището трябва да осигури алтернативен достъп до тези услуги, 

например чрез помощник, който ще носи закуски, вода или книги от библиотеката. Този човек може 

да бъде учител, асистент или дори съученик.

Майката на Донка търси подкрепа от РУО. Насочват я към близкото квартално средно училище. 

Приемат Донка в редовен клас. Директорът намира стая за класа на първия етаж, който е на нивото 

на земята. В сградата има тоалетна за хора с увреждания. Детето може да се придвижва 

самостоятелно в класната стая и по коридорите, да излиза и влиза от сградата, да ползва тоалетна.

Всички мерки за подобряване на достъпността трябва да 

следват съответните стандарти и добри практики. Нашето 

проучване установи, че поради липса на опит и разбиране на 

стандартите за достъпност сред строителите и училищната 

администрация, училищната инфраструктура често остава 

недостъпна и дори опасна за учениците и хората с увреждания. 

За да подкрепи усилията на училищната администрация, 

ръководството за директори представя конкретни параметри 

и полезни съвети за превръщането на физическата среда на 

училището в безопасна, достъпна и приятелска за децата с 

увреждания.

Достъпна информация и обучителни материали

Всички материали и информация, предоставени в клас, 

трябва да са достъпни, разбираеми и използваеми от 

всички деца. Учениците със спина бифида и хидроцефалия 

може да се нуждаят от някои специални материали, като 

например:

 Допълнителен комплект учебници за дома;

 Копие от записките на учителя по урока;

 Аудио запис на преподадения от учителя урок;

 Приспособления и помощни технологии за работа в 

 клас;

 Софтуер/устройства за преобразуване на говор в текст и 

 обратно.

ЧЕТВЪРТО НИВО: ПРИНАДЛЕЖНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Четвъртото ниво от пирамидата обхваща нуждата от принадлежност на социално ниво. Съгласно 

класическата теория на Маслоу социалното ниво обикновено става приоритет след като базовите 

нива са достатъчно задоволени. На това ниво учениците търсят принадлежност към социалната 

си среда, искат да се идентифицират с връстниците си, да почувстват, че се вписват. Липсата на 

усещане за принадлежност често има отрицателен ефект при учениците, карайки ги да се 

чувстват изолирани и дори изключени от образователния процес. Всъщност най-големите 

затруднения пред учениците с дефицити се проявяват именно на това ниво. 

(Lutz, 2016)

Нашето проучване потвърждава тези констатации, но също така показва, че контактите с 

връстници са най-мотивиращият фактор сред учениците със спина бифида и хидроцефалия и 

техните родители в учебния процес.

През първите четири години, Елиф посещава редовен клас в масово училище. Родителите я 

записват заради контакта с децата. Момичето не може да възприеме нищо от материала, защото не 

чува. Не се научава да чете. Обича да рисува и преписва текстове като картини, без да знае 

значението им. Харесва и контактът с децата.

Изграждането на положителни взаимоотношения с връстници в детската градина и в училище 

може да бъде сериозно предизвикателство за децата със спина бифида и хидроцефалия. Някои от 

тях от ранна възраст се сблъскват с изолацията и изключването и не успяват да изградят добри 

социални умения. В процеса на израстване и прехода през юношеството към зрелостта, 

предизвикателствата нарастват още повече. Обикновено те са свързани с ниско самочувствие, 

неувереност, депресия, лоши социални умения и липса на социален опит. Въпреки че, тези 

проблеми са типични за всички млади хора, при децата и младежите със спина бифида и 

хидроцефалия, те са още по-обострени, заради допълнителните предизвикателства свързани с 

увреждането, с които те се сблъскват. 

Някои от тези предизвикателства значително възпрепятстват възможностите за неформално 

общуване с връстници и създаване на приятелства в училище. Когато тези пречки са 

идентифицирани навреме, те могат лесно да бъдат избегнати. Така се осигуряват по-добри условия 

за социално общуване и изграждане на социални умения. Например: 

 Голяма част от децата пропускат детската градина и така прескачат важно стъпало в 

 детското развитие, което носи много възможности за положителни контакти,  

 взаимодействие с връстници и трупане на социален опит;

 Децата със спина бифида обикновено се нуждаят от повече време за тоалет, заради 

 катетъризациите. Това намалява възможността за контакти с връстници през 

 междучасията. Добра практика е въвеждането на график за катетеризации във времето 

 извън голямото междучасие, така че детето да може да общува свободно;

 Повечето от тях не посещават часове по физическо възпитание и така пропускат ценна 

 възможност за развитие на положителни социални умения, умения за решаване на 

 проблеми и изграждане на екипност, които спорта в училище дава;

 По отношение на транспорта до и от училище, повечето деца са зависими от родителите си, 

 които ги придружават почти винаги. Причините са различни, от лошата инфраструктура до 

 тежките чанти. Времето преди и след училище може да се прекара в разходки и разговори с 

 приятели;

 Непрекъснатата асистенция и надзор от възрастен е поредната пречка пред свободното 

 общуване с връстници;

 Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия не участват в извънкласни занимания, 

 които са отлична възможност за срещи с хора със сходни интереси, създаване на 

 приятелства и развитие на социални умения. 

Честите хоспитализации и дългите периоди на отсъствие по различни здравословни причини, 

откъсват децата от училищния живот и им пречат да създадат по-дълбоки приятелства. Много 

вероятно е те да се нуждаят от допълнителна подкрепа в тази посока от своите учители и от 

другите заинтересовани страни.

ПЕТО НИВО: САМОУВАЖЕНИЕ И САМОСТОЯТЕЛНОСТ

За да бъдат ефективно приобщени в училище, децата трябва да се чувстват значими, уважавани и 

ценени от околните. Както споменахме по-рано, във връзка с психичното здраве, децата със спина 

бифида и с хидроцефалия често  демонстрират ниска самооценка. Изграждането на оптимална 

самостоятелност в ежедневието и на функционални житейски умения и компетенции, са от 

решаващо значение за постигане на независимост и самоувереност и по този начин за 

повишаване на самооценката при деца със спина бифида и хидроцефалия.

Като основни фактори определящи успешното функциониране в ежедневието и качеството на 

живот при децата със спина бифида, се посочват добрата физическа форма и мускулна сила, 

умствените способности и независимостта при придвижване. Те оказват влияние в много по-силна 

степен от другите медицински показатели, свързани с увреждането (Schoenmakers, 2004).

На практика това означава, че за да се насърчи самостоятелността и функционалността на 

учениците със спина бифида и хидроцефалия, детската градина и училището трябва да осигурят 

достъпна архитектурна среда, възможности за оптимално развитие и подходящи условия за спорт 

и физическа активност.

Това е дълъг процес, който изисква усилия от всички заинтересовани страни в образователния 

процес. Не можем да очакваме положителната промяна да се случи веднага, особено при деца, 

които са били изцяло зависими от грижата на възрастен и по отношение на уменията за 

самостоятелност, се развиват средно 2-5 години след връстниците си (Davis, 2006).

Всички заинтересовани страни трябва целенасочено и при всяка възможност да насърчават 

самостоятелността при децата:  

 За децата с двигателни увреждания достъпната архитектурна среда е определящ фактор 

 за постигане на самостоятелност в училище. Това е съществена предпоставка децата със 

 спина бифида и хидроцефалия да упражняват свободно правата си, да участват в 

 училищния живот наравно с връстниците си, да подобрят качеството си на живот, своята 

 самостоятелност и самочувствие.

 Всички тоалетни в училище са с клекало. Кабинките са прекалено тесни, за да се ползват с 

 асистент. Често се налага асистентката да сменя памперсите на Мони по коридорите, 

 докато другите деца са в час.;

 Някои деца със спина бифида успяват да ходят без нужда от каквато и да е помощ, докато 

 други може да се нуждаят от ортези или друг тип помощни средства, които да им помогнат 

 да се придвижват. Важно е децата да се научат да използват тези помощни средства 

 възможно най-рано, тъй като уменията за самостоятелно придвижване са пряко 

 свързани с когнитивно, физическо и социално развитие и независимост. Поради същите 

 причини по-големите деца трябва да познават достъпните транспортни услуги до училище;

 Възрастта за започване на самокатетеризация е различна, но при повечето деца това се 

 случва към десетата година (Atchley, 2020). Въпреки това, за някои деца на възраст 15-16 

 години самокатетеризацията си остава непреодолимо предизвикателство, без да има 

 медицинска предпоставка за това. Нужно е родителите и другите възрастни, които 

 катетъризират детето, да го насърчават и подготвят за прехода от ранна възраст, с 

 обяснения и включване в процедурата;

 При децата с увреждания често се наблюдава прекалена зависимост от родител или друг 

 възрастен, дори за дейности, в които децата могат да се справят сами. Родителите трябва 

 да разпознават тези ситуации и да им противодействат ефективно, за да подкрепят 

 емоционалната независимост на детето. Включването на външен асистент в грижата, би 

 било добър вариант при наличието на подобна емоционална зависимост;

 Има различни варианти за минимизиране на теглото на ученическата чанта. Това може да 

 стане чрез осигуряване на шкаф за лични вещи в училище и втори комплект учебници; 

 използване на листове вместо тетрадки за работа в клас и ползването на електронна поща 

 за изпращане на готовите домашни. Така ще се намали нуждата от помощ на възрастни и 

 значително ще подобри самостоятелността на децата в училище и по пътя натам.

 

 Когато Ева се научава да се самокатетъризира, помощта на асистентката се ограничава 

 предимно до носенето на тежката чанта до и от училище. Ева изявява желание да остане 

 сама в училище. Родителите разговарят с училищното ръководство и класната и с леки 

 реорганизации успяват: директорът предлага втори комплект учебници, който да се ползва 

 само в училище; Ева получава ключ за една от тоалетните, където монтират  малка аптечка 

 с принадлежностите и; детето използва единични листове, вместо тетрадки. Чантата и се 

 олекотява значително и в 6-ти клас тя продължава без асистент. Децата от класа и помагат 

 с качването на стълби или с носенето на покупките;

 Съществуват специални приложения за смартфони и смартчасовници, които могат да 

 следят режима и диетата на детето и да му напомнят за катетеризациите, смяната на 

 позицията, приема на вода и лекарства. Те са изключително полезни в рутинната грижа и 

 позволяват на децата да бъдат по-независими в уменията си за самообслужване, вместо да 

 разчитат на възрастните да ги подканят;

 Когато срещнат дете с увреждане, повечето деца и възрастни се опитват да помогнат. 

 Такава помощ обаче не винаги е полезна и желана. За доброто самочувствие на децата е 

 важно да запазят своята независимост, доколкото това е възможно и да правят нещата, 

 които умеят, без незабавно някой да им се притичва на помощ. Когато предоставяте помощ 

 на детето, поискайте неговото разрешение и най-важното, попитайте го как иска да му 

 помогнете!;

 Физическата активност за хора със спина бифида е от решаващо значение, тъй като лошата 

 форма и загубата на сила могат да ги направят по-зависими в изпълнението на ежедневните 

 дейности (Rimmer, 2005). Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия могат и трябва 

 да участват в часовете по физическо възпитание. Понякога спортните дейности могат да 

 изискват адаптиране и модифициране, което е напълно постижимо с внимателно 

 планиране, достатъчно информация и творчество.

Проучване от 2005 г. (Schoenmakers, 2004) не открива съществени разлики в самочувствието и 

равнището на самоувереност между пациенти с по-тежки (менингомиелоцеле) и по-леки форми на 

спина бифида. Това показва, че всички деца със спина бифида и хидроцефалия се нуждаят от 

грижи и подкрепа, за да развият своите способности, представяне и функционалности. Нуждата 

от такава подкрепа съществува дори при децата, които могат да ходят без помощни средства 

или не са идентифицирани като ученици със специални образователни потребности.

Мони се придвижва без помощни средства, но е нестабилна. Майката се притеснява детето да не 

падне по стълбите или да бъде наранено от тичащи деца през междучасията. Директорката 

отказва да осигури допълнителни парапети на стълбите при входа или да премести класа на първи 

етаж, защото детето ходи и „няма нужда“.

ШЕСТО НИВО: КОГНИТИВНИ НУЖДИ

Когнитивните нужди са израз на естествената потребност у човек да учи, опознава, изследва и 

създава, за да разбере по-добре света около себе си. На това ниво ученикът се стреми да реализира 

своя личен потенциал в сферата на образованието. Учениците си поставят определени цели и се 

стремят към тяхното постижение.

 Повечето от тях имат средно ниво на интелигентност;

 Когнитивните функции се влияят най-силно от хидроцефалията и съпътстващите я 

 усложнения като проблеми с работата на клапата, брой на ревизии, наличие на припадъци и 

 допълнителни структурни аномалии на централната нервна система (Wills, 1993), (Fletcher, 

 1996);

 Резултатите от изследване на вербалната интелигентност дават по-точна прогноза за 

 потенциала на ученика, отколкото общите резултати на интелигентността;

 Децата със спина бифида се справят по-добре в четенето на глас и правописа,  отколкото в 

 разказването и математиката;

 Колкото по-високо е нивото на увреда, толкова по-голяма е вероятността интелигентността 

 и академичните умения да бъдат повлияни негативно;

 Учениците със спина бифида често демонстрират проблеми в перцептивно-моторното 

 развитие;

 Здравословните проблеми могат да повлияят негативно на успеха в училище;

 

Често се случва учениците със спина бифида и с хидроцефалия да бъдат несправедливо 

набеждавани за „мързеливи“ или „немотивирани“, когато всъщност са налице обучителни 

проблеми. Те трудно задържат внимание; работят бавно; неспокойни и разсеяни са; губят неща; 

могат да имат проблеми с вземането на решения. Изключително важно е педагогическият 

персонал да е обучен да разпознава затрудненията и да прилага стратегии за тяхното 

преодоляване. Понякога не е по силите на един учител да се справи с тази задача. Налага се 

прилагането на мултидисциплинарен подход и едновременна подкрепа от всички страни.

Ръководствата за всяка целева група дават полезни съвети как да се посрещнат когнитивните 

нужди на деца със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често срещаните обучителни затруднения, 

специфични стратегии за преподаване и добри практики са описани подробно в ръководствата за 

учители и специални учители.

СЕДМО НИВО: САМОЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

На последното ниво е поставена нуждата от усъвършенстване. Децата се стремят да подобрят 

училищната среда, собствения си живот и живота на хората около тях. Те вече не се 

самоопределят като уязвими и се чувстват готови да отстояват своите права и правата на другите.

 

Семействата често са най-добрият застъпник на детето и най-добрият модел за подражание, когато 

тези умения се заучават.  Въпреки това учителите и другите заинтересовани страни в 

образованието също могат да насърчат учениците в тази посока. 

Не само възрастните, но и самите ученици със спина бифида и с хидроцефалия трябва да познават 

и разбират правата си като деца и хора с увреждания. Важно е да могат да идентифицират 

дискриминацията и да познават техники и стратегии за справяне с нея. Това може да се постигне 

чрез положителни модели на подражание, добри примери, наставническа подкрепа и гражданско 

образование в училище.

Повече информация за това как всяка целева група може да подкрепи децата да подобрят уменията 

си за застъпничество и самозастъпничество, е предоставена във всяко ръководство.

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



детската градина и в училището. Multi-IN пирамидата е изградена от седем нива. В настоящия 

раздел ще се спрем на всяко от тях като опишем конкретните потребности попадащи в него, ще 

покажем реални примери и ще посочим как те могат да бъдат посрещнати от участниците в 

образователния процес/заинтересованите страни. 

Пирамида на приобщаването Multi-IN, адаптирана по йерархичния модел на Маслоу, в подкрепа

учениците със спина бифида и с хидроцефалия. 

ПЪРВО НИВО: ФИЗИОЛОГИЧНИ НУЖДИ

На първото ниво от модела на Маслоу са физиологичните нужди. Това са нуждите от първа 

необходимост в живота ни, като храна, питейна вода, сън, облекло, добро здраве.

Тук е моментът да обърнем внимание на цялостната представа за здравето на децата със спина 

бифида и с хидроцефалия. Съгласно общоприетото схващане, всички хора с увреждания имат 

здравословен проблем (ICF, 2001). Въпреки това, наличието на увреждане не означава, че човек е 

Спина бифида може да бъде диагностицирана преди раждането. Използват се тройният 

биохимичен скрининг, изследване на околоплодна течност и ултразвуково изследване. При 

поставяне на диагнозата е невъзможно да се предвиди категорична прогноза за развитието на 

детето, тъй като при спина бифида има огромна разнородност на проявите. Лечението на спина 

бифида, свързано с оперативно затваряне на дефекта, е възможно преди или след раждането. 

Повечето деца се подлагат на операция след раждането, но в много страни вече е възможна 

операция по време на бременността. Надеждната информация е от съществено значение за 

родителите, които очакват дете със спина бифида, тъй като тя ще определи техните решения по 

отношение оперативното лечение и бъдещето на детето.

Пренатално лечение на спина бифида – опериране преди раждането

Операцията на плода по време на бременност трябва да се извърши до 26-та 

седмица от бременността. В САЩ провеждат клиничното проучване MOMS - 

Trial (Management Of Myelomeningocele Study), благодарение на което грижите 

за пациенти със спина бифида се промениха фундаментално. При ранно 

установяване на спина бифида е възможно да се извърши операция 

на плода между 19-та и 26-та г.с. По време на операцията 

отвореният дефект се затваря, така че да се избегнат 

по-нататъшни неврологични увреждания на гръбначния мозък 

при продължаващото вътреутробно развитие. По този начин 

ефектите от спина бифида могат да бъдат значително 

ограничени.

Един от пионерите на феталната хирургия, професор Муели от 

Швейцария отбелязва, че обхватът на новите открития при деца 

със спина бифида, оперирани пренатално, би могъл да ангажира 

цяло едно поколение учени и да ги обедини в уникален шедьовър на 

съвременната спинабифидология. 

Напредъка в пренаталните техники за затваряне на дефекта и докладваните все по-добри 

резултатите при възстановяването на матката, доведоха до революция в неврохирургичния 

подход към менингомиелоцеле. Процедурата крие и известни рискове, най-честият от които е 

последващото преждевременно раждане. Въпреки това, изследванията потвърждават, че 

ползитеот пренаталната хирургия надвишават усложненията и рисковете при недоносените 
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бебета. Повечето бебета се раждат в 37-та седмица от бременността.  Преките ползи от феталната 

хирургия при децата със спина бифида включват намаляване на честотата на хидроцефалия, 

малформация на Арнолд Киари II, леко подобрение на двигателните умения и намаляване на 

смъртността.

Демонстрационен видеоклип за фетална хирургия:

 https://www.youtube.com/watch?v=bLnYzCcTEEA

Пренаталната операция на спина бифида вече не се счита за експериментално лечение. Такива 

операции от години се правят успешно в Белгия, Германия, Италия, Полша, Швейцария и други 

държави в Европа. Един от най-известните центрове е в Цюрих, Швейцария. Разходите се покриват 

съгласно Европейската директивата за трансгранично здравно обслужване. 

Лечение на бебе със спина бифида след раждането

Целта на неврохирургичната интервенция при децата, родени със спина бифида, е да затвори 

отворените дефекти възможно най-скоро след раждането и да предотврати възможните вторични 

усложнения. Такива усложнения са отвореното менингомиелоцеле и хидроцефалия, малформация 

на Арнолд Киари II и възможен синдром на гръбначния мозък.

Някои държави предоставят по-добри грижи на пациентите със спина бифида, но дори и в общ план, 

съвременните познания, не само в областта на медицината, позволяват да се осигури качествено и 

ефективно лечение, възможно най-скоро след раждането. Това е от съществено значение за 

цялостното бъдещо развитие на детето. С подходяща следродилна здравна грижа повечето 

пациенти ще оцелеят, като това зависи пряко от степента на увреждане.

Спина бифида възниква в резултат на ранна аномалия в развитието на нервната система и води до 

различни структурни аномалии и свързаните с тях функционални неврологични дефицити. Това 

значи, че неврологичните проблеми са в основата на всички клинични прояви. Операцията не 

компенсира неврологичния дефицит. Пациентът остава с неврологични увреждания.

Според класификацията на Маккомб, представена от Хорн, дефектите на невралната тръба се 

делят на:

1.  каудален и краниален, според мястото на възникване. 96% от тях са в каудалния (задния) 

 край, 3% в черепния край (черепа) и 1% са комбинирани.

2.  отворени и затворени

 Затворени: Спина бифида окулта като асимптоматична спина бифида. Среща се при 25% от 

 населението. Обикновено е без прояви и няма усложнения.

Отворени: Менингоцеле - забелязва се затворен кожен сак, излизащ от гръбначния стълб. Сакът

  съдържа гръбначна течност, но не и нервна тъкан.

  Менингомиелоцеле - неправилно развитият гръбначен мозък излиза през  

  несвързаните дъги на един или няколко прешлена. Това е най-честата форма на 

 спина бифида. Тя възниква в резултат на ранен дефект в развитието на нервната система и 

 води до последващи структурни аномалии и свързаните с тях функционални неврологични 

 дефицити. 

Последващата грижа е силно ограничена като включва диагностицирането и хирургичното лечение 

на възможни сраствания, образувани на мястото на първоначалната оклузия и произтичащите от 

това неврологични признаци и симптоми.

По отношение на функционалността при ходене, децата със спина бифида се разделят на три групи.

1.  Децата, които ходят самостоятелно;

2.  Децата, които ходят с помощни средства – с патерици, бастуни, проходилки, ортези и др. 

 Ходенето обикновено е функционално само за кратки разстояния.

3.  Децата, които се придвижват с рингови колички – някои самостоятелно, други с 

асистенция.

ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА С ХИДРОЦЕФАЛИЯ

Според Смрек хидроцефалията е състояние, характеризиращо се със събиране на 
цереброспиналната течност в мозъчните вентрикули, причинено от нарушения в нейното 
образуване, поток или абсорбция.

Хидроцефалия може да бъде вродена или придобита. Може да се появи на всяка възраст. 

Причината обикновено е друго заболяване, като менингомиелоцеле, синдром на Денди-Уокър, 

малформации на Арнолд Киари II, състояния след инфекция или мозъчен кръвоизлив (при 

недоносени бебета, нараняване или мозъчни тумори).

От десетилетия се прилага класическото лечение на хидроцефалия, което се изразява в 

оперативното поставяне на устройство във вентрикулите на мозъка. Оттам, чрез система от помпи 

и маркучи, се свързва, най-често, с коремната кухина. Нарича се вентрикуло перитонеален дренаж 

- VP клапа/шънт.

Друга алтернатива е вентрикуло атриален дренаж (VA), при който краят на катетъра се свързва не 

с коремната кухина, а с дясното предсърдие. Този вид дренаж е по-рядко използван.

След хирургичното лечение могат да се получат някои усложнения, като инфекция или свръх 

дренаж. Вече има програмируеми клапи, при които е възможно да се регулира пропускливостта на 

клапата от външно устройство. 

Средно се налагат по две ревизии на клапата, поради усложнения или растеж на детето.

Видеоклип на английски, с повече информация за хидроцефалия, направен от видния американски 

неврохирург Б. Уарф:

https://www.youtube.com/watch?v=bHD8zYImKqA

Днес някои случаи на хидроцефалия могат да се лекуват без оперативно поставяне на клапа. 

Алтернативата е ендоскопска вентрикулостомия, при която с помощта на невроендоскоп се прави 

отвор в основата на третия мозъчен вентрикул, за да може гръбначно-мозъчната течност да се 

оттича.

Чрез ендоскопска тривентрикулостомия (ETV) могат да се избегнат някои усложнения свързани с 

клапите, като инфекция или отхвърляне.

Повече за метода ETV може да видите на този линк: 

 https://www.youtube.com/watch?v=g3sVRWjHA98

СИМПТОМИ НА НЕИЗПРАВНОСТ НА КЛАПАТА

Изданието “Understanding Spina Bifida” посочва следните симптоми на неизправност на клапата, 

според възрастта на детето::

Малки деца:  Висока температура;

   Повръщане;

   Умора, свръхчувствителност;

   Подуване, неестествено обезцветяване, зачервяване на кожата, по 

   протежение на клапата и тръбата;

   Загуба или увреждане на вече придобити когнитивни и двигателни функции 

   (ходене, говор, координация и баланс);

   Припадъци, придружени от потрепвания;

   Главоболие;

   Уголемяване на главата, причинено от уголемяване на вентрикулите;

   Зрителни нарушения: замъгляване, двойно виждане, прекомерно мигане или 

   кривогледство;

   Краищата на очите се издърпват надолу;

   Загуба на концентрация и поведенчески разстройства;

   Общо неразположение.

Деца и възрастни: Главоболие;

   Гадене, повръщане;

   Умора, свръхчувствителност;

   Общо неразположение;

   Болки в гърба;

   Висока температура;

   Зрителни нарушения: замъгляване, двойно виждане;

   Промени в емоционалността;

   Нарушения на координацията, непохватност;

   Нарушения в умствените способности;

   Подуване, неестествено обезцветяване, зачервяване на кожата, по 

   протежение на клапата и тръбата;

   Нарушения при ходене;

   Припадъци, придружени от потрепвания;

   Влошаване на представянето в или извън училище;

   Сънливост;

   Трудно събуждането;

   Намалени когнитивни и двигателни умения.

Какво трябва да се направи, ако се появят симптоми на неизправност на клапата?

1. Ако симптомите се появят рязко и тежко, незабавно потърсете медицинска помощ.

2. Отидете до най-близкото спешно отделение.

3. Ако симптомите са по-леки, посетете лекуващия неврохирург и обсъдете по-нататъшни  

 възможности за лечение.

ПАРАДОКСИТЕ ПРИ СПИНА БИФИДА

 Спина бифида често се описва като най-тежката вродена аномалия, съвместима с живота.

 Няма двама души еднакво засегнати от спина бифида, дори и с еднакво ниво на дефекта.

 Това е една от малкото вродени малформации, при които има превенция.

 Научно доказана е възможността за ефективно предотвратяване на появата на този вроден 

 дефект чрез използването на фолиева киселина (един от групата на витамините В - В9).

 Допълнителният прием на фолиева киселина при жени в детеродна възраст един месец 

 преди забременяване и през първите четири седмици от бременността, намалява риска от 

 спина бифида с до 75%.

 В страните, които прилагат обогатяване на хранителни суровини с фолиева киселина 

 (най-често брашно), честотата на спина бифида е намалена с до 30%.

 Известни са различни фактори, които в различни комбинация и едновременно могат да 

 доведат до спина бифида.

 Повечето хора с тази диагноза не се раждат, въпреки че в обществото има много примери за 

 успешни хора със спина бифида.

 Литературата в много страни предлага остаряла и неадекватна информация за живота на 

 хората със спин бифида и с хидроцефалия, въпреки множеството съвременни научни данни 

 и изследвания и добрите примери около нас. 

 Качеството на живот на много възрастни със спина бифида, като параолимпийски 

 спортисти, лекари, адвокати и други, е видно. Въпреки това, на новите родители се поднася 

 предимно негативна информация и лоши прогнози за детето.

 Поради факта, че повечето професионалисти не срещат хора със спин бифида по време на 

 практиката си, те имат негативно отношение към тези хора. Често директори, учителите и 

 други специалисти подхождат с подобна настройка. Ако не се поддадат на тези 

 предразсъдъци, те могат да изиграят изключително положителна роля в живота на децата, 

 като се превърнат в източник, не само на знания, но и на възможности.

 Вярваме, че образователни материали Multi-IN също ще допринесат за по-обективна 

 представа за тези хора и чрез информирани и подготвени експерти, ще отворят нови 

 възможности за деца и младежи със спина бифида и с хидроцефалия.

 Благодарение на спина бифида се развива ново направление в медицината - пренатална 

 фетална хирургия. Бебето се оперира до 26-та седмица от бременността, докато е още в 

 тялото на майката. В момента пренаталната хирургия се прилага широко и при деца с други 

 диагнози, не само за спина бифида.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ СПИНА БИФИДА

Най-леката форма на спина бифида (окулта) представлява неоформена дъга на единия прешлен на 

гръбначния стълб. Всеки четвърти има такъв анатомичен вариант, което на практика не се свързва 

със заболяване или има някакви последици.

Приблизително всеки хиляда души имат сериозен дефект. Той може да доведе до различна степен 

на парализа и нарушена подвижност на долните крайници, както и да повлияе на функцията на 

червата, пикочния мехур; да доведе до затлъстяване, влошаване на фината моторика, зрението, 

слуха, ученето и когнитивната функция.

Навременното и правилно лечение е превенция на много възможни усложнения. Хората със спина 

бифида се нуждаят от доживотната помощ от редица специалисти. Вторичните последици от 

диагнозата са комплексни и изискват координирани грижи и сътрудничеството на различни 

експерти, заедно с лекарите специалисти – неврохирург, невролог, уролог, ортопед, рехабилитатор, 

участват физиотерапевт, диетолог, психолог, социален работник и др.

При диагностицирането на много от вторичните последици, трябва да се има предвид, че спина 

бифида е комплексен и сложен проблем и изисква цялостен поглед от няколко експерти. 

Благодарение на сътрудничество между тях е възможно да се открие решението по-ефективно, 

лесно и бързо.

Повечето деца със спина бифида посещават масови училища.  Повече от 80% живеят до зряла 

възраст и може да ги срещнете навсякъде в обществото: хората със спина бифида вече са сядали 

на министерски стол, занимават се активно със спорт, носят бели престилки и обучават деца.  

Прогнозите могат да са много различни, според това дали човек е развил хидроцефалия, дали е 

претърпял операция, каква е била операцията, какви са урологичните проблеми, има ли 

деформации по краката, коленете, гръбначния стълб. От съществено значение е наличието на 

координирана грижа от различни експерти в рамките на системата. Координираната и навременна 

грижа значително намалява честотата на вторичните усложнения и спестява финансови разходи. 

Липсата на комуникация между специалистите увеличава риска от игнориране на потенциални 

усложнения на здравето. 

Основните цели в грижите трябва да бъдат подобряване на функционалността, мобилността (не 

задължително ходенето) и минимизиране на риска от възможни усложнения. Това предполага 

познаване на рисковете, които са често срещани при хора със спина бифида и с хидроцефалия – като 

например рискът от затлъстяване. 

Експертите по наранявания на гръбначния стълб препоръчват да се използват Международните 

стандарти за неврологична и функционална класификация при наранявания на гръбначния стълб, 

издадени от Американската асоциация. Те обръщат внимание на родителите, че няма 

причинно-следствена връзка между възможността за активно участие в обществото и 

способността за ходене. 

Промоцията на здравето включва и подкрепа за психично здраве и благополучие, не само на 

хората със спина бифида и хидроцефалия, но и на членовете на техните семейства – родители, 

братя и сестри. Доброто здраве е пряко свързано с подобряване на качеството на живот и достъпа 

до права. Едно от тях е правото на образование, което трябва да се осъществява до дома на детето. 

Правото на образование се счита за необходимо основание за упражняване на други права.  

Изследванията потвърждават, че децата и юношите със спина бифида имат по-ниско самочувствие 

от техните връстници в следните области:

1. Външен вид;

2. Социално приемане;

3. Представяне в училище;

4. Лично удовлетворение;

Инконтиненцията на пикочния мехур и дебелото черво, носейки социална стигма, също имат своя 

ефект върху намаленото самочувствие при младите хора. Това ограничава участието им в дейности 

и води до социална изолация. Постигането на контрол върху дефекацията е силна подкрепяща 

мярка за намаляване на чувството на страх, срам и тревожност.

Важно е да се подчертае, че въпреки, че повечето деца със спина бифида постигат средно и над 

средното интелектуално ниво, тяхното представяне в училище може да се повлияе от коренно 

различното развитие на мозъка, вследствие наличието на хидроцефалия, малформацията Арнолд 

Киари II. и свързаните с тях обучителни затруднения. Това се проявява в нарушени изпълнителни 

функции, дефицит на вниманието, езикови и речеви дефицити, затруднения със самоконтрола, 

организацията, пространствена ориентация и други. В същото време симптомите при отделните 

деца със спина бифида и с хидроцефалия са различни и е трудно да се приложи единен обучителен 

профил за всички.  

В допълнение, според изследвания от САЩ, при повечето деца със спина бифида се регистрира 

забавяне в развитието на независимостта с от две до пет години, спрямо връстниците им. Това 

включваа умения като преобличане, планиране на дейности с връстници, приготвяне на 

предварително планирани ястия и др. 

Всички тези ограничения трябва да бъдат взети под внимание при обучението на децата със спина 

бифида и с хидроцефалия, като учебното заведение трябва да осигури индивидуални мерки за 

подкрепа на детето. Положителното в случая е, че целенасоченото когнитивно обучение може да 

повиши функционалната независимост и самоконтрол. (Stubberud и Riemer, 2012)

СПИНА БИФИДА В КАРТИНИ: Хидроцефалия в цифри

 Клапа/шънт – система от помпи и маркучи (катетри). Клапни системи се използват в 

 различни области на медицината повече от 100 години;

 Първата клапна система е създадена през 1960 г.

 Изобретателят на революционната клапа е Джон Холтер, инженер и баща, чийто син, Кейси е 

 роден със спина бифида и с хидроцефалия.

 В момента има повече от 127 различни модели клапи за лечение на хидроцефалия.

Хидроцефалия в картини - лечение чрез  VP клапа 

СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ НУЖДИ

През юни 1994 представители на 92 правителства и 25 международни организации се 

събират в Саламанка, Испания на Световна конференция посветена на специалните 

образователни потребности. Конференцията завършва с декларация, в която 

участниците потвърждават необходимостта от осигуряване на еднакво 

образование за всички хора със специални образователни нужди по 

света. Декларацията от Саламанка (United Nations Ministry of Educational, 

1994) определя децата със специални образователни потребности като 

деца, които срещат бариери пред равния достъп и участие в 

образованието, и потвърждава правото им да бъдат обучавани 

заедно с всички други деца. Декларацията обръща специално 

внимание на многообразието и приобщаването в училище на всички 

деца без значение от техните индивидуални различия и дефицити. 

В тази перспектива, децата със спина бифида и с хидроцефалия, наред със 

своите уникални характеристики, интереси и способности, имат комплексен набор от специални 

образователни потребности, които трябва да бъдат посрещнати, за да бъде успешно приобщаването им 

в детската градина и училището. Пълният спектър от тези нужди може да варира в зависимост от 

различни фактори и техните комбинации, като здравословно състояние, степен на увреждане, семейна 

среда и социално-икономически статус.

От съществено значение е, основните заинтересовани страни в образователния процес да умеят 

да идентифицират нуждите на децата, за да бъдат те посрещнати адекватно. Поради 

комплексния им характер, това се оказва трудна задача дори за професионалисти с богат опит 

или членове на семейството, които са прекарали години в грижи за децата си. Общите насоки 

разглеждат специфичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия в детската градина 

и в училището, за да подпомогнат заинтересованите страни успешно да ги идентифицират.  

Когато говорим за специални нужди, бихме искали да насърчим читателите да ги възприемат не 

като резултат от липси в детето, а като несъответствие между наличните ресурси в системата на 

образованието и нуждите от подкрепа на детето. Необходимо е да направим и някои други 

уточнения:

 В този раздел сме включили откъси от лични истории, изготвени въз основата на серия от 

 полуструктурирани, дълбочинни лични интервюта, които проведохме с родители и деца със 

 спина бифида и хидроцефалия от България и Словакия;

 Въпреки че ги наричаме специални или специфични, тези нужди не изискват, нито 

 предполагат, съществуването на специална образователна система, като специални 

 училища, специални класове, дневни центрове и др. Мястото на децата със спина бифида и 

 хидроцефалия е в масовата образователна система, където всички ученици с и без 

 увреждания учат заедно;

 Потребностите на децата със спина бифида и хидроцефалия в процеса на приобщаване 

 трябва да бъдат посрещнати от общообразователната система, чрез специални услуги, 

 предназначени и предоставени  в съответствие с нуждите им;

 Следвайки философията за равен достъп и пълно участие, описваме нуждите, които отиват 

 далеч отвъд академичната страна на образованието. 

ПРИЛАГАНЕ МОДЕЛЪТ НА МАСЛОУ ПРИ АНАЛИЗ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ НУЖДИ НА ДЕЦАТА СЪС СПИНА БИФИДА 
И С ХИДРОЦЕФАЛИЯ

Общите насоки използват моделът на Маслоу (Maslow, 1943) като концептуална рамка за 

систематизиране и анализ на нуждите на децата със спина бифида и хидроцефалия в училище. 

Йерархията на нуждите на Маслоу е мотивационна теория в психологията, която обобщава модела 

на човешките нужди, изобразени под формата на пирамида с пет надграждащи се нива.  От основата 

към върха, нуждите са описани като:

 Физиологични нужди, като нуждата от храна, вода, облекло;

 Нужда от сигурност и защита;

 Социална принадлежност, включително отношения с партньор, семейство, приятели;

 Уважение, постижения, признание, постигане на успех;

 Самоусъвършенстване, личностно и творческо израстване.

В основата на модела е разбирането, че когато човек се доближава до задоволяването на дадена 

потребност, той ще изпита следващата по-висока потребност в йерархията. Същевременно, човек 

може да бъде повлиян от множество нужди в един и същи момент. 

Моделът на Маслоу е ценен инструмент за оценка, който се използва в много области, свързани с 

работата и грижата за хора. Както редица изследователи са открили, той помага да се изследват в 

дълбочина най-разнообразни области в образованието (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). 

Прилага се  успешно при ученици извън норма, тъй като техните специфични нужди са по-трудни за 

идентифициране и посрещане (Lutz, 2016). В нашия случай, йерархичният модел на Маслоу ни дава 

концептуалната рамка за анализ на нуждите на децата със спина бифида и с хидроцефалия в 

нездрав. Независимо от своите увреждания или заболявания, хората могат да се намират в добро 

здраве, защото се хранят добре, правят упражнения, движат се, спят достатъчно, чувстват се в 

добро емоционално и физическо състояние (Krahn, 2021). С навременна и качествена грижа, и 

контрол над вторичните състояния, децата със спина бифида и хидроцефалия могат да се радват на 

добро здраве и да се чувстват физически добре. Усещането за добро здраве и физическа форма е 

субективно. Много хора имат трайни увреждания, но това не им пречи да се чувстват здрави и 

силни. Фактът, че някои деца се движат или говорят различно, не ги прави болни. Някои функции 

може да са засегнати, но това не означава, че страдат от болест. Не очаквайте да се оправят или да 

оздравеят. Не се отнасяйте с тях като с болни хора, а ги подкрепете да останат здрави!

За 7 години родителите на Виктор не успяват да намерят общ език с ръководството на 

училището. Директорката е добронамерена и се опитва да помогне, според 

собствените си разбирания. Отказва да остави класа на първия етаж и да подкрепи 

усилията на майката, а в същото време организира базари за събиране на средства, 

„за да може Виктор да проходи“, без да потърси съгласие или да уведоми 

предварително родителите. Това води до редица неудобни ситуации със съседи от 

квартала, които коментират доходите и покупките на семейството. Друга приумица на 

директорката е момчето да носи бяла народна носия, за да проходи.

Логично е да се очаква здравният работник в училище да поема грижата за основните здравни 

нужди на децата, включително и тези със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често това е 

училищната сестра. Здравните грижи и насърчаването на здравословен начин на живот, обаче не са 

отговорност единствено на медицинската сестра. От съществено значение е всички 

заинтересовани страни в образованието да разбират и приемат състоянието на детето, така че то да 

получи най-добра грижа и да се радва на най-добро здраве.

Обхватът на здравни грижи към децата със спина бифида и с хидроцефалия може да включва:

Проследяване работата на клапата

Около 85-90 процента от хората със спина бифида имат и хидроцефалия. Обикновено тя се лекува 

хирургично с поставяне на шънт (клапа), за да предпази мозъка от натрупването на ликвор в 

главата. При част от децата периодично се налага ревизия на клапата, поради неизправност или 

запушване. Важно е персоналът в училище да познава добре симптомите на неработещ шънт. При 

децата те могат да са различни, но най-често срещаните са сутрешно главоболие, висока 

температура, припадък, гадене и повръщане, необичайна умора и сънливост, необичайна 

раздразнителност и промени в настроението, замаяност, световъртеж, подуване и/или 

зачервяване на кожата в областта по протежение на клапната система.

Грижа за кожата

При хората със спина бифида обикновено се наблюдава по-слаба чувствителност или изцяло липса 

на такава в долната част на тялото. Някои деца не усещат болка, горещина, студ, порязване, 

изтръпване или влага. Кожните възпаления и рани могат да се развият бързо и рязко да се влошат. 

Най-честите препоръки в грижата за кожата в детската градина/училището включват:

 Децата трябва да носят широки и меки дрехи от естествени тъкани като памук, дори ако се 

 налага да се различават от училищната униформа;

 Мястото им в клас трябва да е далеч от източници на топлина като радиатори, печки на 

 дърва, камини. Децата трябва да избягват горещи метални повърхности през лятото и 

 продължително излагане на студ през зимата;

 Децата се нуждаят от помощ, когато носят горещи напитки;

 Децата трябва да избягват да работят с лаптоп в скута си, заради риск от изгаряне;

 Необходима е регулярна смяна на позата и преместване на тежестта на всеки 20-30 минути; 

 Препоръчва се раздвижване и леки физически упражнения;

 Полезни могат да бъдат декубитални възглавници за количката или стола, за да се избегне 

 разраняване на кожата в точките на натиск;

 Честата смяна на памперса/урологичната подложка е важна, за да се избегнат кожните 

 инфекции и раздразненията в областта; 

Алергия към латекс

Децата със спина бифида са група с повишен риск от развитие на алергия към латекс. Латексът е 

натурална гума, която се използва за изработването на много продукти присъстващи в училище. 

Такива са ръкавици, гумички, балони, подови настилки във физкултурния салон и на открито, 

дръжки на ракети и др. Рискът от развитие на алергия се повишава при многократния контакт с 

латекс. Поради тази причина, при деца със спина бифида, трябва да  се избягват латексови 

продукти и при възможност да бъдат заменени с алтернативи, изработени от винил или силикон. 

Алергичните симптоми могат да са с различни проявления. По-леките са зачервяване на кожата  в 

зоните на контакт с латекса,  сълзене и дразнене на очите, хрема, обрив. Може да се стигне до 

респираторен дистрес и анафилактичен шок.

Учениците, алергични или чувствителни към латекс, често са алергични и към някои храни, като 

банани, киви, папая, авокадо и кестени.

Контрол на инконтиненцията и предпазване от уроинфекции

Урологичните нарушения, в това число уроинфекции, инконтиненция и бъбречна недостатъчност, са 

основна причина за заболеваемост и смъртност при пациентите със спина бифида. В дългосрочен 

план, урологичните усложнения са причина за 33% от смъртността при тази пациентска група 

(Gutiérrez-González, 2020).

Чистата интермитентна катетеризация остава златен стандарт за контрол на пикочния мехур и 

съпътстващите уроинфекции при пациенти със спина бифида (Lapides J, 1972).

С тази информация искаме да подчертаем колко важно е поддържането на добро урологично 

здраве чрез прилагане на периодични катетеризации.  От решаващо значение е учебното заведение, 

където децата прекарват по-голямата част от времето си, да осигури подходящи условия за това, 

като например:

 Достъпно помещение за катетеризация, което е чисто и достатъчно широко, за да побере 

 възрастен придружител и да може детето да маневрира с количката си. То трябва да се 

 заключва, за да осигурява уединение и сигурност. Такова помещение може да е адаптирана 

 тоалетна, здравния кабинет или друга стая с ВиК;

 Обучен служител (сестра, лекар, асистент), който да извършва катетеризациите или да 

 помага на детето за това;

 Достатъчно време за извършване на периодичните катетеризации, понякога дори по време 

 на учебни занятия;

 Дискретна и незабавна помощ, в случай на инцидент с подмокряне или зацапване.

Повече информация за процедурата по чиста интермитентна катетеризация може да намерите в 

ръководствата за сестри и асистенти.

Когато Борис е на 3 години майката решава да се върне на работа. Започва да 

търси подходяща детска градина. Притесненията на семейството са 

свързани с нуждата Борис да бъде катетеризиран 2-3 пъти в рамките на 

работния ден. Майката преценява, че такава помощ може да потърси от 

медицинските сестри, с които всички градини разполагат. Въпреки че нормативната 

уредба вменява това задължение на сестрите в градини и училища, майката е чувала 

за случаи на отказ.

При първата среща със сестрата, майката носи със себе си цялата медицинска документация и прави 

нагледна демонстрация. Сестрата се съгласява и започва да катетеризира Борис в медицинския 

кабинет по два-три пъти дневно. Сменя и памперса на момчето. Всичко върви гладко. Майката се връща 

на работа, а детето се чувства добре в градината. Има приятели и ходи с желание.

Здравословен начин на живот

Децата със спина бифида и хидроцефалия са изложени на висок риск от затлъстяване. След 

навършване на 6 години, минимум 50% от тях са с наднормено тегло; при младите хора и 

възрастните над 50% са затлъстели. Излишните килограми ограничават подвижността, 

самостоятелността и уменията  за самообслужване в ежедневието, а така борбата с тях става още 

по-трудна. Най-доброто решение е превенцията и изграждането на здравословни хранителни 

навици от ранна детска възраст. Освен това, диетата богата на фибри и течности подпомага 

регулирането функцията на червата. 

Въпреки че семейството има най-голямо влияние върху формирането на хранителни навици, 

училището може да помогне и насърчи здравословния начин на живот, особено в областта на 

спорта и физическите дейности. Нашето проучване показа, че прилагането на адаптирани 

програми за децата със спина бифида и с хидроцефалия в часовете по физическо възпитание е 

възможно и може да бъде успешно. За съжаление, повечето от децата не участват в часовете по 

физическо. Аргументите може да са различни, но зад тях лесно прозира незнание и неразбиране на 

състоянието им. В практиката съществуват различни начини за приобщаване на дете със спина 

бифида в часовете по физическо възпитание. Двигателните умения не са толкова определящи, 

колкото желанието на страните. Даденият пример е за момче, което е в инвалидна количка и е 

активен спортист. 

В началното училище любимият предмет на Виктор е физическото възпитание. Салонът е на третия 

етаж, но майката го качва всеки път когато се наложи. Учителката го включва в заниманията като 

измисля игри с децата или му възлага индивидуални задачи, като бокс.

Душевно здраве 
Концепцията за Аз-а е основен компонент от психичното здраве. Тя включва начинът, по който детето 

възприема своята идентичност и по който осъзнава своите качества и особености, съпоставя ги спрямо 

останалите и изгражда самочувствие. Изследвания показват, че децата със спина бифида имат 

значително по-ниско самочувствие по отношение на външния си вид, атлетичност, социално приемане и 

представяне в училище (Shields, 2008). Заедно с това, те са изложени и на риск от депресивни симптоми 

и тревожност (Padua, 2002).

Рискът за психичното здраве изисква сътрудничество и участие на всички заинтересовани страни, 

особено по време на пубертета, когато някои деца със спина бифида и хидроцефалия могат да изпитват 

сериозни затруднения.

 Роза е чувствителна към силни звуци, често сменя настроенията си, понякога 

изпада в нервни кризи. Това се засилва след навлизане в пубертета. 

Когато е в първи клас, след обследване са установени обучителни 

затруднения. С нея започват да работят специален педагог и психолог. 

Майката е доволна от ресурсното подпомагане, защото в тиха и спокойна 

обстановка, Роза възприема материала по-добре. Психологът и оказва голяма 

подкрепа при някои от пубертетните кризи.

При обобщаване на физиологичните нужди, поставихме основен акцент върху цялостното здраве и 

грижи. Отделно от това, обръщаме внимание и на достъпа до храна и вода, който може да бъде 

затруднен поради недостъпната среда, особено при деца в колички. Често училищната столова, 

лавки и кафенета се намират в сутерена, на висок етаж или извън сградата; понякога чешмите са 

твърде високи или недостъпни за човек в инвалидна количка. Тези специфични случаи трябва да се 

вземат предвид, така че да се осигури достъп на всяко дете до храна и вода. Ако в училището не 

може да бъде направена реконструкция, трябва да има назначен отговорник, който да се грижи  

детето да не остава гладно и жадно.  Това може да е дежурният учител, асистент или съученик.

Допълнителна информация за физиологичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия 

е налична в ръководствата за всяка целева група. Здравните грижи са описани подробно в 

ръководството за медицински сестри

ВТОРО НИВО: БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА

The second level of Maslow's classic hierarchy is safety needs and it should be a major concern in all 

schools and kindergartens. As any other students, children with spina bifida and hydrocephalus need to 

feel safe in the environment in which they are learning.

Първа помощ

Всяко учебно заведение трябва да разполага с поне един служител, обучен да оказва първа помощ. 

В България това обикновено е медицинският персонал, заради своето образование и опит. 

Най-честите състояния, които изискват оказването на първа помощ при децата със спина бифида и 

с хидроцефалия са случаи на неизправност на клапата, припадъци, изгаряния, счупване на кости. 

Училищният персонал, който взаимодейства с детето, също трябва да е обучен как да реагира в 

тези случаи, кого трябва да уведоми и кога да сигнализира 112.

Евакуация при бедствия

Природни бедствия и други извънредни ситуации могат да се случат винаги и по всяко време. За да 

бъдат добре подготвени, детските градини и училищата изготвят план за евакуация и провеждат 

регулярни практики и обучения. Планът за евакуация трябва да съдържа ясни процедури и 

отговорности по отношение на лицата, които ще се нуждаят от специална помощ в случай на 

извънредна ситуация,в това число и ученици със спина бифида и с хидроцефалия.

Осигуряването на столове и носилки за спешни случаи, като част от плана, могат да улеснят 

евакуацията на трудноподвижните хора, особено от по-високите етажи на учреждението. Ако 

такива приспособления не са налични, е препоръчително класът, в който учи трудно подвижно дете, 

да бъде оставен на първия етаж, като най-достъпна и безопасна опция.

Провеждането на обучения е от значение, за да се избегне паника сред персонала и учениците при  

реална ситуация. Те са и добър индикатор за това какво може да се случи в случай на спешност.

… в училището се провежда учение за пожарна безопасност. По време на последния час за деня, 

човек от персонала влиза по стаите и предупреждава за пожар. Децата се втурват по стълбите, а 11 

годишният Виктор влиза в асансьора и натиска бутона. Докато пътува надолу, токът е спрян и 

детето остава в пълна тъмнина, затворен между етажите. Чува само превъзбудени викове „Пожар!“. 

Успява да се съвземе от уплахата и звъни по мобилния телефон на баща си, който телефонира на 

ръководството на училището. До обаждането на бащата никой не е установил липсата на Виктор.  

Психически момчето се възстановява трудно. Дълго след инцидента не може да стои в затворени 

пространства и се налага бабата да го придружава в училище за няколко месеца. 

Майката подава сигнали до различни институции, но така и не разбира кой носи отговорност за 

случая.

Защита от тормоз

Според ЮНЕСКО, учениците с увреждания са засегнати от тормоз в по-голяма степен, без значение 

от възраст и учебна среда, като това оказва негативно въздействие върху тяхното образование, 

здраве и общо благополучие. 

Много проучвания показват, че учителите и училищният персонал често подценяват тормоза в 

училищата. От друга страна родителите са по-чувствителни и по-лесно могат да разберат когато 

собственото им дете е обект на тормоз (Demaray, 2013). Затова, добрата комуникация между 

заинтересованите страни, основана на доверие и уважение, е изключително важна. Всеки в 

училище носи отговорност и има задължение да наблюдават за предупредителни признаци на 

тормоз, тъй като някои непреки форми на агресията са трудни за разпознаване. 

В случай на тормоз се налагат синхронизирани и твърди действия от всички страни. Необходимо е 

да се подходи със спокойствие и уважение, които могат да осигурят подкрепяща, грижовна и 

безопасна среда на всички ученици.

 Училищният психолог има важната роля да подкрепи детето-жертва и да му помогне да развие 

устойчивост и увереност в себе си.

Стела няма близки приятели в училище. Общува с едно-две деца. Понякога е обект на обиди и 

вербален тормоз от група деца от класа. Едно от момчетата си позволява да я рита и удря.  Класната 

не успява да се справи с проблема. Не взема страна, защото това са „детски работи“. Майката 

подава редица сигнали до директорката, РУО (Регионалното управление на образованието), МОН. 

Свързва се с адвокат и обмисля завеждане на дело. В крайна сметка момичето се премества в 

друго училище и ситуацията се успокоява. 

Стела трудно приема обидите от съучениците. Има периоди, в които става много емоционална и 

плаче. Тогава майката я спира от училище за седмица-две, докато се успокои.

Безопасна инфраструктура в и около училище, подходяща за хора с увреждания

От една страна, съществува известно припокриване между тази тема и нуждите на децата от 

достъпност, разгледани на следващото ниво от пирамидата. От друга, виждаме „достъпността“ 

по-скоро в контекста на възможност за упражняване на права и достъп до услуги, докато 

„безопасната инфраструктура“ е екзистенциален минимум, който училищата и детските градини 

трябва да осигурят. Поради тази причина и отделяме специално внимание. 

Представяме някои примери, свързани с безопасната инфраструктура, които се отнасят до 

нуждите на учениците със спина бифида и хидроцефалия: 

 Слабата чувствителност или пълната липса на чувствителност в долната част на тялото 

 носи сериозен риск за здравето. Понякога децата не могат да усетят, че нещо се случва с 

 тялото им и лесно могат да се изгорят, наранят или да счупят крак, без дори да усетят;

 Подредбата в класната стая трябва да позволява на децата, използващи помощни средства, 

 да се придвижват безопасно и свободно, за да могат да участват наравно с останалите във 

 всички дейности на класа. Пътеките между чиновете трябва да са достатъчно широки, 

 разчистени от ученически чанти, несесери и др.;

 Рампите са едно от икономически най-достъпните и най-използвани решения за 

 подобряване достъпността на сградите. При проектирането и монтирането им обаче рядко 

 се спазват стандарти. Рампите често са твърде стръмни, тесни и хлъзгави, което ги прави 

 опасни и неизползваеми. 

 Училището е със стълби до първия етаж, а коридорите са на нива. За да стигне до 

класната стая на първия етаж, майката и бабата на Роза я вдигат. Използвайки 

предизборна кампания, майката успява да издейства общинско финансиране 

за подобряване на достъпността в училище. Монтират естакади на задния 

вход и в коридорите, които обаче не помагат заради големия си наклон.  

Впоследствие, по инициатива на майката, директорката кандидатства по 

национална програма и получава финансиране за асансьор до първия 

 етаж. ;

 Монтирането на парапетите на външните стълби и от двете страни по протежението на 

 вътрешните, значително би подобрило самостоятелността, мобилността и усещането за 

 сигурност у децата. Това би имало силен положителен ефект върху  учениците с леки 

 двигателни увреждания, които не използват помощни средства. Нашето проучване показва, 

 че техните нужди от безопасност често остават неидентифицирани и непосрещнати,  поради 

 презумпцията, че могат да ходят самостоятелно. Не се вземат предвид важни детайли: 

 дейности като изкачване на стълби или 20 минутно ходене пеша до училище са рискови, 

 отнемат време и често не са възможни за дете с тежка чанта. Децата се нуждаят от помощ 

 или им отнема твърде много време;

 В училището има специализирани кабинети по физика, биология, география, компютърно 

 обучение и др., които са разположени на различни етажи в сградата. Качването и слизането 

 по стълбите за нея е предизвикателство и отнема цялото време през междучасията. Тъй 

 като все пак се справя, ръководството не счита за нужно да взема мерки и да мести класа на 

 първия етаж.

 Цялото семейство е ангажирано с образованието на Александра. Баща и я води сутрин с 

 колата, влиза с нея в училище и носи чантата до стаята на втория етаж;

 Дворът и тротоарите около сградата са важна част от училищната инфраструктура и също 

 трябва да са безопасни и достъпни. Това включва регулярно почистване на снега и листата; 

 осигуряване на ниски бордюри, здрави плочки и свободни тротоари за пешеходци.

 

 Основното училище на Мартин е било на 200 метра от дома му, но всеки ден  

 баща му го карал до там. Плочките на тротоарите били толкова счупени, 

 че количката едва се придвижвала. След няколко скъпи ремонти, баща 

 му решил да ползват колата

 Като цяло, ходенето на училище през зимата е предизвикателство. 

 Училищният двор е покрит със сняг, а деца и учители стигат до входа 

 през малка заледена пътека. Катка не може да върви с патериците и 

 се налага майка и да я придружава всеки ден до класната стая.

Допълнителна информация за нуждите от безопасност на деца със спина бифида и хидроцефалия е 

налична в ръководствата за всяка целева група.

ТРЕТО НИВО: ДОСТЪПНОСТ

Съгласно дефиницията на ООН, достъпността означава равен достъп на всички, като се допълва, че 

без достъп до съоръженията и услугите в общността, хората с увреждания никога няма да 

бъдат напълно приобщени (UN, н.д.).  Това твърдение е валидно, както за образованието, така и за 

всяка друга област от живота. Тъй като достъпността е определящ фактор за успешното 

приобщаване, сме я включили към базовите нива на пирамидата, заедно с физиологичните нужди 

и безопасността. 

Необходимостта от достъпност е толкова основна за децата със спина бифида и с хидроцефалия, че 

в повечето случаи не училищният профил или интересите определят училището, което детето ще 

посещава, а именно достъпната архитектура на сградата и съоръженията.

 

Александра се справя добре с учебния материал. Прави впечатление на прилежна и любознателна 

ученичка. Често получава похвали. На зрелостните изпити получава много добри оценки, които и 

позволяват да избира измежду най-добрите гимназии в града. След много размисли, семейството 

решава да не се възползва от тази възможност. Алекс продължава в  досегашното училище. То е 

близо до дома, изградени са добри отношения с екипа и е установена рутина при катетъризациите. 

Това надделява над интересите и възможностите на детето.

Семейството на Виктор се насочва към тази гимназия единствено заради изградената достъпна 

архитектурна среда. Интересите на момчето и профилът на училището не са фактор при избора. 

Сградата е снабдена с рампа до първи етаж, асансьор и тоалетна за хора с увреждания. Виктор 

може да стигне самостоятелно до всички помещения. Не ползва асистенция от възрастен в 

училище

Достъпността не следва да се разбира само във физически смисъл, но и като достъп до 

информация, услуги и съоръжения. Училището може да предприеме различни мерки за 

подобряване достъпа на деца със спина бифида и с хидроцефалия до образование. Някои от тях са 

свързани с изграждане на училищна среда без бариери, други с осигуряване на информация, 

комуникация и учебни материали в алтернативни формати.

Достъпна училищна инфраструктура

Недостъпният транспорт до училище, недостъпните входове и невъзможността някои деца да 

стигат свободно до столовата, специализираните кабинети, библиотеката и тоалетната, както и 

неподходящото обзавеждане на класните стаи, хлъзгавите подови настилки и др., се разглеждат 

като бариери пред образованието на деца с увреждания, в това число и децата със спина бифида и 

хидроцефалия.  Тези инфраструктурни бариери трябва да бъдат премахнати, за да се осигури 

приобщаваща училищна среда за всяко дете.

Достъпната училищна инфраструктура може да включва:

 Рампи във и извън сградата на училището за децата, които не могат да ползват стълби или 

 да качват бордюри;

 Парапети на външните стълби и двустранни парапети по протежение на вътрешното 

 стълбище;

 Асансьор в сградите с повече от един етаж;

 Достатъчно широки врати, осигуряващи свободното движение на деца в колички;

 Класни стаи с достатъчно място за маневри на дете в количка;

 Тоалетни помещения достъпни за колички, с достатъчно място за маневриране около 

 тоалетната и мивката и за придружител; с осигурено заключване и помощни дръжки;

 Обзавеждане в класната стая, предназначено да се използва от децата с увреждания – 

 достатъчно високи бюра, столове и др;

 Двор, площадки и тротоари около сградата, достъпни за деца в колички;

 Подходяща височина на дъската, за да може да се ползва от деца в колички;

 Отсъствие на катедра пред дъската; 

 Класната стая, която е на едно ниво;

 Наличие на места за паркиране, обозначени за хора с увреждания.

В повечето случаи за осигуряване на достъпна инфраструктура са необходими значителни 

финансови средства. Съществуват, обаче някои практични и рентабилни решения. 

Най-разпространеното и икономически изгодно решение е осигуряване на пълна достъпност до 

съоръженията на един от етажите в сградата и преместване на класа на трудноподвижното дете 

там. Обикновено това е първият етаж. Ако има външни стълби се монтира рампа; поне една 

тоалетна се пригодява за хора с увреждания; класната стая се пренарежда, за да се осигури 

достатъчно място за маневриране. Ако тоалетната не може да бъде пригодена, вариант е да се 

осигури достъп до друго подходящо помещение за катетеризация, като например здравния 

кабинет.

Въпреки своите плюсове, това решение не е най-приобщаващото и препоръчително, тъй като  много 

от кабинетите, библиотеката, столовата, са разположени на горните етажи и могат да останат 

недостъпни. В такъв случай училището трябва да осигури алтернативен достъп до тези услуги, 

например чрез помощник, който ще носи закуски, вода или книги от библиотеката. Този човек може 

да бъде учител, асистент или дори съученик.

Майката на Донка търси подкрепа от РУО. Насочват я към близкото квартално средно училище. 

Приемат Донка в редовен клас. Директорът намира стая за класа на първия етаж, който е на нивото 

на земята. В сградата има тоалетна за хора с увреждания. Детето може да се придвижва 

самостоятелно в класната стая и по коридорите, да излиза и влиза от сградата, да ползва тоалетна.

Всички мерки за подобряване на достъпността трябва да 

следват съответните стандарти и добри практики. Нашето 

проучване установи, че поради липса на опит и разбиране на 

стандартите за достъпност сред строителите и училищната 

администрация, училищната инфраструктура често остава 

недостъпна и дори опасна за учениците и хората с увреждания. 

За да подкрепи усилията на училищната администрация, 

ръководството за директори представя конкретни параметри 

и полезни съвети за превръщането на физическата среда на 

училището в безопасна, достъпна и приятелска за децата с 

увреждания.

Достъпна информация и обучителни материали

Всички материали и информация, предоставени в клас, 

трябва да са достъпни, разбираеми и използваеми от 

всички деца. Учениците със спина бифида и хидроцефалия 

може да се нуждаят от някои специални материали, като 

например:

 Допълнителен комплект учебници за дома;

 Копие от записките на учителя по урока;

 Аудио запис на преподадения от учителя урок;

 Приспособления и помощни технологии за работа в 

 клас;

 Софтуер/устройства за преобразуване на говор в текст и 

 обратно.

ЧЕТВЪРТО НИВО: ПРИНАДЛЕЖНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Четвъртото ниво от пирамидата обхваща нуждата от принадлежност на социално ниво. Съгласно 

класическата теория на Маслоу социалното ниво обикновено става приоритет след като базовите 

нива са достатъчно задоволени. На това ниво учениците търсят принадлежност към социалната 

си среда, искат да се идентифицират с връстниците си, да почувстват, че се вписват. Липсата на 

усещане за принадлежност често има отрицателен ефект при учениците, карайки ги да се 

чувстват изолирани и дори изключени от образователния процес. Всъщност най-големите 

затруднения пред учениците с дефицити се проявяват именно на това ниво. 

(Lutz, 2016)

Нашето проучване потвърждава тези констатации, но също така показва, че контактите с 

връстници са най-мотивиращият фактор сред учениците със спина бифида и хидроцефалия и 

техните родители в учебния процес.

През първите четири години, Елиф посещава редовен клас в масово училище. Родителите я 

записват заради контакта с децата. Момичето не може да възприеме нищо от материала, защото не 

чува. Не се научава да чете. Обича да рисува и преписва текстове като картини, без да знае 

значението им. Харесва и контактът с децата.

Изграждането на положителни взаимоотношения с връстници в детската градина и в училище 

може да бъде сериозно предизвикателство за децата със спина бифида и хидроцефалия. Някои от 

тях от ранна възраст се сблъскват с изолацията и изключването и не успяват да изградят добри 

социални умения. В процеса на израстване и прехода през юношеството към зрелостта, 

предизвикателствата нарастват още повече. Обикновено те са свързани с ниско самочувствие, 

неувереност, депресия, лоши социални умения и липса на социален опит. Въпреки че, тези 

проблеми са типични за всички млади хора, при децата и младежите със спина бифида и 

хидроцефалия, те са още по-обострени, заради допълнителните предизвикателства свързани с 

увреждането, с които те се сблъскват. 

Някои от тези предизвикателства значително възпрепятстват възможностите за неформално 

общуване с връстници и създаване на приятелства в училище. Когато тези пречки са 

идентифицирани навреме, те могат лесно да бъдат избегнати. Така се осигуряват по-добри условия 

за социално общуване и изграждане на социални умения. Например: 

 Голяма част от децата пропускат детската градина и така прескачат важно стъпало в 

 детското развитие, което носи много възможности за положителни контакти,  

 взаимодействие с връстници и трупане на социален опит;

 Децата със спина бифида обикновено се нуждаят от повече време за тоалет, заради 

 катетъризациите. Това намалява възможността за контакти с връстници през 

 междучасията. Добра практика е въвеждането на график за катетеризации във времето 

 извън голямото междучасие, така че детето да може да общува свободно;

 Повечето от тях не посещават часове по физическо възпитание и така пропускат ценна 

 възможност за развитие на положителни социални умения, умения за решаване на 

 проблеми и изграждане на екипност, които спорта в училище дава;

 По отношение на транспорта до и от училище, повечето деца са зависими от родителите си, 

 които ги придружават почти винаги. Причините са различни, от лошата инфраструктура до 

 тежките чанти. Времето преди и след училище може да се прекара в разходки и разговори с 

 приятели;

 Непрекъснатата асистенция и надзор от възрастен е поредната пречка пред свободното 

 общуване с връстници;

 Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия не участват в извънкласни занимания, 

 които са отлична възможност за срещи с хора със сходни интереси, създаване на 

 приятелства и развитие на социални умения. 

Честите хоспитализации и дългите периоди на отсъствие по различни здравословни причини, 

откъсват децата от училищния живот и им пречат да създадат по-дълбоки приятелства. Много 

вероятно е те да се нуждаят от допълнителна подкрепа в тази посока от своите учители и от 

другите заинтересовани страни.

ПЕТО НИВО: САМОУВАЖЕНИЕ И САМОСТОЯТЕЛНОСТ

За да бъдат ефективно приобщени в училище, децата трябва да се чувстват значими, уважавани и 

ценени от околните. Както споменахме по-рано, във връзка с психичното здраве, децата със спина 

бифида и с хидроцефалия често  демонстрират ниска самооценка. Изграждането на оптимална 

самостоятелност в ежедневието и на функционални житейски умения и компетенции, са от 

решаващо значение за постигане на независимост и самоувереност и по този начин за 

повишаване на самооценката при деца със спина бифида и хидроцефалия.

Като основни фактори определящи успешното функциониране в ежедневието и качеството на 

живот при децата със спина бифида, се посочват добрата физическа форма и мускулна сила, 

умствените способности и независимостта при придвижване. Те оказват влияние в много по-силна 

степен от другите медицински показатели, свързани с увреждането (Schoenmakers, 2004).

На практика това означава, че за да се насърчи самостоятелността и функционалността на 

учениците със спина бифида и хидроцефалия, детската градина и училището трябва да осигурят 

достъпна архитектурна среда, възможности за оптимално развитие и подходящи условия за спорт 

и физическа активност.

Това е дълъг процес, който изисква усилия от всички заинтересовани страни в образователния 

процес. Не можем да очакваме положителната промяна да се случи веднага, особено при деца, 

които са били изцяло зависими от грижата на възрастен и по отношение на уменията за 

самостоятелност, се развиват средно 2-5 години след връстниците си (Davis, 2006).

Всички заинтересовани страни трябва целенасочено и при всяка възможност да насърчават 

самостоятелността при децата:  

 За децата с двигателни увреждания достъпната архитектурна среда е определящ фактор 

 за постигане на самостоятелност в училище. Това е съществена предпоставка децата със 

 спина бифида и хидроцефалия да упражняват свободно правата си, да участват в 

 училищния живот наравно с връстниците си, да подобрят качеството си на живот, своята 

 самостоятелност и самочувствие.

 Всички тоалетни в училище са с клекало. Кабинките са прекалено тесни, за да се ползват с 

 асистент. Често се налага асистентката да сменя памперсите на Мони по коридорите, 

 докато другите деца са в час.;

 Някои деца със спина бифида успяват да ходят без нужда от каквато и да е помощ, докато 

 други може да се нуждаят от ортези или друг тип помощни средства, които да им помогнат 

 да се придвижват. Важно е децата да се научат да използват тези помощни средства 

 възможно най-рано, тъй като уменията за самостоятелно придвижване са пряко 

 свързани с когнитивно, физическо и социално развитие и независимост. Поради същите 

 причини по-големите деца трябва да познават достъпните транспортни услуги до училище;

 Възрастта за започване на самокатетеризация е различна, но при повечето деца това се 

 случва към десетата година (Atchley, 2020). Въпреки това, за някои деца на възраст 15-16 

 години самокатетеризацията си остава непреодолимо предизвикателство, без да има 

 медицинска предпоставка за това. Нужно е родителите и другите възрастни, които 

 катетъризират детето, да го насърчават и подготвят за прехода от ранна възраст, с 

 обяснения и включване в процедурата;

 При децата с увреждания често се наблюдава прекалена зависимост от родител или друг 

 възрастен, дори за дейности, в които децата могат да се справят сами. Родителите трябва 

 да разпознават тези ситуации и да им противодействат ефективно, за да подкрепят 

 емоционалната независимост на детето. Включването на външен асистент в грижата, би 

 било добър вариант при наличието на подобна емоционална зависимост;

 Има различни варианти за минимизиране на теглото на ученическата чанта. Това може да 

 стане чрез осигуряване на шкаф за лични вещи в училище и втори комплект учебници; 

 използване на листове вместо тетрадки за работа в клас и ползването на електронна поща 

 за изпращане на готовите домашни. Така ще се намали нуждата от помощ на възрастни и 

 значително ще подобри самостоятелността на децата в училище и по пътя натам.

 

 Когато Ева се научава да се самокатетъризира, помощта на асистентката се ограничава 

 предимно до носенето на тежката чанта до и от училище. Ева изявява желание да остане 

 сама в училище. Родителите разговарят с училищното ръководство и класната и с леки 

 реорганизации успяват: директорът предлага втори комплект учебници, който да се ползва 

 само в училище; Ева получава ключ за една от тоалетните, където монтират  малка аптечка 

 с принадлежностите и; детето използва единични листове, вместо тетрадки. Чантата и се 

 олекотява значително и в 6-ти клас тя продължава без асистент. Децата от класа и помагат 

 с качването на стълби или с носенето на покупките;

 Съществуват специални приложения за смартфони и смартчасовници, които могат да 

 следят режима и диетата на детето и да му напомнят за катетеризациите, смяната на 

 позицията, приема на вода и лекарства. Те са изключително полезни в рутинната грижа и 

 позволяват на децата да бъдат по-независими в уменията си за самообслужване, вместо да 

 разчитат на възрастните да ги подканят;

 Когато срещнат дете с увреждане, повечето деца и възрастни се опитват да помогнат. 

 Такава помощ обаче не винаги е полезна и желана. За доброто самочувствие на децата е 

 важно да запазят своята независимост, доколкото това е възможно и да правят нещата, 

 които умеят, без незабавно някой да им се притичва на помощ. Когато предоставяте помощ 

 на детето, поискайте неговото разрешение и най-важното, попитайте го как иска да му 

 помогнете!;

 Физическата активност за хора със спина бифида е от решаващо значение, тъй като лошата 

 форма и загубата на сила могат да ги направят по-зависими в изпълнението на ежедневните 

 дейности (Rimmer, 2005). Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия могат и трябва 

 да участват в часовете по физическо възпитание. Понякога спортните дейности могат да 

 изискват адаптиране и модифициране, което е напълно постижимо с внимателно 

 планиране, достатъчно информация и творчество.

Проучване от 2005 г. (Schoenmakers, 2004) не открива съществени разлики в самочувствието и 

равнището на самоувереност между пациенти с по-тежки (менингомиелоцеле) и по-леки форми на 

спина бифида. Това показва, че всички деца със спина бифида и хидроцефалия се нуждаят от 

грижи и подкрепа, за да развият своите способности, представяне и функционалности. Нуждата 

от такава подкрепа съществува дори при децата, които могат да ходят без помощни средства 

или не са идентифицирани като ученици със специални образователни потребности.

Мони се придвижва без помощни средства, но е нестабилна. Майката се притеснява детето да не 

падне по стълбите или да бъде наранено от тичащи деца през междучасията. Директорката 

отказва да осигури допълнителни парапети на стълбите при входа или да премести класа на първи 

етаж, защото детето ходи и „няма нужда“.

ШЕСТО НИВО: КОГНИТИВНИ НУЖДИ

Когнитивните нужди са израз на естествената потребност у човек да учи, опознава, изследва и 

създава, за да разбере по-добре света около себе си. На това ниво ученикът се стреми да реализира 

своя личен потенциал в сферата на образованието. Учениците си поставят определени цели и се 

стремят към тяхното постижение.

 Повечето от тях имат средно ниво на интелигентност;

 Когнитивните функции се влияят най-силно от хидроцефалията и съпътстващите я 

 усложнения като проблеми с работата на клапата, брой на ревизии, наличие на припадъци и 

 допълнителни структурни аномалии на централната нервна система (Wills, 1993), (Fletcher, 

 1996);

 Резултатите от изследване на вербалната интелигентност дават по-точна прогноза за 

 потенциала на ученика, отколкото общите резултати на интелигентността;

 Децата със спина бифида се справят по-добре в четенето на глас и правописа,  отколкото в 

 разказването и математиката;

 Колкото по-високо е нивото на увреда, толкова по-голяма е вероятността интелигентността 

 и академичните умения да бъдат повлияни негативно;

 Учениците със спина бифида често демонстрират проблеми в перцептивно-моторното 

 развитие;

 Здравословните проблеми могат да повлияят негативно на успеха в училище;

 

Често се случва учениците със спина бифида и с хидроцефалия да бъдат несправедливо 

набеждавани за „мързеливи“ или „немотивирани“, когато всъщност са налице обучителни 

проблеми. Те трудно задържат внимание; работят бавно; неспокойни и разсеяни са; губят неща; 

могат да имат проблеми с вземането на решения. Изключително важно е педагогическият 

персонал да е обучен да разпознава затрудненията и да прилага стратегии за тяхното 

преодоляване. Понякога не е по силите на един учител да се справи с тази задача. Налага се 

прилагането на мултидисциплинарен подход и едновременна подкрепа от всички страни.

Ръководствата за всяка целева група дават полезни съвети как да се посрещнат когнитивните 

нужди на деца със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често срещаните обучителни затруднения, 

специфични стратегии за преподаване и добри практики са описани подробно в ръководствата за 

учители и специални учители.

СЕДМО НИВО: САМОЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

На последното ниво е поставена нуждата от усъвършенстване. Децата се стремят да подобрят 

училищната среда, собствения си живот и живота на хората около тях. Те вече не се 

самоопределят като уязвими и се чувстват готови да отстояват своите права и правата на другите.

 

Семействата често са най-добрият застъпник на детето и най-добрият модел за подражание, когато 

тези умения се заучават.  Въпреки това учителите и другите заинтересовани страни в 

образованието също могат да насърчат учениците в тази посока. 

Не само възрастните, но и самите ученици със спина бифида и с хидроцефалия трябва да познават 

и разбират правата си като деца и хора с увреждания. Важно е да могат да идентифицират 

дискриминацията и да познават техники и стратегии за справяне с нея. Това може да се постигне 

чрез положителни модели на подражание, добри примери, наставническа подкрепа и гражданско 

образование в училище.

Повече информация за това как всяка целева група може да подкрепи децата да подобрят уменията 

си за застъпничество и самозастъпничество, е предоставена във всяко ръководство.

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



детската градина и в училището. Multi-IN пирамидата е изградена от седем нива. В настоящия 

раздел ще се спрем на всяко от тях като опишем конкретните потребности попадащи в него, ще 

покажем реални примери и ще посочим как те могат да бъдат посрещнати от участниците в 

образователния процес/заинтересованите страни. 

Пирамида на приобщаването Multi-IN, адаптирана по йерархичния модел на Маслоу, в подкрепа

учениците със спина бифида и с хидроцефалия. 

ПЪРВО НИВО: ФИЗИОЛОГИЧНИ НУЖДИ

На първото ниво от модела на Маслоу са физиологичните нужди. Това са нуждите от първа 

необходимост в живота ни, като храна, питейна вода, сън, облекло, добро здраве.

Тук е моментът да обърнем внимание на цялостната представа за здравето на децата със спина 

бифида и с хидроцефалия. Съгласно общоприетото схващане, всички хора с увреждания имат 

здравословен проблем (ICF, 2001). Въпреки това, наличието на увреждане не означава, че човек е 

Спина бифида може да бъде диагностицирана преди раждането. Използват се тройният 

биохимичен скрининг, изследване на околоплодна течност и ултразвуково изследване. При 

поставяне на диагнозата е невъзможно да се предвиди категорична прогноза за развитието на 

детето, тъй като при спина бифида има огромна разнородност на проявите. Лечението на спина 

бифида, свързано с оперативно затваряне на дефекта, е възможно преди или след раждането. 

Повечето деца се подлагат на операция след раждането, но в много страни вече е възможна 

операция по време на бременността. Надеждната информация е от съществено значение за 

родителите, които очакват дете със спина бифида, тъй като тя ще определи техните решения по 

отношение оперативното лечение и бъдещето на детето.

Пренатално лечение на спина бифида – опериране преди раждането

Операцията на плода по време на бременност трябва да се извърши до 26-та 

седмица от бременността. В САЩ провеждат клиничното проучване MOMS - 

Trial (Management Of Myelomeningocele Study), благодарение на което грижите 

за пациенти със спина бифида се промениха фундаментално. При ранно 

установяване на спина бифида е възможно да се извърши операция 

на плода между 19-та и 26-та г.с. По време на операцията 

отвореният дефект се затваря, така че да се избегнат 

по-нататъшни неврологични увреждания на гръбначния мозък 

при продължаващото вътреутробно развитие. По този начин 

ефектите от спина бифида могат да бъдат значително 

ограничени.

Един от пионерите на феталната хирургия, професор Муели от 

Швейцария отбелязва, че обхватът на новите открития при деца 

със спина бифида, оперирани пренатално, би могъл да ангажира 

цяло едно поколение учени и да ги обедини в уникален шедьовър на 

съвременната спинабифидология. 

Напредъка в пренаталните техники за затваряне на дефекта и докладваните все по-добри 

резултатите при възстановяването на матката, доведоха до революция в неврохирургичния 

подход към менингомиелоцеле. Процедурата крие и известни рискове, най-честият от които е 

последващото преждевременно раждане. Въпреки това, изследванията потвърждават, че 

ползитеот пренаталната хирургия надвишават усложненията и рисковете при недоносените 
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бебета. Повечето бебета се раждат в 37-та седмица от бременността.  Преките ползи от феталната 

хирургия при децата със спина бифида включват намаляване на честотата на хидроцефалия, 

малформация на Арнолд Киари II, леко подобрение на двигателните умения и намаляване на 

смъртността.

Демонстрационен видеоклип за фетална хирургия:

 https://www.youtube.com/watch?v=bLnYzCcTEEA

Пренаталната операция на спина бифида вече не се счита за експериментално лечение. Такива 

операции от години се правят успешно в Белгия, Германия, Италия, Полша, Швейцария и други 

държави в Европа. Един от най-известните центрове е в Цюрих, Швейцария. Разходите се покриват 

съгласно Европейската директивата за трансгранично здравно обслужване. 

Лечение на бебе със спина бифида след раждането

Целта на неврохирургичната интервенция при децата, родени със спина бифида, е да затвори 

отворените дефекти възможно най-скоро след раждането и да предотврати възможните вторични 

усложнения. Такива усложнения са отвореното менингомиелоцеле и хидроцефалия, малформация 

на Арнолд Киари II и възможен синдром на гръбначния мозък.

Някои държави предоставят по-добри грижи на пациентите със спина бифида, но дори и в общ план, 

съвременните познания, не само в областта на медицината, позволяват да се осигури качествено и 

ефективно лечение, възможно най-скоро след раждането. Това е от съществено значение за 

цялостното бъдещо развитие на детето. С подходяща следродилна здравна грижа повечето 

пациенти ще оцелеят, като това зависи пряко от степента на увреждане.

Спина бифида възниква в резултат на ранна аномалия в развитието на нервната система и води до 

различни структурни аномалии и свързаните с тях функционални неврологични дефицити. Това 

значи, че неврологичните проблеми са в основата на всички клинични прояви. Операцията не 

компенсира неврологичния дефицит. Пациентът остава с неврологични увреждания.

Според класификацията на Маккомб, представена от Хорн, дефектите на невралната тръба се 

делят на:

1.  каудален и краниален, според мястото на възникване. 96% от тях са в каудалния (задния) 

 край, 3% в черепния край (черепа) и 1% са комбинирани.

2.  отворени и затворени

 Затворени: Спина бифида окулта като асимптоматична спина бифида. Среща се при 25% от 

 населението. Обикновено е без прояви и няма усложнения.

Отворени: Менингоцеле - забелязва се затворен кожен сак, излизащ от гръбначния стълб. Сакът

  съдържа гръбначна течност, но не и нервна тъкан.

  Менингомиелоцеле - неправилно развитият гръбначен мозък излиза през  

  несвързаните дъги на един или няколко прешлена. Това е най-честата форма на 

 спина бифида. Тя възниква в резултат на ранен дефект в развитието на нервната система и 

 води до последващи структурни аномалии и свързаните с тях функционални неврологични 

 дефицити. 

Последващата грижа е силно ограничена като включва диагностицирането и хирургичното лечение 

на възможни сраствания, образувани на мястото на първоначалната оклузия и произтичащите от 

това неврологични признаци и симптоми.

По отношение на функционалността при ходене, децата със спина бифида се разделят на три групи.

1.  Децата, които ходят самостоятелно;

2.  Децата, които ходят с помощни средства – с патерици, бастуни, проходилки, ортези и др. 

 Ходенето обикновено е функционално само за кратки разстояния.

3.  Децата, които се придвижват с рингови колички – някои самостоятелно, други с 

асистенция.

ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА С ХИДРОЦЕФАЛИЯ

Според Смрек хидроцефалията е състояние, характеризиращо се със събиране на 
цереброспиналната течност в мозъчните вентрикули, причинено от нарушения в нейното 
образуване, поток или абсорбция.

Хидроцефалия може да бъде вродена или придобита. Може да се появи на всяка възраст. 

Причината обикновено е друго заболяване, като менингомиелоцеле, синдром на Денди-Уокър, 

малформации на Арнолд Киари II, състояния след инфекция или мозъчен кръвоизлив (при 

недоносени бебета, нараняване или мозъчни тумори).

От десетилетия се прилага класическото лечение на хидроцефалия, което се изразява в 

оперативното поставяне на устройство във вентрикулите на мозъка. Оттам, чрез система от помпи 

и маркучи, се свързва, най-често, с коремната кухина. Нарича се вентрикуло перитонеален дренаж 

- VP клапа/шънт.

Друга алтернатива е вентрикуло атриален дренаж (VA), при който краят на катетъра се свързва не 

с коремната кухина, а с дясното предсърдие. Този вид дренаж е по-рядко използван.

След хирургичното лечение могат да се получат някои усложнения, като инфекция или свръх 

дренаж. Вече има програмируеми клапи, при които е възможно да се регулира пропускливостта на 

клапата от външно устройство. 

Средно се налагат по две ревизии на клапата, поради усложнения или растеж на детето.

Видеоклип на английски, с повече информация за хидроцефалия, направен от видния американски 

неврохирург Б. Уарф:

https://www.youtube.com/watch?v=bHD8zYImKqA

Днес някои случаи на хидроцефалия могат да се лекуват без оперативно поставяне на клапа. 

Алтернативата е ендоскопска вентрикулостомия, при която с помощта на невроендоскоп се прави 

отвор в основата на третия мозъчен вентрикул, за да може гръбначно-мозъчната течност да се 

оттича.

Чрез ендоскопска тривентрикулостомия (ETV) могат да се избегнат някои усложнения свързани с 

клапите, като инфекция или отхвърляне.

Повече за метода ETV може да видите на този линк: 

 https://www.youtube.com/watch?v=g3sVRWjHA98

СИМПТОМИ НА НЕИЗПРАВНОСТ НА КЛАПАТА

Изданието “Understanding Spina Bifida” посочва следните симптоми на неизправност на клапата, 

според възрастта на детето::

Малки деца:  Висока температура;

   Повръщане;

   Умора, свръхчувствителност;

   Подуване, неестествено обезцветяване, зачервяване на кожата, по 

   протежение на клапата и тръбата;

   Загуба или увреждане на вече придобити когнитивни и двигателни функции 

   (ходене, говор, координация и баланс);

   Припадъци, придружени от потрепвания;

   Главоболие;

   Уголемяване на главата, причинено от уголемяване на вентрикулите;

   Зрителни нарушения: замъгляване, двойно виждане, прекомерно мигане или 

   кривогледство;

   Краищата на очите се издърпват надолу;

   Загуба на концентрация и поведенчески разстройства;

   Общо неразположение.

Деца и възрастни: Главоболие;

   Гадене, повръщане;

   Умора, свръхчувствителност;

   Общо неразположение;

   Болки в гърба;

   Висока температура;

   Зрителни нарушения: замъгляване, двойно виждане;

   Промени в емоционалността;

   Нарушения на координацията, непохватност;

   Нарушения в умствените способности;

   Подуване, неестествено обезцветяване, зачервяване на кожата, по 

   протежение на клапата и тръбата;

   Нарушения при ходене;

   Припадъци, придружени от потрепвания;

   Влошаване на представянето в или извън училище;

   Сънливост;

   Трудно събуждането;

   Намалени когнитивни и двигателни умения.

Какво трябва да се направи, ако се появят симптоми на неизправност на клапата?

1. Ако симптомите се появят рязко и тежко, незабавно потърсете медицинска помощ.

2. Отидете до най-близкото спешно отделение.

3. Ако симптомите са по-леки, посетете лекуващия неврохирург и обсъдете по-нататъшни  

 възможности за лечение.

ПАРАДОКСИТЕ ПРИ СПИНА БИФИДА

 Спина бифида често се описва като най-тежката вродена аномалия, съвместима с живота.

 Няма двама души еднакво засегнати от спина бифида, дори и с еднакво ниво на дефекта.

 Това е една от малкото вродени малформации, при които има превенция.

 Научно доказана е възможността за ефективно предотвратяване на появата на този вроден 

 дефект чрез използването на фолиева киселина (един от групата на витамините В - В9).

 Допълнителният прием на фолиева киселина при жени в детеродна възраст един месец 

 преди забременяване и през първите четири седмици от бременността, намалява риска от 

 спина бифида с до 75%.

 В страните, които прилагат обогатяване на хранителни суровини с фолиева киселина 

 (най-често брашно), честотата на спина бифида е намалена с до 30%.

 Известни са различни фактори, които в различни комбинация и едновременно могат да 

 доведат до спина бифида.

 Повечето хора с тази диагноза не се раждат, въпреки че в обществото има много примери за 

 успешни хора със спина бифида.

 Литературата в много страни предлага остаряла и неадекватна информация за живота на 

 хората със спин бифида и с хидроцефалия, въпреки множеството съвременни научни данни 

 и изследвания и добрите примери около нас. 

 Качеството на живот на много възрастни със спина бифида, като параолимпийски 

 спортисти, лекари, адвокати и други, е видно. Въпреки това, на новите родители се поднася 

 предимно негативна информация и лоши прогнози за детето.

 Поради факта, че повечето професионалисти не срещат хора със спин бифида по време на 

 практиката си, те имат негативно отношение към тези хора. Често директори, учителите и 

 други специалисти подхождат с подобна настройка. Ако не се поддадат на тези 

 предразсъдъци, те могат да изиграят изключително положителна роля в живота на децата, 

 като се превърнат в източник, не само на знания, но и на възможности.

 Вярваме, че образователни материали Multi-IN също ще допринесат за по-обективна 

 представа за тези хора и чрез информирани и подготвени експерти, ще отворят нови 

 възможности за деца и младежи със спина бифида и с хидроцефалия.

 Благодарение на спина бифида се развива ново направление в медицината - пренатална 

 фетална хирургия. Бебето се оперира до 26-та седмица от бременността, докато е още в 

 тялото на майката. В момента пренаталната хирургия се прилага широко и при деца с други 

 диагнози, не само за спина бифида.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ СПИНА БИФИДА

Най-леката форма на спина бифида (окулта) представлява неоформена дъга на единия прешлен на 

гръбначния стълб. Всеки четвърти има такъв анатомичен вариант, което на практика не се свързва 

със заболяване или има някакви последици.

Приблизително всеки хиляда души имат сериозен дефект. Той може да доведе до различна степен 

на парализа и нарушена подвижност на долните крайници, както и да повлияе на функцията на 

червата, пикочния мехур; да доведе до затлъстяване, влошаване на фината моторика, зрението, 

слуха, ученето и когнитивната функция.

Навременното и правилно лечение е превенция на много възможни усложнения. Хората със спина 

бифида се нуждаят от доживотната помощ от редица специалисти. Вторичните последици от 

диагнозата са комплексни и изискват координирани грижи и сътрудничеството на различни 

експерти, заедно с лекарите специалисти – неврохирург, невролог, уролог, ортопед, рехабилитатор, 

участват физиотерапевт, диетолог, психолог, социален работник и др.

При диагностицирането на много от вторичните последици, трябва да се има предвид, че спина 

бифида е комплексен и сложен проблем и изисква цялостен поглед от няколко експерти. 

Благодарение на сътрудничество между тях е възможно да се открие решението по-ефективно, 

лесно и бързо.

Повечето деца със спина бифида посещават масови училища.  Повече от 80% живеят до зряла 

възраст и може да ги срещнете навсякъде в обществото: хората със спина бифида вече са сядали 

на министерски стол, занимават се активно със спорт, носят бели престилки и обучават деца.  

Прогнозите могат да са много различни, според това дали човек е развил хидроцефалия, дали е 

претърпял операция, каква е била операцията, какви са урологичните проблеми, има ли 

деформации по краката, коленете, гръбначния стълб. От съществено значение е наличието на 

координирана грижа от различни експерти в рамките на системата. Координираната и навременна 

грижа значително намалява честотата на вторичните усложнения и спестява финансови разходи. 

Липсата на комуникация между специалистите увеличава риска от игнориране на потенциални 

усложнения на здравето. 

Основните цели в грижите трябва да бъдат подобряване на функционалността, мобилността (не 

задължително ходенето) и минимизиране на риска от възможни усложнения. Това предполага 

познаване на рисковете, които са често срещани при хора със спина бифида и с хидроцефалия – като 

например рискът от затлъстяване. 

Експертите по наранявания на гръбначния стълб препоръчват да се използват Международните 

стандарти за неврологична и функционална класификация при наранявания на гръбначния стълб, 

издадени от Американската асоциация. Те обръщат внимание на родителите, че няма 

причинно-следствена връзка между възможността за активно участие в обществото и 

способността за ходене. 

Промоцията на здравето включва и подкрепа за психично здраве и благополучие, не само на 

хората със спина бифида и хидроцефалия, но и на членовете на техните семейства – родители, 

братя и сестри. Доброто здраве е пряко свързано с подобряване на качеството на живот и достъпа 

до права. Едно от тях е правото на образование, което трябва да се осъществява до дома на детето. 

Правото на образование се счита за необходимо основание за упражняване на други права.  

Изследванията потвърждават, че децата и юношите със спина бифида имат по-ниско самочувствие 

от техните връстници в следните области:

1. Външен вид;

2. Социално приемане;

3. Представяне в училище;

4. Лично удовлетворение;

Инконтиненцията на пикочния мехур и дебелото черво, носейки социална стигма, също имат своя 

ефект върху намаленото самочувствие при младите хора. Това ограничава участието им в дейности 

и води до социална изолация. Постигането на контрол върху дефекацията е силна подкрепяща 

мярка за намаляване на чувството на страх, срам и тревожност.

Важно е да се подчертае, че въпреки, че повечето деца със спина бифида постигат средно и над 

средното интелектуално ниво, тяхното представяне в училище може да се повлияе от коренно 

различното развитие на мозъка, вследствие наличието на хидроцефалия, малформацията Арнолд 

Киари II. и свързаните с тях обучителни затруднения. Това се проявява в нарушени изпълнителни 

функции, дефицит на вниманието, езикови и речеви дефицити, затруднения със самоконтрола, 

организацията, пространствена ориентация и други. В същото време симптомите при отделните 

деца със спина бифида и с хидроцефалия са различни и е трудно да се приложи единен обучителен 

профил за всички.  

В допълнение, според изследвания от САЩ, при повечето деца със спина бифида се регистрира 

забавяне в развитието на независимостта с от две до пет години, спрямо връстниците им. Това 

включваа умения като преобличане, планиране на дейности с връстници, приготвяне на 

предварително планирани ястия и др. 

Всички тези ограничения трябва да бъдат взети под внимание при обучението на децата със спина 

бифида и с хидроцефалия, като учебното заведение трябва да осигури индивидуални мерки за 

подкрепа на детето. Положителното в случая е, че целенасоченото когнитивно обучение може да 

повиши функционалната независимост и самоконтрол. (Stubberud и Riemer, 2012)

Хидроцефалия в цифри

 Клапа/шънт – система от помпи и маркучи (катетри). Клапни системи се използват в 

 различни области на медицината повече от 100 години;

 Първата клапна система е създадена през 1960 г.

 Изобретателят на революционната клапа е Джон Холтер, инженер и баща, чийто син, Кейси е 

 роден със спина бифида и с хидроцефалия.

 В момента има повече от 127 различни модели клапи за лечение на хидроцефалия.

Хидроцефалия в картини - лечение чрез  VP клапа 

СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ НУЖДИ

През юни 1994 представители на 92 правителства и 25 международни организации се 

събират в Саламанка, Испания на Световна конференция посветена на специалните 

образователни потребности. Конференцията завършва с декларация, в която 

участниците потвърждават необходимостта от осигуряване на еднакво 

образование за всички хора със специални образователни нужди по 

света. Декларацията от Саламанка (United Nations Ministry of Educational, 

1994) определя децата със специални образователни потребности като 

деца, които срещат бариери пред равния достъп и участие в 

образованието, и потвърждава правото им да бъдат обучавани 

заедно с всички други деца. Декларацията обръща специално 

внимание на многообразието и приобщаването в училище на всички 

деца без значение от техните индивидуални различия и дефицити. 

В тази перспектива, децата със спина бифида и с хидроцефалия, наред със 

своите уникални характеристики, интереси и способности, имат комплексен набор от специални 

образователни потребности, които трябва да бъдат посрещнати, за да бъде успешно приобщаването им 

в детската градина и училището. Пълният спектър от тези нужди може да варира в зависимост от 

различни фактори и техните комбинации, като здравословно състояние, степен на увреждане, семейна 

среда и социално-икономически статус.

От съществено значение е, основните заинтересовани страни в образователния процес да умеят 

да идентифицират нуждите на децата, за да бъдат те посрещнати адекватно. Поради 

комплексния им характер, това се оказва трудна задача дори за професионалисти с богат опит 

или членове на семейството, които са прекарали години в грижи за децата си. Общите насоки 

разглеждат специфичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия в детската градина 

и в училището, за да подпомогнат заинтересованите страни успешно да ги идентифицират.  

Когато говорим за специални нужди, бихме искали да насърчим читателите да ги възприемат не 

като резултат от липси в детето, а като несъответствие между наличните ресурси в системата на 

образованието и нуждите от подкрепа на детето. Необходимо е да направим и някои други 

уточнения:

 В този раздел сме включили откъси от лични истории, изготвени въз основата на серия от 

 полуструктурирани, дълбочинни лични интервюта, които проведохме с родители и деца със 

 спина бифида и хидроцефалия от България и Словакия;

 Въпреки че ги наричаме специални или специфични, тези нужди не изискват, нито 

 предполагат, съществуването на специална образователна система, като специални 

 училища, специални класове, дневни центрове и др. Мястото на децата със спина бифида и 

 хидроцефалия е в масовата образователна система, където всички ученици с и без 

 увреждания учат заедно;

 Потребностите на децата със спина бифида и хидроцефалия в процеса на приобщаване 

 трябва да бъдат посрещнати от общообразователната система, чрез специални услуги, 

 предназначени и предоставени  в съответствие с нуждите им;

 Следвайки философията за равен достъп и пълно участие, описваме нуждите, които отиват 

 далеч отвъд академичната страна на образованието. 

ПРИЛАГАНЕ МОДЕЛЪТ НА МАСЛОУ ПРИ АНАЛИЗ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ НУЖДИ НА ДЕЦАТА СЪС СПИНА БИФИДА 
И С ХИДРОЦЕФАЛИЯ

Общите насоки използват моделът на Маслоу (Maslow, 1943) като концептуална рамка за 

систематизиране и анализ на нуждите на децата със спина бифида и хидроцефалия в училище. 

Йерархията на нуждите на Маслоу е мотивационна теория в психологията, която обобщава модела 

на човешките нужди, изобразени под формата на пирамида с пет надграждащи се нива.  От основата 

към върха, нуждите са описани като:

 Физиологични нужди, като нуждата от храна, вода, облекло;

 Нужда от сигурност и защита;

 Социална принадлежност, включително отношения с партньор, семейство, приятели;

 Уважение, постижения, признание, постигане на успех;

 Самоусъвършенстване, личностно и творческо израстване.

В основата на модела е разбирането, че когато човек се доближава до задоволяването на дадена 

потребност, той ще изпита следващата по-висока потребност в йерархията. Същевременно, човек 

може да бъде повлиян от множество нужди в един и същи момент. 

Моделът на Маслоу е ценен инструмент за оценка, който се използва в много области, свързани с 

работата и грижата за хора. Както редица изследователи са открили, той помага да се изследват в 

дълбочина най-разнообразни области в образованието (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). 

Прилага се  успешно при ученици извън норма, тъй като техните специфични нужди са по-трудни за 

идентифициране и посрещане (Lutz, 2016). В нашия случай, йерархичният модел на Маслоу ни дава 

концептуалната рамка за анализ на нуждите на децата със спина бифида и с хидроцефалия в 

нездрав. Независимо от своите увреждания или заболявания, хората могат да се намират в добро 

здраве, защото се хранят добре, правят упражнения, движат се, спят достатъчно, чувстват се в 

добро емоционално и физическо състояние (Krahn, 2021). С навременна и качествена грижа, и 

контрол над вторичните състояния, децата със спина бифида и хидроцефалия могат да се радват на 

добро здраве и да се чувстват физически добре. Усещането за добро здраве и физическа форма е 

субективно. Много хора имат трайни увреждания, но това не им пречи да се чувстват здрави и 

силни. Фактът, че някои деца се движат или говорят различно, не ги прави болни. Някои функции 

може да са засегнати, но това не означава, че страдат от болест. Не очаквайте да се оправят или да 

оздравеят. Не се отнасяйте с тях като с болни хора, а ги подкрепете да останат здрави!

За 7 години родителите на Виктор не успяват да намерят общ език с ръководството на 

училището. Директорката е добронамерена и се опитва да помогне, според 

собствените си разбирания. Отказва да остави класа на първия етаж и да подкрепи 

усилията на майката, а в същото време организира базари за събиране на средства, 

„за да може Виктор да проходи“, без да потърси съгласие или да уведоми 

предварително родителите. Това води до редица неудобни ситуации със съседи от 

квартала, които коментират доходите и покупките на семейството. Друга приумица на 

директорката е момчето да носи бяла народна носия, за да проходи.

Логично е да се очаква здравният работник в училище да поема грижата за основните здравни 

нужди на децата, включително и тези със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често това е 

училищната сестра. Здравните грижи и насърчаването на здравословен начин на живот, обаче не са 

отговорност единствено на медицинската сестра. От съществено значение е всички 

заинтересовани страни в образованието да разбират и приемат състоянието на детето, така че то да 

получи най-добра грижа и да се радва на най-добро здраве.

Обхватът на здравни грижи към децата със спина бифида и с хидроцефалия може да включва:

Проследяване работата на клапата

Около 85-90 процента от хората със спина бифида имат и хидроцефалия. Обикновено тя се лекува 

хирургично с поставяне на шънт (клапа), за да предпази мозъка от натрупването на ликвор в 

главата. При част от децата периодично се налага ревизия на клапата, поради неизправност или 

запушване. Важно е персоналът в училище да познава добре симптомите на неработещ шънт. При 

децата те могат да са различни, но най-често срещаните са сутрешно главоболие, висока 

температура, припадък, гадене и повръщане, необичайна умора и сънливост, необичайна 

раздразнителност и промени в настроението, замаяност, световъртеж, подуване и/или 

зачервяване на кожата в областта по протежение на клапната система.

Грижа за кожата

При хората със спина бифида обикновено се наблюдава по-слаба чувствителност или изцяло липса 

на такава в долната част на тялото. Някои деца не усещат болка, горещина, студ, порязване, 

изтръпване или влага. Кожните възпаления и рани могат да се развият бързо и рязко да се влошат. 

Най-честите препоръки в грижата за кожата в детската градина/училището включват:

 Децата трябва да носят широки и меки дрехи от естествени тъкани като памук, дори ако се 

 налага да се различават от училищната униформа;

 Мястото им в клас трябва да е далеч от източници на топлина като радиатори, печки на 

 дърва, камини. Децата трябва да избягват горещи метални повърхности през лятото и 

 продължително излагане на студ през зимата;

 Децата се нуждаят от помощ, когато носят горещи напитки;

 Децата трябва да избягват да работят с лаптоп в скута си, заради риск от изгаряне;

 Необходима е регулярна смяна на позата и преместване на тежестта на всеки 20-30 минути; 

 Препоръчва се раздвижване и леки физически упражнения;

 Полезни могат да бъдат декубитални възглавници за количката или стола, за да се избегне 

 разраняване на кожата в точките на натиск;

 Честата смяна на памперса/урологичната подложка е важна, за да се избегнат кожните 

 инфекции и раздразненията в областта; 

Алергия към латекс

Децата със спина бифида са група с повишен риск от развитие на алергия към латекс. Латексът е 

натурална гума, която се използва за изработването на много продукти присъстващи в училище. 

Такива са ръкавици, гумички, балони, подови настилки във физкултурния салон и на открито, 

дръжки на ракети и др. Рискът от развитие на алергия се повишава при многократния контакт с 

латекс. Поради тази причина, при деца със спина бифида, трябва да  се избягват латексови 

продукти и при възможност да бъдат заменени с алтернативи, изработени от винил или силикон. 

Алергичните симптоми могат да са с различни проявления. По-леките са зачервяване на кожата  в 

зоните на контакт с латекса,  сълзене и дразнене на очите, хрема, обрив. Може да се стигне до 

респираторен дистрес и анафилактичен шок.

Учениците, алергични или чувствителни към латекс, често са алергични и към някои храни, като 

банани, киви, папая, авокадо и кестени.

Контрол на инконтиненцията и предпазване от уроинфекции

Урологичните нарушения, в това число уроинфекции, инконтиненция и бъбречна недостатъчност, са 

основна причина за заболеваемост и смъртност при пациентите със спина бифида. В дългосрочен 

план, урологичните усложнения са причина за 33% от смъртността при тази пациентска група 

(Gutiérrez-González, 2020).

Чистата интермитентна катетеризация остава златен стандарт за контрол на пикочния мехур и 

съпътстващите уроинфекции при пациенти със спина бифида (Lapides J, 1972).

С тази информация искаме да подчертаем колко важно е поддържането на добро урологично 

здраве чрез прилагане на периодични катетеризации.  От решаващо значение е учебното заведение, 

където децата прекарват по-голямата част от времето си, да осигури подходящи условия за това, 

като например:

 Достъпно помещение за катетеризация, което е чисто и достатъчно широко, за да побере 

 възрастен придружител и да може детето да маневрира с количката си. То трябва да се 

 заключва, за да осигурява уединение и сигурност. Такова помещение може да е адаптирана 

 тоалетна, здравния кабинет или друга стая с ВиК;

 Обучен служител (сестра, лекар, асистент), който да извършва катетеризациите или да 

 помага на детето за това;

 Достатъчно време за извършване на периодичните катетеризации, понякога дори по време 

 на учебни занятия;

 Дискретна и незабавна помощ, в случай на инцидент с подмокряне или зацапване.

Повече информация за процедурата по чиста интермитентна катетеризация може да намерите в 

ръководствата за сестри и асистенти.

Когато Борис е на 3 години майката решава да се върне на работа. Започва да 

търси подходяща детска градина. Притесненията на семейството са 

свързани с нуждата Борис да бъде катетеризиран 2-3 пъти в рамките на 

работния ден. Майката преценява, че такава помощ може да потърси от 

медицинските сестри, с които всички градини разполагат. Въпреки че нормативната 

уредба вменява това задължение на сестрите в градини и училища, майката е чувала 

за случаи на отказ.

При първата среща със сестрата, майката носи със себе си цялата медицинска документация и прави 

нагледна демонстрация. Сестрата се съгласява и започва да катетеризира Борис в медицинския 

кабинет по два-три пъти дневно. Сменя и памперса на момчето. Всичко върви гладко. Майката се връща 

на работа, а детето се чувства добре в градината. Има приятели и ходи с желание.

Здравословен начин на живот

Децата със спина бифида и хидроцефалия са изложени на висок риск от затлъстяване. След 

навършване на 6 години, минимум 50% от тях са с наднормено тегло; при младите хора и 

възрастните над 50% са затлъстели. Излишните килограми ограничават подвижността, 

самостоятелността и уменията  за самообслужване в ежедневието, а така борбата с тях става още 

по-трудна. Най-доброто решение е превенцията и изграждането на здравословни хранителни 

навици от ранна детска възраст. Освен това, диетата богата на фибри и течности подпомага 

регулирането функцията на червата. 

Въпреки че семейството има най-голямо влияние върху формирането на хранителни навици, 

училището може да помогне и насърчи здравословния начин на живот, особено в областта на 

спорта и физическите дейности. Нашето проучване показа, че прилагането на адаптирани 

програми за децата със спина бифида и с хидроцефалия в часовете по физическо възпитание е 

възможно и може да бъде успешно. За съжаление, повечето от децата не участват в часовете по 

физическо. Аргументите може да са различни, но зад тях лесно прозира незнание и неразбиране на 

състоянието им. В практиката съществуват различни начини за приобщаване на дете със спина 

бифида в часовете по физическо възпитание. Двигателните умения не са толкова определящи, 

колкото желанието на страните. Даденият пример е за момче, което е в инвалидна количка и е 

активен спортист. 

В началното училище любимият предмет на Виктор е физическото възпитание. Салонът е на третия 

етаж, но майката го качва всеки път когато се наложи. Учителката го включва в заниманията като 

измисля игри с децата или му възлага индивидуални задачи, като бокс.

Душевно здраве 
Концепцията за Аз-а е основен компонент от психичното здраве. Тя включва начинът, по който детето 

възприема своята идентичност и по който осъзнава своите качества и особености, съпоставя ги спрямо 

останалите и изгражда самочувствие. Изследвания показват, че децата със спина бифида имат 

значително по-ниско самочувствие по отношение на външния си вид, атлетичност, социално приемане и 

представяне в училище (Shields, 2008). Заедно с това, те са изложени и на риск от депресивни симптоми 

и тревожност (Padua, 2002).

Рискът за психичното здраве изисква сътрудничество и участие на всички заинтересовани страни, 

особено по време на пубертета, когато някои деца със спина бифида и хидроцефалия могат да изпитват 

сериозни затруднения.

 Роза е чувствителна към силни звуци, често сменя настроенията си, понякога 

изпада в нервни кризи. Това се засилва след навлизане в пубертета. 

Когато е в първи клас, след обследване са установени обучителни 

затруднения. С нея започват да работят специален педагог и психолог. 

Майката е доволна от ресурсното подпомагане, защото в тиха и спокойна 

обстановка, Роза възприема материала по-добре. Психологът и оказва голяма 

подкрепа при някои от пубертетните кризи.

При обобщаване на физиологичните нужди, поставихме основен акцент върху цялостното здраве и 

грижи. Отделно от това, обръщаме внимание и на достъпа до храна и вода, който може да бъде 

затруднен поради недостъпната среда, особено при деца в колички. Често училищната столова, 

лавки и кафенета се намират в сутерена, на висок етаж или извън сградата; понякога чешмите са 

твърде високи или недостъпни за човек в инвалидна количка. Тези специфични случаи трябва да се 

вземат предвид, така че да се осигури достъп на всяко дете до храна и вода. Ако в училището не 

може да бъде направена реконструкция, трябва да има назначен отговорник, който да се грижи  

детето да не остава гладно и жадно.  Това може да е дежурният учител, асистент или съученик.

Допълнителна информация за физиологичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия 

е налична в ръководствата за всяка целева група. Здравните грижи са описани подробно в 

ръководството за медицински сестри

ВТОРО НИВО: БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА

The second level of Maslow's classic hierarchy is safety needs and it should be a major concern in all 

schools and kindergartens. As any other students, children with spina bifida and hydrocephalus need to 

feel safe in the environment in which they are learning.

Първа помощ

Всяко учебно заведение трябва да разполага с поне един служител, обучен да оказва първа помощ. 

В България това обикновено е медицинският персонал, заради своето образование и опит. 

Най-честите състояния, които изискват оказването на първа помощ при децата със спина бифида и 

с хидроцефалия са случаи на неизправност на клапата, припадъци, изгаряния, счупване на кости. 

Училищният персонал, който взаимодейства с детето, също трябва да е обучен как да реагира в 

тези случаи, кого трябва да уведоми и кога да сигнализира 112.

Евакуация при бедствия

Природни бедствия и други извънредни ситуации могат да се случат винаги и по всяко време. За да 

бъдат добре подготвени, детските градини и училищата изготвят план за евакуация и провеждат 

регулярни практики и обучения. Планът за евакуация трябва да съдържа ясни процедури и 

отговорности по отношение на лицата, които ще се нуждаят от специална помощ в случай на 

извънредна ситуация,в това число и ученици със спина бифида и с хидроцефалия.

Осигуряването на столове и носилки за спешни случаи, като част от плана, могат да улеснят 

евакуацията на трудноподвижните хора, особено от по-високите етажи на учреждението. Ако 

такива приспособления не са налични, е препоръчително класът, в който учи трудно подвижно дете, 

да бъде оставен на първия етаж, като най-достъпна и безопасна опция.

Провеждането на обучения е от значение, за да се избегне паника сред персонала и учениците при  

реална ситуация. Те са и добър индикатор за това какво може да се случи в случай на спешност.

… в училището се провежда учение за пожарна безопасност. По време на последния час за деня, 

човек от персонала влиза по стаите и предупреждава за пожар. Децата се втурват по стълбите, а 11 

годишният Виктор влиза в асансьора и натиска бутона. Докато пътува надолу, токът е спрян и 

детето остава в пълна тъмнина, затворен между етажите. Чува само превъзбудени викове „Пожар!“. 

Успява да се съвземе от уплахата и звъни по мобилния телефон на баща си, който телефонира на 

ръководството на училището. До обаждането на бащата никой не е установил липсата на Виктор.  

Психически момчето се възстановява трудно. Дълго след инцидента не може да стои в затворени 

пространства и се налага бабата да го придружава в училище за няколко месеца. 

Майката подава сигнали до различни институции, но така и не разбира кой носи отговорност за 

случая.

Защита от тормоз

Според ЮНЕСКО, учениците с увреждания са засегнати от тормоз в по-голяма степен, без значение 

от възраст и учебна среда, като това оказва негативно въздействие върху тяхното образование, 

здраве и общо благополучие. 

Много проучвания показват, че учителите и училищният персонал често подценяват тормоза в 

училищата. От друга страна родителите са по-чувствителни и по-лесно могат да разберат когато 

собственото им дете е обект на тормоз (Demaray, 2013). Затова, добрата комуникация между 

заинтересованите страни, основана на доверие и уважение, е изключително важна. Всеки в 

училище носи отговорност и има задължение да наблюдават за предупредителни признаци на 

тормоз, тъй като някои непреки форми на агресията са трудни за разпознаване. 

В случай на тормоз се налагат синхронизирани и твърди действия от всички страни. Необходимо е 

да се подходи със спокойствие и уважение, които могат да осигурят подкрепяща, грижовна и 

безопасна среда на всички ученици.

 Училищният психолог има важната роля да подкрепи детето-жертва и да му помогне да развие 

устойчивост и увереност в себе си.

Стела няма близки приятели в училище. Общува с едно-две деца. Понякога е обект на обиди и 

вербален тормоз от група деца от класа. Едно от момчетата си позволява да я рита и удря.  Класната 

не успява да се справи с проблема. Не взема страна, защото това са „детски работи“. Майката 

подава редица сигнали до директорката, РУО (Регионалното управление на образованието), МОН. 

Свързва се с адвокат и обмисля завеждане на дело. В крайна сметка момичето се премества в 

друго училище и ситуацията се успокоява. 

Стела трудно приема обидите от съучениците. Има периоди, в които става много емоционална и 

плаче. Тогава майката я спира от училище за седмица-две, докато се успокои.

Безопасна инфраструктура в и около училище, подходяща за хора с увреждания

От една страна, съществува известно припокриване между тази тема и нуждите на децата от 

достъпност, разгледани на следващото ниво от пирамидата. От друга, виждаме „достъпността“ 

по-скоро в контекста на възможност за упражняване на права и достъп до услуги, докато 

„безопасната инфраструктура“ е екзистенциален минимум, който училищата и детските градини 

трябва да осигурят. Поради тази причина и отделяме специално внимание. 

Представяме някои примери, свързани с безопасната инфраструктура, които се отнасят до 

нуждите на учениците със спина бифида и хидроцефалия: 

 Слабата чувствителност или пълната липса на чувствителност в долната част на тялото 

 носи сериозен риск за здравето. Понякога децата не могат да усетят, че нещо се случва с 

 тялото им и лесно могат да се изгорят, наранят или да счупят крак, без дори да усетят;

 Подредбата в класната стая трябва да позволява на децата, използващи помощни средства, 

 да се придвижват безопасно и свободно, за да могат да участват наравно с останалите във 

 всички дейности на класа. Пътеките между чиновете трябва да са достатъчно широки, 

 разчистени от ученически чанти, несесери и др.;

 Рампите са едно от икономически най-достъпните и най-използвани решения за 

 подобряване достъпността на сградите. При проектирането и монтирането им обаче рядко 

 се спазват стандарти. Рампите често са твърде стръмни, тесни и хлъзгави, което ги прави 

 опасни и неизползваеми. 

 Училището е със стълби до първия етаж, а коридорите са на нива. За да стигне до 

класната стая на първия етаж, майката и бабата на Роза я вдигат. Използвайки 

предизборна кампания, майката успява да издейства общинско финансиране 

за подобряване на достъпността в училище. Монтират естакади на задния 

вход и в коридорите, които обаче не помагат заради големия си наклон.  

Впоследствие, по инициатива на майката, директорката кандидатства по 

национална програма и получава финансиране за асансьор до първия 

 етаж. ;

 Монтирането на парапетите на външните стълби и от двете страни по протежението на 

 вътрешните, значително би подобрило самостоятелността, мобилността и усещането за 

 сигурност у децата. Това би имало силен положителен ефект върху  учениците с леки 

 двигателни увреждания, които не използват помощни средства. Нашето проучване показва, 

 че техните нужди от безопасност често остават неидентифицирани и непосрещнати,  поради 

 презумпцията, че могат да ходят самостоятелно. Не се вземат предвид важни детайли: 

 дейности като изкачване на стълби или 20 минутно ходене пеша до училище са рискови, 

 отнемат време и често не са възможни за дете с тежка чанта. Децата се нуждаят от помощ 

 или им отнема твърде много време;

 В училището има специализирани кабинети по физика, биология, география, компютърно 

 обучение и др., които са разположени на различни етажи в сградата. Качването и слизането 

 по стълбите за нея е предизвикателство и отнема цялото време през междучасията. Тъй 

 като все пак се справя, ръководството не счита за нужно да взема мерки и да мести класа на 

 първия етаж.

 Цялото семейство е ангажирано с образованието на Александра. Баща и я води сутрин с 

 колата, влиза с нея в училище и носи чантата до стаята на втория етаж;

 Дворът и тротоарите около сградата са важна част от училищната инфраструктура и също 

 трябва да са безопасни и достъпни. Това включва регулярно почистване на снега и листата; 

 осигуряване на ниски бордюри, здрави плочки и свободни тротоари за пешеходци.

 

 Основното училище на Мартин е било на 200 метра от дома му, но всеки ден  

 баща му го карал до там. Плочките на тротоарите били толкова счупени, 

 че количката едва се придвижвала. След няколко скъпи ремонти, баща 

 му решил да ползват колата

 Като цяло, ходенето на училище през зимата е предизвикателство. 

 Училищният двор е покрит със сняг, а деца и учители стигат до входа 

 през малка заледена пътека. Катка не може да върви с патериците и 

 се налага майка и да я придружава всеки ден до класната стая.

Допълнителна информация за нуждите от безопасност на деца със спина бифида и хидроцефалия е 

налична в ръководствата за всяка целева група.

ТРЕТО НИВО: ДОСТЪПНОСТ

Съгласно дефиницията на ООН, достъпността означава равен достъп на всички, като се допълва, че 

без достъп до съоръженията и услугите в общността, хората с увреждания никога няма да 

бъдат напълно приобщени (UN, н.д.).  Това твърдение е валидно, както за образованието, така и за 

всяка друга област от живота. Тъй като достъпността е определящ фактор за успешното 

приобщаване, сме я включили към базовите нива на пирамидата, заедно с физиологичните нужди 

и безопасността. 

Необходимостта от достъпност е толкова основна за децата със спина бифида и с хидроцефалия, че 

в повечето случаи не училищният профил или интересите определят училището, което детето ще 

посещава, а именно достъпната архитектура на сградата и съоръженията.

 

Александра се справя добре с учебния материал. Прави впечатление на прилежна и любознателна 

ученичка. Често получава похвали. На зрелостните изпити получава много добри оценки, които и 

позволяват да избира измежду най-добрите гимназии в града. След много размисли, семейството 

решава да не се възползва от тази възможност. Алекс продължава в  досегашното училище. То е 

близо до дома, изградени са добри отношения с екипа и е установена рутина при катетъризациите. 

Това надделява над интересите и възможностите на детето.

Семейството на Виктор се насочва към тази гимназия единствено заради изградената достъпна 

архитектурна среда. Интересите на момчето и профилът на училището не са фактор при избора. 

Сградата е снабдена с рампа до първи етаж, асансьор и тоалетна за хора с увреждания. Виктор 

може да стигне самостоятелно до всички помещения. Не ползва асистенция от възрастен в 

училище

Достъпността не следва да се разбира само във физически смисъл, но и като достъп до 

информация, услуги и съоръжения. Училището може да предприеме различни мерки за 

подобряване достъпа на деца със спина бифида и с хидроцефалия до образование. Някои от тях са 

свързани с изграждане на училищна среда без бариери, други с осигуряване на информация, 

комуникация и учебни материали в алтернативни формати.

Достъпна училищна инфраструктура

Недостъпният транспорт до училище, недостъпните входове и невъзможността някои деца да 

стигат свободно до столовата, специализираните кабинети, библиотеката и тоалетната, както и 

неподходящото обзавеждане на класните стаи, хлъзгавите подови настилки и др., се разглеждат 

като бариери пред образованието на деца с увреждания, в това число и децата със спина бифида и 

хидроцефалия.  Тези инфраструктурни бариери трябва да бъдат премахнати, за да се осигури 

приобщаваща училищна среда за всяко дете.

Достъпната училищна инфраструктура може да включва:

 Рампи във и извън сградата на училището за децата, които не могат да ползват стълби или 

 да качват бордюри;

 Парапети на външните стълби и двустранни парапети по протежение на вътрешното 

 стълбище;

 Асансьор в сградите с повече от един етаж;

 Достатъчно широки врати, осигуряващи свободното движение на деца в колички;

 Класни стаи с достатъчно място за маневри на дете в количка;

 Тоалетни помещения достъпни за колички, с достатъчно място за маневриране около 

 тоалетната и мивката и за придружител; с осигурено заключване и помощни дръжки;

 Обзавеждане в класната стая, предназначено да се използва от децата с увреждания – 

 достатъчно високи бюра, столове и др;

 Двор, площадки и тротоари около сградата, достъпни за деца в колички;

 Подходяща височина на дъската, за да може да се ползва от деца в колички;

 Отсъствие на катедра пред дъската; 

 Класната стая, която е на едно ниво;

 Наличие на места за паркиране, обозначени за хора с увреждания.

В повечето случаи за осигуряване на достъпна инфраструктура са необходими значителни 

финансови средства. Съществуват, обаче някои практични и рентабилни решения. 

Най-разпространеното и икономически изгодно решение е осигуряване на пълна достъпност до 

съоръженията на един от етажите в сградата и преместване на класа на трудноподвижното дете 

там. Обикновено това е първият етаж. Ако има външни стълби се монтира рампа; поне една 

тоалетна се пригодява за хора с увреждания; класната стая се пренарежда, за да се осигури 

достатъчно място за маневриране. Ако тоалетната не може да бъде пригодена, вариант е да се 

осигури достъп до друго подходящо помещение за катетеризация, като например здравния 

кабинет.

Въпреки своите плюсове, това решение не е най-приобщаващото и препоръчително, тъй като  много 

от кабинетите, библиотеката, столовата, са разположени на горните етажи и могат да останат 

недостъпни. В такъв случай училището трябва да осигури алтернативен достъп до тези услуги, 

например чрез помощник, който ще носи закуски, вода или книги от библиотеката. Този човек може 

да бъде учител, асистент или дори съученик.

Майката на Донка търси подкрепа от РУО. Насочват я към близкото квартално средно училище. 

Приемат Донка в редовен клас. Директорът намира стая за класа на първия етаж, който е на нивото 

на земята. В сградата има тоалетна за хора с увреждания. Детето може да се придвижва 

самостоятелно в класната стая и по коридорите, да излиза и влиза от сградата, да ползва тоалетна.

Всички мерки за подобряване на достъпността трябва да 

следват съответните стандарти и добри практики. Нашето 

проучване установи, че поради липса на опит и разбиране на 

стандартите за достъпност сред строителите и училищната 

администрация, училищната инфраструктура често остава 

недостъпна и дори опасна за учениците и хората с увреждания. 

За да подкрепи усилията на училищната администрация, 

ръководството за директори представя конкретни параметри 

и полезни съвети за превръщането на физическата среда на 

училището в безопасна, достъпна и приятелска за децата с 

увреждания.

Достъпна информация и обучителни материали

Всички материали и информация, предоставени в клас, 

трябва да са достъпни, разбираеми и използваеми от 

всички деца. Учениците със спина бифида и хидроцефалия 

може да се нуждаят от някои специални материали, като 

например:

 Допълнителен комплект учебници за дома;

 Копие от записките на учителя по урока;

 Аудио запис на преподадения от учителя урок;

 Приспособления и помощни технологии за работа в 

 клас;

 Софтуер/устройства за преобразуване на говор в текст и 

 обратно.

ЧЕТВЪРТО НИВО: ПРИНАДЛЕЖНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Четвъртото ниво от пирамидата обхваща нуждата от принадлежност на социално ниво. Съгласно 

класическата теория на Маслоу социалното ниво обикновено става приоритет след като базовите 

нива са достатъчно задоволени. На това ниво учениците търсят принадлежност към социалната 

си среда, искат да се идентифицират с връстниците си, да почувстват, че се вписват. Липсата на 

усещане за принадлежност често има отрицателен ефект при учениците, карайки ги да се 

чувстват изолирани и дори изключени от образователния процес. Всъщност най-големите 

затруднения пред учениците с дефицити се проявяват именно на това ниво. 

(Lutz, 2016)

Нашето проучване потвърждава тези констатации, но също така показва, че контактите с 

връстници са най-мотивиращият фактор сред учениците със спина бифида и хидроцефалия и 

техните родители в учебния процес.

През първите четири години, Елиф посещава редовен клас в масово училище. Родителите я 

записват заради контакта с децата. Момичето не може да възприеме нищо от материала, защото не 

чува. Не се научава да чете. Обича да рисува и преписва текстове като картини, без да знае 

значението им. Харесва и контактът с децата.

Изграждането на положителни взаимоотношения с връстници в детската градина и в училище 

може да бъде сериозно предизвикателство за децата със спина бифида и хидроцефалия. Някои от 

тях от ранна възраст се сблъскват с изолацията и изключването и не успяват да изградят добри 

социални умения. В процеса на израстване и прехода през юношеството към зрелостта, 

предизвикателствата нарастват още повече. Обикновено те са свързани с ниско самочувствие, 

неувереност, депресия, лоши социални умения и липса на социален опит. Въпреки че, тези 

проблеми са типични за всички млади хора, при децата и младежите със спина бифида и 

хидроцефалия, те са още по-обострени, заради допълнителните предизвикателства свързани с 

увреждането, с които те се сблъскват. 

Някои от тези предизвикателства значително възпрепятстват възможностите за неформално 

общуване с връстници и създаване на приятелства в училище. Когато тези пречки са 

идентифицирани навреме, те могат лесно да бъдат избегнати. Така се осигуряват по-добри условия 

за социално общуване и изграждане на социални умения. Например: 

 Голяма част от децата пропускат детската градина и така прескачат важно стъпало в 

 детското развитие, което носи много възможности за положителни контакти,  

 взаимодействие с връстници и трупане на социален опит;

 Децата със спина бифида обикновено се нуждаят от повече време за тоалет, заради 

 катетъризациите. Това намалява възможността за контакти с връстници през 

 междучасията. Добра практика е въвеждането на график за катетеризации във времето 

 извън голямото междучасие, така че детето да може да общува свободно;

 Повечето от тях не посещават часове по физическо възпитание и така пропускат ценна 

 възможност за развитие на положителни социални умения, умения за решаване на 

 проблеми и изграждане на екипност, които спорта в училище дава;

 По отношение на транспорта до и от училище, повечето деца са зависими от родителите си, 

 които ги придружават почти винаги. Причините са различни, от лошата инфраструктура до 

 тежките чанти. Времето преди и след училище може да се прекара в разходки и разговори с 

 приятели;

 Непрекъснатата асистенция и надзор от възрастен е поредната пречка пред свободното 

 общуване с връстници;

 Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия не участват в извънкласни занимания, 

 които са отлична възможност за срещи с хора със сходни интереси, създаване на 

 приятелства и развитие на социални умения. 

Честите хоспитализации и дългите периоди на отсъствие по различни здравословни причини, 

откъсват децата от училищния живот и им пречат да създадат по-дълбоки приятелства. Много 

вероятно е те да се нуждаят от допълнителна подкрепа в тази посока от своите учители и от 

другите заинтересовани страни.

ПЕТО НИВО: САМОУВАЖЕНИЕ И САМОСТОЯТЕЛНОСТ

За да бъдат ефективно приобщени в училище, децата трябва да се чувстват значими, уважавани и 

ценени от околните. Както споменахме по-рано, във връзка с психичното здраве, децата със спина 

бифида и с хидроцефалия често  демонстрират ниска самооценка. Изграждането на оптимална 

самостоятелност в ежедневието и на функционални житейски умения и компетенции, са от 

решаващо значение за постигане на независимост и самоувереност и по този начин за 

повишаване на самооценката при деца със спина бифида и хидроцефалия.

Като основни фактори определящи успешното функциониране в ежедневието и качеството на 

живот при децата със спина бифида, се посочват добрата физическа форма и мускулна сила, 

умствените способности и независимостта при придвижване. Те оказват влияние в много по-силна 

степен от другите медицински показатели, свързани с увреждането (Schoenmakers, 2004).

На практика това означава, че за да се насърчи самостоятелността и функционалността на 

учениците със спина бифида и хидроцефалия, детската градина и училището трябва да осигурят 

достъпна архитектурна среда, възможности за оптимално развитие и подходящи условия за спорт 

и физическа активност.

Това е дълъг процес, който изисква усилия от всички заинтересовани страни в образователния 

процес. Не можем да очакваме положителната промяна да се случи веднага, особено при деца, 

които са били изцяло зависими от грижата на възрастен и по отношение на уменията за 

самостоятелност, се развиват средно 2-5 години след връстниците си (Davis, 2006).

Всички заинтересовани страни трябва целенасочено и при всяка възможност да насърчават 

самостоятелността при децата:  

 За децата с двигателни увреждания достъпната архитектурна среда е определящ фактор 

 за постигане на самостоятелност в училище. Това е съществена предпоставка децата със 

 спина бифида и хидроцефалия да упражняват свободно правата си, да участват в 

 училищния живот наравно с връстниците си, да подобрят качеството си на живот, своята 

 самостоятелност и самочувствие.

 Всички тоалетни в училище са с клекало. Кабинките са прекалено тесни, за да се ползват с 

 асистент. Често се налага асистентката да сменя памперсите на Мони по коридорите, 

 докато другите деца са в час.;

 Някои деца със спина бифида успяват да ходят без нужда от каквато и да е помощ, докато 

 други може да се нуждаят от ортези или друг тип помощни средства, които да им помогнат 

 да се придвижват. Важно е децата да се научат да използват тези помощни средства 

 възможно най-рано, тъй като уменията за самостоятелно придвижване са пряко 

 свързани с когнитивно, физическо и социално развитие и независимост. Поради същите 

 причини по-големите деца трябва да познават достъпните транспортни услуги до училище;

 Възрастта за започване на самокатетеризация е различна, но при повечето деца това се 

 случва към десетата година (Atchley, 2020). Въпреки това, за някои деца на възраст 15-16 

 години самокатетеризацията си остава непреодолимо предизвикателство, без да има 

 медицинска предпоставка за това. Нужно е родителите и другите възрастни, които 

 катетъризират детето, да го насърчават и подготвят за прехода от ранна възраст, с 

 обяснения и включване в процедурата;

 При децата с увреждания често се наблюдава прекалена зависимост от родител или друг 

 възрастен, дори за дейности, в които децата могат да се справят сами. Родителите трябва 

 да разпознават тези ситуации и да им противодействат ефективно, за да подкрепят 

 емоционалната независимост на детето. Включването на външен асистент в грижата, би 

 било добър вариант при наличието на подобна емоционална зависимост;

 Има различни варианти за минимизиране на теглото на ученическата чанта. Това може да 

 стане чрез осигуряване на шкаф за лични вещи в училище и втори комплект учебници; 

 използване на листове вместо тетрадки за работа в клас и ползването на електронна поща 

 за изпращане на готовите домашни. Така ще се намали нуждата от помощ на възрастни и 

 значително ще подобри самостоятелността на децата в училище и по пътя натам.

 

 Когато Ева се научава да се самокатетъризира, помощта на асистентката се ограничава 

 предимно до носенето на тежката чанта до и от училище. Ева изявява желание да остане 

 сама в училище. Родителите разговарят с училищното ръководство и класната и с леки 

 реорганизации успяват: директорът предлага втори комплект учебници, който да се ползва 

 само в училище; Ева получава ключ за една от тоалетните, където монтират  малка аптечка 

 с принадлежностите и; детето използва единични листове, вместо тетрадки. Чантата и се 

 олекотява значително и в 6-ти клас тя продължава без асистент. Децата от класа и помагат 

 с качването на стълби или с носенето на покупките;

 Съществуват специални приложения за смартфони и смартчасовници, които могат да 

 следят режима и диетата на детето и да му напомнят за катетеризациите, смяната на 

 позицията, приема на вода и лекарства. Те са изключително полезни в рутинната грижа и 

 позволяват на децата да бъдат по-независими в уменията си за самообслужване, вместо да 

 разчитат на възрастните да ги подканят;

 Когато срещнат дете с увреждане, повечето деца и възрастни се опитват да помогнат. 

 Такава помощ обаче не винаги е полезна и желана. За доброто самочувствие на децата е 

 важно да запазят своята независимост, доколкото това е възможно и да правят нещата, 

 които умеят, без незабавно някой да им се притичва на помощ. Когато предоставяте помощ 

 на детето, поискайте неговото разрешение и най-важното, попитайте го как иска да му 

 помогнете!;

 Физическата активност за хора със спина бифида е от решаващо значение, тъй като лошата 

 форма и загубата на сила могат да ги направят по-зависими в изпълнението на ежедневните 

 дейности (Rimmer, 2005). Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия могат и трябва 

 да участват в часовете по физическо възпитание. Понякога спортните дейности могат да 

 изискват адаптиране и модифициране, което е напълно постижимо с внимателно 

 планиране, достатъчно информация и творчество.

Проучване от 2005 г. (Schoenmakers, 2004) не открива съществени разлики в самочувствието и 

равнището на самоувереност между пациенти с по-тежки (менингомиелоцеле) и по-леки форми на 

спина бифида. Това показва, че всички деца със спина бифида и хидроцефалия се нуждаят от 

грижи и подкрепа, за да развият своите способности, представяне и функционалности. Нуждата 

от такава подкрепа съществува дори при децата, които могат да ходят без помощни средства 

или не са идентифицирани като ученици със специални образователни потребности.

Мони се придвижва без помощни средства, но е нестабилна. Майката се притеснява детето да не 

падне по стълбите или да бъде наранено от тичащи деца през междучасията. Директорката 

отказва да осигури допълнителни парапети на стълбите при входа или да премести класа на първи 

етаж, защото детето ходи и „няма нужда“.

ШЕСТО НИВО: КОГНИТИВНИ НУЖДИ

Когнитивните нужди са израз на естествената потребност у човек да учи, опознава, изследва и 

създава, за да разбере по-добре света около себе си. На това ниво ученикът се стреми да реализира 

своя личен потенциал в сферата на образованието. Учениците си поставят определени цели и се 

стремят към тяхното постижение.

 Повечето от тях имат средно ниво на интелигентност;

 Когнитивните функции се влияят най-силно от хидроцефалията и съпътстващите я 

 усложнения като проблеми с работата на клапата, брой на ревизии, наличие на припадъци и 

 допълнителни структурни аномалии на централната нервна система (Wills, 1993), (Fletcher, 

 1996);

 Резултатите от изследване на вербалната интелигентност дават по-точна прогноза за 

 потенциала на ученика, отколкото общите резултати на интелигентността;

 Децата със спина бифида се справят по-добре в четенето на глас и правописа,  отколкото в 

 разказването и математиката;

 Колкото по-високо е нивото на увреда, толкова по-голяма е вероятността интелигентността 

 и академичните умения да бъдат повлияни негативно;

 Учениците със спина бифида често демонстрират проблеми в перцептивно-моторното 

 развитие;

 Здравословните проблеми могат да повлияят негативно на успеха в училище;

 

Често се случва учениците със спина бифида и с хидроцефалия да бъдат несправедливо 

набеждавани за „мързеливи“ или „немотивирани“, когато всъщност са налице обучителни 

проблеми. Те трудно задържат внимание; работят бавно; неспокойни и разсеяни са; губят неща; 

могат да имат проблеми с вземането на решения. Изключително важно е педагогическият 

персонал да е обучен да разпознава затрудненията и да прилага стратегии за тяхното 

преодоляване. Понякога не е по силите на един учител да се справи с тази задача. Налага се 

прилагането на мултидисциплинарен подход и едновременна подкрепа от всички страни.

Ръководствата за всяка целева група дават полезни съвети как да се посрещнат когнитивните 

нужди на деца със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често срещаните обучителни затруднения, 

специфични стратегии за преподаване и добри практики са описани подробно в ръководствата за 

учители и специални учители.

СЕДМО НИВО: САМОЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

На последното ниво е поставена нуждата от усъвършенстване. Децата се стремят да подобрят 

училищната среда, собствения си живот и живота на хората около тях. Те вече не се 

самоопределят като уязвими и се чувстват готови да отстояват своите права и правата на другите.

 

Семействата често са най-добрият застъпник на детето и най-добрият модел за подражание, когато 

тези умения се заучават.  Въпреки това учителите и другите заинтересовани страни в 

образованието също могат да насърчат учениците в тази посока. 

Не само възрастните, но и самите ученици със спина бифида и с хидроцефалия трябва да познават 

и разбират правата си като деца и хора с увреждания. Важно е да могат да идентифицират 

дискриминацията и да познават техники и стратегии за справяне с нея. Това може да се постигне 

чрез положителни модели на подражание, добри примери, наставническа подкрепа и гражданско 

образование в училище.

Повече информация за това как всяка целева група може да подкрепи децата да подобрят уменията 

си за застъпничество и самозастъпничество, е предоставена във всяко ръководство.

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



детската градина и в училището. Multi-IN пирамидата е изградена от седем нива. В настоящия 

раздел ще се спрем на всяко от тях като опишем конкретните потребности попадащи в него, ще 

покажем реални примери и ще посочим как те могат да бъдат посрещнати от участниците в 

образователния процес/заинтересованите страни. 

Пирамида на приобщаването Multi-IN, адаптирана по йерархичния модел на Маслоу, в подкрепа

учениците със спина бифида и с хидроцефалия. 

ПЪРВО НИВО: ФИЗИОЛОГИЧНИ НУЖДИ

На първото ниво от модела на Маслоу са физиологичните нужди. Това са нуждите от първа 

необходимост в живота ни, като храна, питейна вода, сън, облекло, добро здраве.

Тук е моментът да обърнем внимание на цялостната представа за здравето на децата със спина 

бифида и с хидроцефалия. Съгласно общоприетото схващане, всички хора с увреждания имат 

здравословен проблем (ICF, 2001). Въпреки това, наличието на увреждане не означава, че човек е 

Спина бифида може да бъде диагностицирана преди раждането. Използват се тройният 

биохимичен скрининг, изследване на околоплодна течност и ултразвуково изследване. При 

поставяне на диагнозата е невъзможно да се предвиди категорична прогноза за развитието на 

детето, тъй като при спина бифида има огромна разнородност на проявите. Лечението на спина 

бифида, свързано с оперативно затваряне на дефекта, е възможно преди или след раждането. 

Повечето деца се подлагат на операция след раждането, но в много страни вече е възможна 

операция по време на бременността. Надеждната информация е от съществено значение за 

родителите, които очакват дете със спина бифида, тъй като тя ще определи техните решения по 

отношение оперативното лечение и бъдещето на детето.

Пренатално лечение на спина бифида – опериране преди раждането

Операцията на плода по време на бременност трябва да се извърши до 26-та 

седмица от бременността. В САЩ провеждат клиничното проучване MOMS - 

Trial (Management Of Myelomeningocele Study), благодарение на което грижите 

за пациенти със спина бифида се промениха фундаментално. При ранно 

установяване на спина бифида е възможно да се извърши операция 

на плода между 19-та и 26-та г.с. По време на операцията 

отвореният дефект се затваря, така че да се избегнат 

по-нататъшни неврологични увреждания на гръбначния мозък 

при продължаващото вътреутробно развитие. По този начин 

ефектите от спина бифида могат да бъдат значително 

ограничени.

Един от пионерите на феталната хирургия, професор Муели от 

Швейцария отбелязва, че обхватът на новите открития при деца 

със спина бифида, оперирани пренатално, би могъл да ангажира 

цяло едно поколение учени и да ги обедини в уникален шедьовър на 

съвременната спинабифидология. 

Напредъка в пренаталните техники за затваряне на дефекта и докладваните все по-добри 

резултатите при възстановяването на матката, доведоха до революция в неврохирургичния 

подход към менингомиелоцеле. Процедурата крие и известни рискове, най-честият от които е 

последващото преждевременно раждане. Въпреки това, изследванията потвърждават, че 

ползитеот пренаталната хирургия надвишават усложненията и рисковете при недоносените 
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бебета. Повечето бебета се раждат в 37-та седмица от бременността.  Преките ползи от феталната 

хирургия при децата със спина бифида включват намаляване на честотата на хидроцефалия, 

малформация на Арнолд Киари II, леко подобрение на двигателните умения и намаляване на 

смъртността.

Демонстрационен видеоклип за фетална хирургия:

 https://www.youtube.com/watch?v=bLnYzCcTEEA

Пренаталната операция на спина бифида вече не се счита за експериментално лечение. Такива 

операции от години се правят успешно в Белгия, Германия, Италия, Полша, Швейцария и други 

държави в Европа. Един от най-известните центрове е в Цюрих, Швейцария. Разходите се покриват 

съгласно Европейската директивата за трансгранично здравно обслужване. 

Лечение на бебе със спина бифида след раждането

Целта на неврохирургичната интервенция при децата, родени със спина бифида, е да затвори 

отворените дефекти възможно най-скоро след раждането и да предотврати възможните вторични 

усложнения. Такива усложнения са отвореното менингомиелоцеле и хидроцефалия, малформация 

на Арнолд Киари II и възможен синдром на гръбначния мозък.

Някои държави предоставят по-добри грижи на пациентите със спина бифида, но дори и в общ план, 

съвременните познания, не само в областта на медицината, позволяват да се осигури качествено и 

ефективно лечение, възможно най-скоро след раждането. Това е от съществено значение за 

цялостното бъдещо развитие на детето. С подходяща следродилна здравна грижа повечето 

пациенти ще оцелеят, като това зависи пряко от степента на увреждане.

Спина бифида възниква в резултат на ранна аномалия в развитието на нервната система и води до 

различни структурни аномалии и свързаните с тях функционални неврологични дефицити. Това 

значи, че неврологичните проблеми са в основата на всички клинични прояви. Операцията не 

компенсира неврологичния дефицит. Пациентът остава с неврологични увреждания.

Според класификацията на Маккомб, представена от Хорн, дефектите на невралната тръба се 

делят на:

1.  каудален и краниален, според мястото на възникване. 96% от тях са в каудалния (задния) 

 край, 3% в черепния край (черепа) и 1% са комбинирани.

2.  отворени и затворени

 Затворени: Спина бифида окулта като асимптоматична спина бифида. Среща се при 25% от 

 населението. Обикновено е без прояви и няма усложнения.

Отворени: Менингоцеле - забелязва се затворен кожен сак, излизащ от гръбначния стълб. Сакът

  съдържа гръбначна течност, но не и нервна тъкан.

  Менингомиелоцеле - неправилно развитият гръбначен мозък излиза през  

  несвързаните дъги на един или няколко прешлена. Това е най-честата форма на 

 спина бифида. Тя възниква в резултат на ранен дефект в развитието на нервната система и 

 води до последващи структурни аномалии и свързаните с тях функционални неврологични 

 дефицити. 

Последващата грижа е силно ограничена като включва диагностицирането и хирургичното лечение 

на възможни сраствания, образувани на мястото на първоначалната оклузия и произтичащите от 

това неврологични признаци и симптоми.

По отношение на функционалността при ходене, децата със спина бифида се разделят на три групи.

1.  Децата, които ходят самостоятелно;

2.  Децата, които ходят с помощни средства – с патерици, бастуни, проходилки, ортези и др. 

 Ходенето обикновено е функционално само за кратки разстояния.

3.  Децата, които се придвижват с рингови колички – някои самостоятелно, други с 

асистенция.

ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА С ХИДРОЦЕФАЛИЯ

Според Смрек хидроцефалията е състояние, характеризиращо се със събиране на 
цереброспиналната течност в мозъчните вентрикули, причинено от нарушения в нейното 
образуване, поток или абсорбция.

Хидроцефалия може да бъде вродена или придобита. Може да се появи на всяка възраст. 

Причината обикновено е друго заболяване, като менингомиелоцеле, синдром на Денди-Уокър, 

малформации на Арнолд Киари II, състояния след инфекция или мозъчен кръвоизлив (при 

недоносени бебета, нараняване или мозъчни тумори).

От десетилетия се прилага класическото лечение на хидроцефалия, което се изразява в 

оперативното поставяне на устройство във вентрикулите на мозъка. Оттам, чрез система от помпи 

и маркучи, се свързва, най-често, с коремната кухина. Нарича се вентрикуло перитонеален дренаж 

- VP клапа/шънт.

Друга алтернатива е вентрикуло атриален дренаж (VA), при който краят на катетъра се свързва не 

с коремната кухина, а с дясното предсърдие. Този вид дренаж е по-рядко използван.

След хирургичното лечение могат да се получат някои усложнения, като инфекция или свръх 

дренаж. Вече има програмируеми клапи, при които е възможно да се регулира пропускливостта на 

клапата от външно устройство. 

Средно се налагат по две ревизии на клапата, поради усложнения или растеж на детето.

Видеоклип на английски, с повече информация за хидроцефалия, направен от видния американски 

неврохирург Б. Уарф:

https://www.youtube.com/watch?v=bHD8zYImKqA

Днес някои случаи на хидроцефалия могат да се лекуват без оперативно поставяне на клапа. 

Алтернативата е ендоскопска вентрикулостомия, при която с помощта на невроендоскоп се прави 

отвор в основата на третия мозъчен вентрикул, за да може гръбначно-мозъчната течност да се 

оттича.

Чрез ендоскопска тривентрикулостомия (ETV) могат да се избегнат някои усложнения свързани с 

клапите, като инфекция или отхвърляне.

Повече за метода ETV може да видите на този линк: 

 https://www.youtube.com/watch?v=g3sVRWjHA98

СИМПТОМИ НА НЕИЗПРАВНОСТ НА КЛАПАТА

Изданието “Understanding Spina Bifida” посочва следните симптоми на неизправност на клапата, 

според възрастта на детето::

Малки деца:  Висока температура;

   Повръщане;

   Умора, свръхчувствителност;

   Подуване, неестествено обезцветяване, зачервяване на кожата, по 

   протежение на клапата и тръбата;

   Загуба или увреждане на вече придобити когнитивни и двигателни функции 

   (ходене, говор, координация и баланс);

   Припадъци, придружени от потрепвания;

   Главоболие;

   Уголемяване на главата, причинено от уголемяване на вентрикулите;

   Зрителни нарушения: замъгляване, двойно виждане, прекомерно мигане или 

   кривогледство;

   Краищата на очите се издърпват надолу;

   Загуба на концентрация и поведенчески разстройства;

   Общо неразположение.

Деца и възрастни: Главоболие;

   Гадене, повръщане;

   Умора, свръхчувствителност;

   Общо неразположение;

   Болки в гърба;

   Висока температура;

   Зрителни нарушения: замъгляване, двойно виждане;

   Промени в емоционалността;

   Нарушения на координацията, непохватност;

   Нарушения в умствените способности;

   Подуване, неестествено обезцветяване, зачервяване на кожата, по 

   протежение на клапата и тръбата;

   Нарушения при ходене;

   Припадъци, придружени от потрепвания;

   Влошаване на представянето в или извън училище;

   Сънливост;

   Трудно събуждането;

   Намалени когнитивни и двигателни умения.

Какво трябва да се направи, ако се появят симптоми на неизправност на клапата?

1. Ако симптомите се появят рязко и тежко, незабавно потърсете медицинска помощ.

2. Отидете до най-близкото спешно отделение.

3. Ако симптомите са по-леки, посетете лекуващия неврохирург и обсъдете по-нататъшни  

 възможности за лечение.

ПАРАДОКСИТЕ ПРИ СПИНА БИФИДА

 Спина бифида често се описва като най-тежката вродена аномалия, съвместима с живота.

 Няма двама души еднакво засегнати от спина бифида, дори и с еднакво ниво на дефекта.

 Това е една от малкото вродени малформации, при които има превенция.

 Научно доказана е възможността за ефективно предотвратяване на появата на този вроден 

 дефект чрез използването на фолиева киселина (един от групата на витамините В - В9).

 Допълнителният прием на фолиева киселина при жени в детеродна възраст един месец 

 преди забременяване и през първите четири седмици от бременността, намалява риска от 

 спина бифида с до 75%.

 В страните, които прилагат обогатяване на хранителни суровини с фолиева киселина 

 (най-често брашно), честотата на спина бифида е намалена с до 30%.

 Известни са различни фактори, които в различни комбинация и едновременно могат да 

 доведат до спина бифида.

 Повечето хора с тази диагноза не се раждат, въпреки че в обществото има много примери за 

 успешни хора със спина бифида.

 Литературата в много страни предлага остаряла и неадекватна информация за живота на 

 хората със спин бифида и с хидроцефалия, въпреки множеството съвременни научни данни 

 и изследвания и добрите примери около нас. 

 Качеството на живот на много възрастни със спина бифида, като параолимпийски 

 спортисти, лекари, адвокати и други, е видно. Въпреки това, на новите родители се поднася 

 предимно негативна информация и лоши прогнози за детето.

 Поради факта, че повечето професионалисти не срещат хора със спин бифида по време на 

 практиката си, те имат негативно отношение към тези хора. Често директори, учителите и 

 други специалисти подхождат с подобна настройка. Ако не се поддадат на тези 

 предразсъдъци, те могат да изиграят изключително положителна роля в живота на децата, 

 като се превърнат в източник, не само на знания, но и на възможности.

 Вярваме, че образователни материали Multi-IN също ще допринесат за по-обективна 

 представа за тези хора и чрез информирани и подготвени експерти, ще отворят нови 

 възможности за деца и младежи със спина бифида и с хидроцефалия.

 Благодарение на спина бифида се развива ново направление в медицината - пренатална 

 фетална хирургия. Бебето се оперира до 26-та седмица от бременността, докато е още в 

 тялото на майката. В момента пренаталната хирургия се прилага широко и при деца с други 

 диагнози, не само за спина бифида.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ СПИНА БИФИДА

Най-леката форма на спина бифида (окулта) представлява неоформена дъга на единия прешлен на 

гръбначния стълб. Всеки четвърти има такъв анатомичен вариант, което на практика не се свързва 

със заболяване или има някакви последици.

Приблизително всеки хиляда души имат сериозен дефект. Той може да доведе до различна степен 

на парализа и нарушена подвижност на долните крайници, както и да повлияе на функцията на 

червата, пикочния мехур; да доведе до затлъстяване, влошаване на фината моторика, зрението, 

слуха, ученето и когнитивната функция.

Навременното и правилно лечение е превенция на много възможни усложнения. Хората със спина 

бифида се нуждаят от доживотната помощ от редица специалисти. Вторичните последици от 

диагнозата са комплексни и изискват координирани грижи и сътрудничеството на различни 

експерти, заедно с лекарите специалисти – неврохирург, невролог, уролог, ортопед, рехабилитатор, 

участват физиотерапевт, диетолог, психолог, социален работник и др.

При диагностицирането на много от вторичните последици, трябва да се има предвид, че спина 

бифида е комплексен и сложен проблем и изисква цялостен поглед от няколко експерти. 

Благодарение на сътрудничество между тях е възможно да се открие решението по-ефективно, 

лесно и бързо.

Повечето деца със спина бифида посещават масови училища.  Повече от 80% живеят до зряла 

възраст и може да ги срещнете навсякъде в обществото: хората със спина бифида вече са сядали 

на министерски стол, занимават се активно със спорт, носят бели престилки и обучават деца.  

Прогнозите могат да са много различни, според това дали човек е развил хидроцефалия, дали е 

претърпял операция, каква е била операцията, какви са урологичните проблеми, има ли 

деформации по краката, коленете, гръбначния стълб. От съществено значение е наличието на 

координирана грижа от различни експерти в рамките на системата. Координираната и навременна 

грижа значително намалява честотата на вторичните усложнения и спестява финансови разходи. 

Липсата на комуникация между специалистите увеличава риска от игнориране на потенциални 

усложнения на здравето. 

Основните цели в грижите трябва да бъдат подобряване на функционалността, мобилността (не 

задължително ходенето) и минимизиране на риска от възможни усложнения. Това предполага 

познаване на рисковете, които са често срещани при хора със спина бифида и с хидроцефалия – като 

например рискът от затлъстяване. 

Експертите по наранявания на гръбначния стълб препоръчват да се използват Международните 

стандарти за неврологична и функционална класификация при наранявания на гръбначния стълб, 

издадени от Американската асоциация. Те обръщат внимание на родителите, че няма 

причинно-следствена връзка между възможността за активно участие в обществото и 

способността за ходене. 

Промоцията на здравето включва и подкрепа за психично здраве и благополучие, не само на 

хората със спина бифида и хидроцефалия, но и на членовете на техните семейства – родители, 

братя и сестри. Доброто здраве е пряко свързано с подобряване на качеството на живот и достъпа 

до права. Едно от тях е правото на образование, което трябва да се осъществява до дома на детето. 

Правото на образование се счита за необходимо основание за упражняване на други права.  

Изследванията потвърждават, че децата и юношите със спина бифида имат по-ниско самочувствие 

от техните връстници в следните области:

1. Външен вид;

2. Социално приемане;

3. Представяне в училище;

4. Лично удовлетворение;

Инконтиненцията на пикочния мехур и дебелото черво, носейки социална стигма, също имат своя 

ефект върху намаленото самочувствие при младите хора. Това ограничава участието им в дейности 

и води до социална изолация. Постигането на контрол върху дефекацията е силна подкрепяща 

мярка за намаляване на чувството на страх, срам и тревожност.

Важно е да се подчертае, че въпреки, че повечето деца със спина бифида постигат средно и над 

средното интелектуално ниво, тяхното представяне в училище може да се повлияе от коренно 

различното развитие на мозъка, вследствие наличието на хидроцефалия, малформацията Арнолд 

Киари II. и свързаните с тях обучителни затруднения. Това се проявява в нарушени изпълнителни 

функции, дефицит на вниманието, езикови и речеви дефицити, затруднения със самоконтрола, 

организацията, пространствена ориентация и други. В същото време симптомите при отделните 

деца със спина бифида и с хидроцефалия са различни и е трудно да се приложи единен обучителен 

профил за всички.  

В допълнение, според изследвания от САЩ, при повечето деца със спина бифида се регистрира 

забавяне в развитието на независимостта с от две до пет години, спрямо връстниците им. Това 

включваа умения като преобличане, планиране на дейности с връстници, приготвяне на 

предварително планирани ястия и др. 

Всички тези ограничения трябва да бъдат взети под внимание при обучението на децата със спина 

бифида и с хидроцефалия, като учебното заведение трябва да осигури индивидуални мерки за 

подкрепа на детето. Положителното в случая е, че целенасоченото когнитивно обучение може да 

повиши функционалната независимост и самоконтрол. (Stubberud и Riemer, 2012)

Хидроцефалия в цифри

 Клапа/шънт – система от помпи и маркучи (катетри). Клапни системи се използват в 

 различни области на медицината повече от 100 години;

 Първата клапна система е създадена през 1960 г.

 Изобретателят на революционната клапа е Джон Холтер, инженер и баща, чийто син, Кейси е 

 роден със спина бифида и с хидроцефалия.

 В момента има повече от 127 различни модели клапи за лечение на хидроцефалия.

Хидроцефалия в картини - лечение чрез  VP клапа 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ НУЖДИ НА ДЕЦАТА
СЪС СПИНА БИФИДА И ХИДРОЦЕФАЛИЯ

СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ НУЖДИ

През юни 1994 представители на 92 правителства и 25 международни организации се 

събират в Саламанка, Испания на Световна конференция посветена на специалните 

образователни потребности. Конференцията завършва с декларация, в която 

участниците потвърждават необходимостта от осигуряване на еднакво 

образование за всички хора със специални образователни нужди по 

света. Декларацията от Саламанка (United Nations Ministry of Educational, 

1994) определя децата със специални образователни потребности като 

деца, които срещат бариери пред равния достъп и участие в 

образованието, и потвърждава правото им да бъдат обучавани 

заедно с всички други деца. Декларацията обръща специално 

внимание на многообразието и приобщаването в училище на всички 

деца без значение от техните индивидуални различия и дефицити. 

В тази перспектива, децата със спина бифида и с хидроцефалия, наред със 

своите уникални характеристики, интереси и способности, имат комплексен набор от специални 

образователни потребности, които трябва да бъдат посрещнати, за да бъде успешно приобщаването им 

в детската градина и училището. Пълният спектър от тези нужди може да варира в зависимост от 

различни фактори и техните комбинации, като здравословно състояние, степен на увреждане, семейна 

среда и социално-икономически статус.

От съществено значение е, основните заинтересовани страни в образователния процес да умеят 

да идентифицират нуждите на децата, за да бъдат те посрещнати адекватно. Поради 

комплексния им характер, това се оказва трудна задача дори за професионалисти с богат опит 

или членове на семейството, които са прекарали години в грижи за децата си. Общите насоки 

разглеждат специфичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия в детската градина 

и в училището, за да подпомогнат заинтересованите страни успешно да ги идентифицират.  

Когато говорим за специални нужди, бихме искали да насърчим читателите да ги възприемат не 

като резултат от липси в детето, а като несъответствие между наличните ресурси в системата на 

образованието и нуждите от подкрепа на детето. Необходимо е да направим и някои други 

уточнения:

 В този раздел сме включили откъси от лични истории, изготвени въз основата на серия от 

 полуструктурирани, дълбочинни лични интервюта, които проведохме с родители и деца със 

 спина бифида и хидроцефалия от България и Словакия;

 Въпреки че ги наричаме специални или специфични, тези нужди не изискват, нито 

 предполагат, съществуването на специална образователна система, като специални 

 училища, специални класове, дневни центрове и др. Мястото на децата със спина бифида и 

 хидроцефалия е в масовата образователна система, където всички ученици с и без 

 увреждания учат заедно;

 Потребностите на децата със спина бифида и хидроцефалия в процеса на приобщаване 

 трябва да бъдат посрещнати от общообразователната система, чрез специални услуги, 

 предназначени и предоставени  в съответствие с нуждите им;

 Следвайки философията за равен достъп и пълно участие, описваме нуждите, които отиват 

 далеч отвъд академичната страна на образованието. 

ПРИЛАГАНЕ МОДЕЛЪТ НА МАСЛОУ ПРИ АНАЛИЗ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ НУЖДИ НА ДЕЦАТА СЪС СПИНА БИФИДА 
И С ХИДРОЦЕФАЛИЯ

Общите насоки използват моделът на Маслоу (Maslow, 1943) като концептуална рамка за 

систематизиране и анализ на нуждите на децата със спина бифида и хидроцефалия в училище. 

Йерархията на нуждите на Маслоу е мотивационна теория в психологията, която обобщава модела 

на човешките нужди, изобразени под формата на пирамида с пет надграждащи се нива.  От основата 

към върха, нуждите са описани като:

 Физиологични нужди, като нуждата от храна, вода, облекло;

 Нужда от сигурност и защита;

 Социална принадлежност, включително отношения с партньор, семейство, приятели;

 Уважение, постижения, признание, постигане на успех;

 Самоусъвършенстване, личностно и творческо израстване.

В основата на модела е разбирането, че когато човек се доближава до задоволяването на дадена 

потребност, той ще изпита следващата по-висока потребност в йерархията. Същевременно, човек 

може да бъде повлиян от множество нужди в един и същи момент. 

Моделът на Маслоу е ценен инструмент за оценка, който се използва в много области, свързани с 

работата и грижата за хора. Както редица изследователи са открили, той помага да се изследват в 

дълбочина най-разнообразни области в образованието (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). 

Прилага се  успешно при ученици извън норма, тъй като техните специфични нужди са по-трудни за 

идентифициране и посрещане (Lutz, 2016). В нашия случай, йерархичният модел на Маслоу ни дава 

концептуалната рамка за анализ на нуждите на децата със спина бифида и с хидроцефалия в 

нездрав. Независимо от своите увреждания или заболявания, хората могат да се намират в добро 

здраве, защото се хранят добре, правят упражнения, движат се, спят достатъчно, чувстват се в 

добро емоционално и физическо състояние (Krahn, 2021). С навременна и качествена грижа, и 

контрол над вторичните състояния, децата със спина бифида и хидроцефалия могат да се радват на 

добро здраве и да се чувстват физически добре. Усещането за добро здраве и физическа форма е 

субективно. Много хора имат трайни увреждания, но това не им пречи да се чувстват здрави и 

силни. Фактът, че някои деца се движат или говорят различно, не ги прави болни. Някои функции 

може да са засегнати, но това не означава, че страдат от болест. Не очаквайте да се оправят или да 

оздравеят. Не се отнасяйте с тях като с болни хора, а ги подкрепете да останат здрави!

За 7 години родителите на Виктор не успяват да намерят общ език с ръководството на 

училището. Директорката е добронамерена и се опитва да помогне, според 

собствените си разбирания. Отказва да остави класа на първия етаж и да подкрепи 

усилията на майката, а в същото време организира базари за събиране на средства, 

„за да може Виктор да проходи“, без да потърси съгласие или да уведоми 

предварително родителите. Това води до редица неудобни ситуации със съседи от 

квартала, които коментират доходите и покупките на семейството. Друга приумица на 

директорката е момчето да носи бяла народна носия, за да проходи.

Логично е да се очаква здравният работник в училище да поема грижата за основните здравни 

нужди на децата, включително и тези със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често това е 

училищната сестра. Здравните грижи и насърчаването на здравословен начин на живот, обаче не са 

отговорност единствено на медицинската сестра. От съществено значение е всички 

заинтересовани страни в образованието да разбират и приемат състоянието на детето, така че то да 

получи най-добра грижа и да се радва на най-добро здраве.

Обхватът на здравни грижи към децата със спина бифида и с хидроцефалия може да включва:

Проследяване работата на клапата

Около 85-90 процента от хората със спина бифида имат и хидроцефалия. Обикновено тя се лекува 

хирургично с поставяне на шънт (клапа), за да предпази мозъка от натрупването на ликвор в 

главата. При част от децата периодично се налага ревизия на клапата, поради неизправност или 

запушване. Важно е персоналът в училище да познава добре симптомите на неработещ шънт. При 

децата те могат да са различни, но най-често срещаните са сутрешно главоболие, висока 

температура, припадък, гадене и повръщане, необичайна умора и сънливост, необичайна 

раздразнителност и промени в настроението, замаяност, световъртеж, подуване и/или 

зачервяване на кожата в областта по протежение на клапната система.

Грижа за кожата

При хората със спина бифида обикновено се наблюдава по-слаба чувствителност или изцяло липса 

на такава в долната част на тялото. Някои деца не усещат болка, горещина, студ, порязване, 

изтръпване или влага. Кожните възпаления и рани могат да се развият бързо и рязко да се влошат. 

Най-честите препоръки в грижата за кожата в детската градина/училището включват:

 Децата трябва да носят широки и меки дрехи от естествени тъкани като памук, дори ако се 

 налага да се различават от училищната униформа;

 Мястото им в клас трябва да е далеч от източници на топлина като радиатори, печки на 

 дърва, камини. Децата трябва да избягват горещи метални повърхности през лятото и 

 продължително излагане на студ през зимата;

 Децата се нуждаят от помощ, когато носят горещи напитки;

 Децата трябва да избягват да работят с лаптоп в скута си, заради риск от изгаряне;

 Необходима е регулярна смяна на позата и преместване на тежестта на всеки 20-30 минути; 

 Препоръчва се раздвижване и леки физически упражнения;

 Полезни могат да бъдат декубитални възглавници за количката или стола, за да се избегне 

 разраняване на кожата в точките на натиск;

 Честата смяна на памперса/урологичната подложка е важна, за да се избегнат кожните 

 инфекции и раздразненията в областта; 

Алергия към латекс

Децата със спина бифида са група с повишен риск от развитие на алергия към латекс. Латексът е 

натурална гума, която се използва за изработването на много продукти присъстващи в училище. 

Такива са ръкавици, гумички, балони, подови настилки във физкултурния салон и на открито, 

дръжки на ракети и др. Рискът от развитие на алергия се повишава при многократния контакт с 

латекс. Поради тази причина, при деца със спина бифида, трябва да  се избягват латексови 

продукти и при възможност да бъдат заменени с алтернативи, изработени от винил или силикон. 

Алергичните симптоми могат да са с различни проявления. По-леките са зачервяване на кожата  в 

зоните на контакт с латекса,  сълзене и дразнене на очите, хрема, обрив. Може да се стигне до 

респираторен дистрес и анафилактичен шок.

Учениците, алергични или чувствителни към латекс, често са алергични и към някои храни, като 

банани, киви, папая, авокадо и кестени.

Контрол на инконтиненцията и предпазване от уроинфекции

Урологичните нарушения, в това число уроинфекции, инконтиненция и бъбречна недостатъчност, са 

основна причина за заболеваемост и смъртност при пациентите със спина бифида. В дългосрочен 

план, урологичните усложнения са причина за 33% от смъртността при тази пациентска група 

(Gutiérrez-González, 2020).

Чистата интермитентна катетеризация остава златен стандарт за контрол на пикочния мехур и 

съпътстващите уроинфекции при пациенти със спина бифида (Lapides J, 1972).

С тази информация искаме да подчертаем колко важно е поддържането на добро урологично 

здраве чрез прилагане на периодични катетеризации.  От решаващо значение е учебното заведение, 

където децата прекарват по-голямата част от времето си, да осигури подходящи условия за това, 

като например:

 Достъпно помещение за катетеризация, което е чисто и достатъчно широко, за да побере 

 възрастен придружител и да може детето да маневрира с количката си. То трябва да се 

 заключва, за да осигурява уединение и сигурност. Такова помещение може да е адаптирана 

 тоалетна, здравния кабинет или друга стая с ВиК;

 Обучен служител (сестра, лекар, асистент), който да извършва катетеризациите или да 

 помага на детето за това;

 Достатъчно време за извършване на периодичните катетеризации, понякога дори по време 

 на учебни занятия;

 Дискретна и незабавна помощ, в случай на инцидент с подмокряне или зацапване.

Повече информация за процедурата по чиста интермитентна катетеризация може да намерите в 

ръководствата за сестри и асистенти.

Когато Борис е на 3 години майката решава да се върне на работа. Започва да 

търси подходяща детска градина. Притесненията на семейството са 

свързани с нуждата Борис да бъде катетеризиран 2-3 пъти в рамките на 

работния ден. Майката преценява, че такава помощ може да потърси от 

медицинските сестри, с които всички градини разполагат. Въпреки че нормативната 

уредба вменява това задължение на сестрите в градини и училища, майката е чувала 

за случаи на отказ.

При първата среща със сестрата, майката носи със себе си цялата медицинска документация и прави 

нагледна демонстрация. Сестрата се съгласява и започва да катетеризира Борис в медицинския 

кабинет по два-три пъти дневно. Сменя и памперса на момчето. Всичко върви гладко. Майката се връща 

на работа, а детето се чувства добре в градината. Има приятели и ходи с желание.

Здравословен начин на живот

Децата със спина бифида и хидроцефалия са изложени на висок риск от затлъстяване. След 

навършване на 6 години, минимум 50% от тях са с наднормено тегло; при младите хора и 

възрастните над 50% са затлъстели. Излишните килограми ограничават подвижността, 

самостоятелността и уменията  за самообслужване в ежедневието, а така борбата с тях става още 

по-трудна. Най-доброто решение е превенцията и изграждането на здравословни хранителни 

навици от ранна детска възраст. Освен това, диетата богата на фибри и течности подпомага 

регулирането функцията на червата. 

Въпреки че семейството има най-голямо влияние върху формирането на хранителни навици, 

училището може да помогне и насърчи здравословния начин на живот, особено в областта на 

спорта и физическите дейности. Нашето проучване показа, че прилагането на адаптирани 

програми за децата със спина бифида и с хидроцефалия в часовете по физическо възпитание е 

възможно и може да бъде успешно. За съжаление, повечето от децата не участват в часовете по 

физическо. Аргументите може да са различни, но зад тях лесно прозира незнание и неразбиране на 

състоянието им. В практиката съществуват различни начини за приобщаване на дете със спина 

бифида в часовете по физическо възпитание. Двигателните умения не са толкова определящи, 

колкото желанието на страните. Даденият пример е за момче, което е в инвалидна количка и е 

активен спортист. 

В началното училище любимият предмет на Виктор е физическото възпитание. Салонът е на третия 

етаж, но майката го качва всеки път когато се наложи. Учителката го включва в заниманията като 

измисля игри с децата или му възлага индивидуални задачи, като бокс.

Душевно здраве 
Концепцията за Аз-а е основен компонент от психичното здраве. Тя включва начинът, по който детето 

възприема своята идентичност и по който осъзнава своите качества и особености, съпоставя ги спрямо 

останалите и изгражда самочувствие. Изследвания показват, че децата със спина бифида имат 

значително по-ниско самочувствие по отношение на външния си вид, атлетичност, социално приемане и 

представяне в училище (Shields, 2008). Заедно с това, те са изложени и на риск от депресивни симптоми 

и тревожност (Padua, 2002).

Рискът за психичното здраве изисква сътрудничество и участие на всички заинтересовани страни, 

особено по време на пубертета, когато някои деца със спина бифида и хидроцефалия могат да изпитват 

сериозни затруднения.

 Роза е чувствителна към силни звуци, често сменя настроенията си, понякога 

изпада в нервни кризи. Това се засилва след навлизане в пубертета. 

Когато е в първи клас, след обследване са установени обучителни 

затруднения. С нея започват да работят специален педагог и психолог. 

Майката е доволна от ресурсното подпомагане, защото в тиха и спокойна 

обстановка, Роза възприема материала по-добре. Психологът и оказва голяма 

подкрепа при някои от пубертетните кризи.

При обобщаване на физиологичните нужди, поставихме основен акцент върху цялостното здраве и 

грижи. Отделно от това, обръщаме внимание и на достъпа до храна и вода, който може да бъде 

затруднен поради недостъпната среда, особено при деца в колички. Често училищната столова, 

лавки и кафенета се намират в сутерена, на висок етаж или извън сградата; понякога чешмите са 

твърде високи или недостъпни за човек в инвалидна количка. Тези специфични случаи трябва да се 

вземат предвид, така че да се осигури достъп на всяко дете до храна и вода. Ако в училището не 

може да бъде направена реконструкция, трябва да има назначен отговорник, който да се грижи  

детето да не остава гладно и жадно.  Това може да е дежурният учител, асистент или съученик.

Допълнителна информация за физиологичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия 

е налична в ръководствата за всяка целева група. Здравните грижи са описани подробно в 

ръководството за медицински сестри

ВТОРО НИВО: БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА

The second level of Maslow's classic hierarchy is safety needs and it should be a major concern in all 

schools and kindergartens. As any other students, children with spina bifida and hydrocephalus need to 

feel safe in the environment in which they are learning.

Първа помощ

Всяко учебно заведение трябва да разполага с поне един служител, обучен да оказва първа помощ. 

В България това обикновено е медицинският персонал, заради своето образование и опит. 

Най-честите състояния, които изискват оказването на първа помощ при децата със спина бифида и 

с хидроцефалия са случаи на неизправност на клапата, припадъци, изгаряния, счупване на кости. 

Училищният персонал, който взаимодейства с детето, също трябва да е обучен как да реагира в 

тези случаи, кого трябва да уведоми и кога да сигнализира 112.

Евакуация при бедствия

Природни бедствия и други извънредни ситуации могат да се случат винаги и по всяко време. За да 

бъдат добре подготвени, детските градини и училищата изготвят план за евакуация и провеждат 

регулярни практики и обучения. Планът за евакуация трябва да съдържа ясни процедури и 

отговорности по отношение на лицата, които ще се нуждаят от специална помощ в случай на 

извънредна ситуация,в това число и ученици със спина бифида и с хидроцефалия.

Осигуряването на столове и носилки за спешни случаи, като част от плана, могат да улеснят 

евакуацията на трудноподвижните хора, особено от по-високите етажи на учреждението. Ако 

такива приспособления не са налични, е препоръчително класът, в който учи трудно подвижно дете, 

да бъде оставен на първия етаж, като най-достъпна и безопасна опция.

Провеждането на обучения е от значение, за да се избегне паника сред персонала и учениците при  

реална ситуация. Те са и добър индикатор за това какво може да се случи в случай на спешност.

… в училището се провежда учение за пожарна безопасност. По време на последния час за деня, 

човек от персонала влиза по стаите и предупреждава за пожар. Децата се втурват по стълбите, а 11 

годишният Виктор влиза в асансьора и натиска бутона. Докато пътува надолу, токът е спрян и 

детето остава в пълна тъмнина, затворен между етажите. Чува само превъзбудени викове „Пожар!“. 

Успява да се съвземе от уплахата и звъни по мобилния телефон на баща си, който телефонира на 

ръководството на училището. До обаждането на бащата никой не е установил липсата на Виктор.  

Психически момчето се възстановява трудно. Дълго след инцидента не може да стои в затворени 

пространства и се налага бабата да го придружава в училище за няколко месеца. 

Майката подава сигнали до различни институции, но така и не разбира кой носи отговорност за 

случая.

Защита от тормоз

Според ЮНЕСКО, учениците с увреждания са засегнати от тормоз в по-голяма степен, без значение 

от възраст и учебна среда, като това оказва негативно въздействие върху тяхното образование, 

здраве и общо благополучие. 

Много проучвания показват, че учителите и училищният персонал често подценяват тормоза в 

училищата. От друга страна родителите са по-чувствителни и по-лесно могат да разберат когато 

собственото им дете е обект на тормоз (Demaray, 2013). Затова, добрата комуникация между 

заинтересованите страни, основана на доверие и уважение, е изключително важна. Всеки в 

училище носи отговорност и има задължение да наблюдават за предупредителни признаци на 

тормоз, тъй като някои непреки форми на агресията са трудни за разпознаване. 

В случай на тормоз се налагат синхронизирани и твърди действия от всички страни. Необходимо е 

да се подходи със спокойствие и уважение, които могат да осигурят подкрепяща, грижовна и 

безопасна среда на всички ученици.

 Училищният психолог има важната роля да подкрепи детето-жертва и да му помогне да развие 

устойчивост и увереност в себе си.

Стела няма близки приятели в училище. Общува с едно-две деца. Понякога е обект на обиди и 

вербален тормоз от група деца от класа. Едно от момчетата си позволява да я рита и удря.  Класната 

не успява да се справи с проблема. Не взема страна, защото това са „детски работи“. Майката 

подава редица сигнали до директорката, РУО (Регионалното управление на образованието), МОН. 

Свързва се с адвокат и обмисля завеждане на дело. В крайна сметка момичето се премества в 

друго училище и ситуацията се успокоява. 

Стела трудно приема обидите от съучениците. Има периоди, в които става много емоционална и 

плаче. Тогава майката я спира от училище за седмица-две, докато се успокои.

Безопасна инфраструктура в и около училище, подходяща за хора с увреждания

От една страна, съществува известно припокриване между тази тема и нуждите на децата от 

достъпност, разгледани на следващото ниво от пирамидата. От друга, виждаме „достъпността“ 

по-скоро в контекста на възможност за упражняване на права и достъп до услуги, докато 

„безопасната инфраструктура“ е екзистенциален минимум, който училищата и детските градини 

трябва да осигурят. Поради тази причина и отделяме специално внимание. 

Представяме някои примери, свързани с безопасната инфраструктура, които се отнасят до 

нуждите на учениците със спина бифида и хидроцефалия: 

 Слабата чувствителност или пълната липса на чувствителност в долната част на тялото 

 носи сериозен риск за здравето. Понякога децата не могат да усетят, че нещо се случва с 

 тялото им и лесно могат да се изгорят, наранят или да счупят крак, без дори да усетят;

 Подредбата в класната стая трябва да позволява на децата, използващи помощни средства, 

 да се придвижват безопасно и свободно, за да могат да участват наравно с останалите във 

 всички дейности на класа. Пътеките между чиновете трябва да са достатъчно широки, 

 разчистени от ученически чанти, несесери и др.;

 Рампите са едно от икономически най-достъпните и най-използвани решения за 

 подобряване достъпността на сградите. При проектирането и монтирането им обаче рядко 

 се спазват стандарти. Рампите често са твърде стръмни, тесни и хлъзгави, което ги прави 

 опасни и неизползваеми. 

 Училището е със стълби до първия етаж, а коридорите са на нива. За да стигне до 

класната стая на първия етаж, майката и бабата на Роза я вдигат. Използвайки 

предизборна кампания, майката успява да издейства общинско финансиране 

за подобряване на достъпността в училище. Монтират естакади на задния 

вход и в коридорите, които обаче не помагат заради големия си наклон.  

Впоследствие, по инициатива на майката, директорката кандидатства по 

национална програма и получава финансиране за асансьор до първия 

 етаж. ;

 Монтирането на парапетите на външните стълби и от двете страни по протежението на 

 вътрешните, значително би подобрило самостоятелността, мобилността и усещането за 

 сигурност у децата. Това би имало силен положителен ефект върху  учениците с леки 

 двигателни увреждания, които не използват помощни средства. Нашето проучване показва, 

 че техните нужди от безопасност често остават неидентифицирани и непосрещнати,  поради 

 презумпцията, че могат да ходят самостоятелно. Не се вземат предвид важни детайли: 

 дейности като изкачване на стълби или 20 минутно ходене пеша до училище са рискови, 

 отнемат време и често не са възможни за дете с тежка чанта. Децата се нуждаят от помощ 

 или им отнема твърде много време;

 В училището има специализирани кабинети по физика, биология, география, компютърно 

 обучение и др., които са разположени на различни етажи в сградата. Качването и слизането 

 по стълбите за нея е предизвикателство и отнема цялото време през междучасията. Тъй 

 като все пак се справя, ръководството не счита за нужно да взема мерки и да мести класа на 

 първия етаж.

 Цялото семейство е ангажирано с образованието на Александра. Баща и я води сутрин с 

 колата, влиза с нея в училище и носи чантата до стаята на втория етаж;

 Дворът и тротоарите около сградата са важна част от училищната инфраструктура и също 

 трябва да са безопасни и достъпни. Това включва регулярно почистване на снега и листата; 

 осигуряване на ниски бордюри, здрави плочки и свободни тротоари за пешеходци.

 

 Основното училище на Мартин е било на 200 метра от дома му, но всеки ден  

 баща му го карал до там. Плочките на тротоарите били толкова счупени, 

 че количката едва се придвижвала. След няколко скъпи ремонти, баща 

 му решил да ползват колата

 Като цяло, ходенето на училище през зимата е предизвикателство. 

 Училищният двор е покрит със сняг, а деца и учители стигат до входа 

 през малка заледена пътека. Катка не може да върви с патериците и 

 се налага майка и да я придружава всеки ден до класната стая.

Допълнителна информация за нуждите от безопасност на деца със спина бифида и хидроцефалия е 

налична в ръководствата за всяка целева група.

ТРЕТО НИВО: ДОСТЪПНОСТ

Съгласно дефиницията на ООН, достъпността означава равен достъп на всички, като се допълва, че 

без достъп до съоръженията и услугите в общността, хората с увреждания никога няма да 

бъдат напълно приобщени (UN, н.д.).  Това твърдение е валидно, както за образованието, така и за 

всяка друга област от живота. Тъй като достъпността е определящ фактор за успешното 

приобщаване, сме я включили към базовите нива на пирамидата, заедно с физиологичните нужди 

и безопасността. 

Необходимостта от достъпност е толкова основна за децата със спина бифида и с хидроцефалия, че 

в повечето случаи не училищният профил или интересите определят училището, което детето ще 

посещава, а именно достъпната архитектура на сградата и съоръженията.

 

Александра се справя добре с учебния материал. Прави впечатление на прилежна и любознателна 

ученичка. Често получава похвали. На зрелостните изпити получава много добри оценки, които и 

позволяват да избира измежду най-добрите гимназии в града. След много размисли, семейството 

решава да не се възползва от тази възможност. Алекс продължава в  досегашното училище. То е 

близо до дома, изградени са добри отношения с екипа и е установена рутина при катетъризациите. 

Това надделява над интересите и възможностите на детето.

Семейството на Виктор се насочва към тази гимназия единствено заради изградената достъпна 

архитектурна среда. Интересите на момчето и профилът на училището не са фактор при избора. 

Сградата е снабдена с рампа до първи етаж, асансьор и тоалетна за хора с увреждания. Виктор 

може да стигне самостоятелно до всички помещения. Не ползва асистенция от възрастен в 

училище

Достъпността не следва да се разбира само във физически смисъл, но и като достъп до 

информация, услуги и съоръжения. Училището може да предприеме различни мерки за 

подобряване достъпа на деца със спина бифида и с хидроцефалия до образование. Някои от тях са 

свързани с изграждане на училищна среда без бариери, други с осигуряване на информация, 

комуникация и учебни материали в алтернативни формати.

Достъпна училищна инфраструктура

Недостъпният транспорт до училище, недостъпните входове и невъзможността някои деца да 

стигат свободно до столовата, специализираните кабинети, библиотеката и тоалетната, както и 

неподходящото обзавеждане на класните стаи, хлъзгавите подови настилки и др., се разглеждат 

като бариери пред образованието на деца с увреждания, в това число и децата със спина бифида и 

хидроцефалия.  Тези инфраструктурни бариери трябва да бъдат премахнати, за да се осигури 

приобщаваща училищна среда за всяко дете.

Достъпната училищна инфраструктура може да включва:

 Рампи във и извън сградата на училището за децата, които не могат да ползват стълби или 

 да качват бордюри;

 Парапети на външните стълби и двустранни парапети по протежение на вътрешното 

 стълбище;

 Асансьор в сградите с повече от един етаж;

 Достатъчно широки врати, осигуряващи свободното движение на деца в колички;

 Класни стаи с достатъчно място за маневри на дете в количка;

 Тоалетни помещения достъпни за колички, с достатъчно място за маневриране около 

 тоалетната и мивката и за придружител; с осигурено заключване и помощни дръжки;

 Обзавеждане в класната стая, предназначено да се използва от децата с увреждания – 

 достатъчно високи бюра, столове и др;

 Двор, площадки и тротоари около сградата, достъпни за деца в колички;

 Подходяща височина на дъската, за да може да се ползва от деца в колички;

 Отсъствие на катедра пред дъската; 

 Класната стая, която е на едно ниво;

 Наличие на места за паркиране, обозначени за хора с увреждания.

В повечето случаи за осигуряване на достъпна инфраструктура са необходими значителни 

финансови средства. Съществуват, обаче някои практични и рентабилни решения. 

Най-разпространеното и икономически изгодно решение е осигуряване на пълна достъпност до 

съоръженията на един от етажите в сградата и преместване на класа на трудноподвижното дете 

там. Обикновено това е първият етаж. Ако има външни стълби се монтира рампа; поне една 

тоалетна се пригодява за хора с увреждания; класната стая се пренарежда, за да се осигури 

достатъчно място за маневриране. Ако тоалетната не може да бъде пригодена, вариант е да се 

осигури достъп до друго подходящо помещение за катетеризация, като например здравния 

кабинет.

Въпреки своите плюсове, това решение не е най-приобщаващото и препоръчително, тъй като  много 

от кабинетите, библиотеката, столовата, са разположени на горните етажи и могат да останат 

недостъпни. В такъв случай училището трябва да осигури алтернативен достъп до тези услуги, 

например чрез помощник, който ще носи закуски, вода или книги от библиотеката. Този човек може 

да бъде учител, асистент или дори съученик.

Майката на Донка търси подкрепа от РУО. Насочват я към близкото квартално средно училище. 

Приемат Донка в редовен клас. Директорът намира стая за класа на първия етаж, който е на нивото 

на земята. В сградата има тоалетна за хора с увреждания. Детето може да се придвижва 

самостоятелно в класната стая и по коридорите, да излиза и влиза от сградата, да ползва тоалетна.

Всички мерки за подобряване на достъпността трябва да 

следват съответните стандарти и добри практики. Нашето 

проучване установи, че поради липса на опит и разбиране на 

стандартите за достъпност сред строителите и училищната 

администрация, училищната инфраструктура често остава 

недостъпна и дори опасна за учениците и хората с увреждания. 

За да подкрепи усилията на училищната администрация, 

ръководството за директори представя конкретни параметри 

и полезни съвети за превръщането на физическата среда на 

училището в безопасна, достъпна и приятелска за децата с 

увреждания.

Достъпна информация и обучителни материали

Всички материали и информация, предоставени в клас, 

трябва да са достъпни, разбираеми и използваеми от 

всички деца. Учениците със спина бифида и хидроцефалия 

може да се нуждаят от някои специални материали, като 

например:

 Допълнителен комплект учебници за дома;

 Копие от записките на учителя по урока;

 Аудио запис на преподадения от учителя урок;

 Приспособления и помощни технологии за работа в 

 клас;

 Софтуер/устройства за преобразуване на говор в текст и 

 обратно.

ЧЕТВЪРТО НИВО: ПРИНАДЛЕЖНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Четвъртото ниво от пирамидата обхваща нуждата от принадлежност на социално ниво. Съгласно 

класическата теория на Маслоу социалното ниво обикновено става приоритет след като базовите 

нива са достатъчно задоволени. На това ниво учениците търсят принадлежност към социалната 

си среда, искат да се идентифицират с връстниците си, да почувстват, че се вписват. Липсата на 

усещане за принадлежност често има отрицателен ефект при учениците, карайки ги да се 

чувстват изолирани и дори изключени от образователния процес. Всъщност най-големите 

затруднения пред учениците с дефицити се проявяват именно на това ниво. 

(Lutz, 2016)

Нашето проучване потвърждава тези констатации, но също така показва, че контактите с 

връстници са най-мотивиращият фактор сред учениците със спина бифида и хидроцефалия и 

техните родители в учебния процес.

През първите четири години, Елиф посещава редовен клас в масово училище. Родителите я 

записват заради контакта с децата. Момичето не може да възприеме нищо от материала, защото не 

чува. Не се научава да чете. Обича да рисува и преписва текстове като картини, без да знае 

значението им. Харесва и контактът с децата.

Изграждането на положителни взаимоотношения с връстници в детската градина и в училище 

може да бъде сериозно предизвикателство за децата със спина бифида и хидроцефалия. Някои от 

тях от ранна възраст се сблъскват с изолацията и изключването и не успяват да изградят добри 

социални умения. В процеса на израстване и прехода през юношеството към зрелостта, 

предизвикателствата нарастват още повече. Обикновено те са свързани с ниско самочувствие, 

неувереност, депресия, лоши социални умения и липса на социален опит. Въпреки че, тези 

проблеми са типични за всички млади хора, при децата и младежите със спина бифида и 

хидроцефалия, те са още по-обострени, заради допълнителните предизвикателства свързани с 

увреждането, с които те се сблъскват. 

Някои от тези предизвикателства значително възпрепятстват възможностите за неформално 

общуване с връстници и създаване на приятелства в училище. Когато тези пречки са 

идентифицирани навреме, те могат лесно да бъдат избегнати. Така се осигуряват по-добри условия 

за социално общуване и изграждане на социални умения. Например: 

 Голяма част от децата пропускат детската градина и така прескачат важно стъпало в 

 детското развитие, което носи много възможности за положителни контакти,  

 взаимодействие с връстници и трупане на социален опит;

 Децата със спина бифида обикновено се нуждаят от повече време за тоалет, заради 

 катетъризациите. Това намалява възможността за контакти с връстници през 

 междучасията. Добра практика е въвеждането на график за катетеризации във времето 

 извън голямото междучасие, така че детето да може да общува свободно;

 Повечето от тях не посещават часове по физическо възпитание и така пропускат ценна 

 възможност за развитие на положителни социални умения, умения за решаване на 

 проблеми и изграждане на екипност, които спорта в училище дава;

 По отношение на транспорта до и от училище, повечето деца са зависими от родителите си, 

 които ги придружават почти винаги. Причините са различни, от лошата инфраструктура до 

 тежките чанти. Времето преди и след училище може да се прекара в разходки и разговори с 

 приятели;

 Непрекъснатата асистенция и надзор от възрастен е поредната пречка пред свободното 

 общуване с връстници;

 Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия не участват в извънкласни занимания, 

 които са отлична възможност за срещи с хора със сходни интереси, създаване на 

 приятелства и развитие на социални умения. 

Честите хоспитализации и дългите периоди на отсъствие по различни здравословни причини, 

откъсват децата от училищния живот и им пречат да създадат по-дълбоки приятелства. Много 

вероятно е те да се нуждаят от допълнителна подкрепа в тази посока от своите учители и от 

другите заинтересовани страни.

ПЕТО НИВО: САМОУВАЖЕНИЕ И САМОСТОЯТЕЛНОСТ

За да бъдат ефективно приобщени в училище, децата трябва да се чувстват значими, уважавани и 

ценени от околните. Както споменахме по-рано, във връзка с психичното здраве, децата със спина 

бифида и с хидроцефалия често  демонстрират ниска самооценка. Изграждането на оптимална 

самостоятелност в ежедневието и на функционални житейски умения и компетенции, са от 

решаващо значение за постигане на независимост и самоувереност и по този начин за 

повишаване на самооценката при деца със спина бифида и хидроцефалия.

Като основни фактори определящи успешното функциониране в ежедневието и качеството на 

живот при децата със спина бифида, се посочват добрата физическа форма и мускулна сила, 

умствените способности и независимостта при придвижване. Те оказват влияние в много по-силна 

степен от другите медицински показатели, свързани с увреждането (Schoenmakers, 2004).

На практика това означава, че за да се насърчи самостоятелността и функционалността на 

учениците със спина бифида и хидроцефалия, детската градина и училището трябва да осигурят 

достъпна архитектурна среда, възможности за оптимално развитие и подходящи условия за спорт 

и физическа активност.

Това е дълъг процес, който изисква усилия от всички заинтересовани страни в образователния 

процес. Не можем да очакваме положителната промяна да се случи веднага, особено при деца, 

които са били изцяло зависими от грижата на възрастен и по отношение на уменията за 

самостоятелност, се развиват средно 2-5 години след връстниците си (Davis, 2006).

Всички заинтересовани страни трябва целенасочено и при всяка възможност да насърчават 

самостоятелността при децата:  

 За децата с двигателни увреждания достъпната архитектурна среда е определящ фактор 

 за постигане на самостоятелност в училище. Това е съществена предпоставка децата със 

 спина бифида и хидроцефалия да упражняват свободно правата си, да участват в 

 училищния живот наравно с връстниците си, да подобрят качеството си на живот, своята 

 самостоятелност и самочувствие.

 Всички тоалетни в училище са с клекало. Кабинките са прекалено тесни, за да се ползват с 

 асистент. Често се налага асистентката да сменя памперсите на Мони по коридорите, 

 докато другите деца са в час.;

 Някои деца със спина бифида успяват да ходят без нужда от каквато и да е помощ, докато 

 други може да се нуждаят от ортези или друг тип помощни средства, които да им помогнат 

 да се придвижват. Важно е децата да се научат да използват тези помощни средства 

 възможно най-рано, тъй като уменията за самостоятелно придвижване са пряко 

 свързани с когнитивно, физическо и социално развитие и независимост. Поради същите 

 причини по-големите деца трябва да познават достъпните транспортни услуги до училище;

 Възрастта за започване на самокатетеризация е различна, но при повечето деца това се 

 случва към десетата година (Atchley, 2020). Въпреки това, за някои деца на възраст 15-16 

 години самокатетеризацията си остава непреодолимо предизвикателство, без да има 

 медицинска предпоставка за това. Нужно е родителите и другите възрастни, които 

 катетъризират детето, да го насърчават и подготвят за прехода от ранна възраст, с 

 обяснения и включване в процедурата;

 При децата с увреждания често се наблюдава прекалена зависимост от родител или друг 

 възрастен, дори за дейности, в които децата могат да се справят сами. Родителите трябва 

 да разпознават тези ситуации и да им противодействат ефективно, за да подкрепят 

 емоционалната независимост на детето. Включването на външен асистент в грижата, би 

 било добър вариант при наличието на подобна емоционална зависимост;

 Има различни варианти за минимизиране на теглото на ученическата чанта. Това може да 

 стане чрез осигуряване на шкаф за лични вещи в училище и втори комплект учебници; 

 използване на листове вместо тетрадки за работа в клас и ползването на електронна поща 

 за изпращане на готовите домашни. Така ще се намали нуждата от помощ на възрастни и 

 значително ще подобри самостоятелността на децата в училище и по пътя натам.

 

 Когато Ева се научава да се самокатетъризира, помощта на асистентката се ограничава 

 предимно до носенето на тежката чанта до и от училище. Ева изявява желание да остане 

 сама в училище. Родителите разговарят с училищното ръководство и класната и с леки 

 реорганизации успяват: директорът предлага втори комплект учебници, който да се ползва 

 само в училище; Ева получава ключ за една от тоалетните, където монтират  малка аптечка 

 с принадлежностите и; детето използва единични листове, вместо тетрадки. Чантата и се 

 олекотява значително и в 6-ти клас тя продължава без асистент. Децата от класа и помагат 

 с качването на стълби или с носенето на покупките;

 Съществуват специални приложения за смартфони и смартчасовници, които могат да 

 следят режима и диетата на детето и да му напомнят за катетеризациите, смяната на 

 позицията, приема на вода и лекарства. Те са изключително полезни в рутинната грижа и 

 позволяват на децата да бъдат по-независими в уменията си за самообслужване, вместо да 

 разчитат на възрастните да ги подканят;

 Когато срещнат дете с увреждане, повечето деца и възрастни се опитват да помогнат. 

 Такава помощ обаче не винаги е полезна и желана. За доброто самочувствие на децата е 

 важно да запазят своята независимост, доколкото това е възможно и да правят нещата, 

 които умеят, без незабавно някой да им се притичва на помощ. Когато предоставяте помощ 

 на детето, поискайте неговото разрешение и най-важното, попитайте го как иска да му 

 помогнете!;

 Физическата активност за хора със спина бифида е от решаващо значение, тъй като лошата 

 форма и загубата на сила могат да ги направят по-зависими в изпълнението на ежедневните 

 дейности (Rimmer, 2005). Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия могат и трябва 

 да участват в часовете по физическо възпитание. Понякога спортните дейности могат да 

 изискват адаптиране и модифициране, което е напълно постижимо с внимателно 

 планиране, достатъчно информация и творчество.

Проучване от 2005 г. (Schoenmakers, 2004) не открива съществени разлики в самочувствието и 

равнището на самоувереност между пациенти с по-тежки (менингомиелоцеле) и по-леки форми на 

спина бифида. Това показва, че всички деца със спина бифида и хидроцефалия се нуждаят от 

грижи и подкрепа, за да развият своите способности, представяне и функционалности. Нуждата 

от такава подкрепа съществува дори при децата, които могат да ходят без помощни средства 

или не са идентифицирани като ученици със специални образователни потребности.

Мони се придвижва без помощни средства, но е нестабилна. Майката се притеснява детето да не 

падне по стълбите или да бъде наранено от тичащи деца през междучасията. Директорката 

отказва да осигури допълнителни парапети на стълбите при входа или да премести класа на първи 

етаж, защото детето ходи и „няма нужда“.

ШЕСТО НИВО: КОГНИТИВНИ НУЖДИ

Когнитивните нужди са израз на естествената потребност у човек да учи, опознава, изследва и 

създава, за да разбере по-добре света около себе си. На това ниво ученикът се стреми да реализира 

своя личен потенциал в сферата на образованието. Учениците си поставят определени цели и се 

стремят към тяхното постижение.

 Повечето от тях имат средно ниво на интелигентност;

 Когнитивните функции се влияят най-силно от хидроцефалията и съпътстващите я 

 усложнения като проблеми с работата на клапата, брой на ревизии, наличие на припадъци и 

 допълнителни структурни аномалии на централната нервна система (Wills, 1993), (Fletcher, 

 1996);

 Резултатите от изследване на вербалната интелигентност дават по-точна прогноза за 

 потенциала на ученика, отколкото общите резултати на интелигентността;

 Децата със спина бифида се справят по-добре в четенето на глас и правописа,  отколкото в 

 разказването и математиката;

 Колкото по-високо е нивото на увреда, толкова по-голяма е вероятността интелигентността 

 и академичните умения да бъдат повлияни негативно;

 Учениците със спина бифида често демонстрират проблеми в перцептивно-моторното 

 развитие;

 Здравословните проблеми могат да повлияят негативно на успеха в училище;

 

Славея Костадинова

Често се случва учениците със спина бифида и с хидроцефалия да бъдат несправедливо 

набеждавани за „мързеливи“ или „немотивирани“, когато всъщност са налице обучителни 

проблеми. Те трудно задържат внимание; работят бавно; неспокойни и разсеяни са; губят неща; 

могат да имат проблеми с вземането на решения. Изключително важно е педагогическият 

персонал да е обучен да разпознава затрудненията и да прилага стратегии за тяхното 

преодоляване. Понякога не е по силите на един учител да се справи с тази задача. Налага се 

прилагането на мултидисциплинарен подход и едновременна подкрепа от всички страни.

Ръководствата за всяка целева група дават полезни съвети как да се посрещнат когнитивните 

нужди на деца със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често срещаните обучителни затруднения, 

специфични стратегии за преподаване и добри практики са описани подробно в ръководствата за 

учители и специални учители.

СЕДМО НИВО: САМОЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

На последното ниво е поставена нуждата от усъвършенстване. Децата се стремят да подобрят 

училищната среда, собствения си живот и живота на хората около тях. Те вече не се 

самоопределят като уязвими и се чувстват готови да отстояват своите права и правата на другите.

 

Семействата често са най-добрият застъпник на детето и най-добрият модел за подражание, когато 

тези умения се заучават.  Въпреки това учителите и другите заинтересовани страни в 

образованието също могат да насърчат учениците в тази посока. 

Не само възрастните, но и самите ученици със спина бифида и с хидроцефалия трябва да познават 

и разбират правата си като деца и хора с увреждания. Важно е да могат да идентифицират 

дискриминацията и да познават техники и стратегии за справяне с нея. Това може да се постигне 

чрез положителни модели на подражание, добри примери, наставническа подкрепа и гражданско 

образование в училище.

Повече информация за това как всяка целева група може да подкрепи децата да подобрят уменията 

си за застъпничество и самозастъпничество, е предоставена във всяко ръководство.

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



детската градина и в училището. Multi-IN пирамидата е изградена от седем нива. В настоящия 

раздел ще се спрем на всяко от тях като опишем конкретните потребности попадащи в него, ще 

покажем реални примери и ще посочим как те могат да бъдат посрещнати от участниците в 

образователния процес/заинтересованите страни. 

Пирамида на приобщаването Multi-IN, адаптирана по йерархичния модел на Маслоу, в подкрепа

учениците със спина бифида и с хидроцефалия. 

ПЪРВО НИВО: ФИЗИОЛОГИЧНИ НУЖДИ

На първото ниво от модела на Маслоу са физиологичните нужди. Това са нуждите от първа 

необходимост в живота ни, като храна, питейна вода, сън, облекло, добро здраве.

Тук е моментът да обърнем внимание на цялостната представа за здравето на децата със спина 

бифида и с хидроцефалия. Съгласно общоприетото схващане, всички хора с увреждания имат 

здравословен проблем (ICF, 2001). Въпреки това, наличието на увреждане не означава, че човек е 
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СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ НУЖДИ

През юни 1994 представители на 92 правителства и 25 международни организации се 

събират в Саламанка, Испания на Световна конференция посветена на специалните 

образователни потребности. Конференцията завършва с декларация, в която 

участниците потвърждават необходимостта от осигуряване на еднакво 

образование за всички хора със специални образователни нужди по 

света. Декларацията от Саламанка (United Nations Ministry of Educational, 

1994) определя децата със специални образователни потребности като 

деца, които срещат бариери пред равния достъп и участие в 

образованието, и потвърждава правото им да бъдат обучавани 

заедно с всички други деца. Декларацията обръща специално 

внимание на многообразието и приобщаването в училище на всички 

деца без значение от техните индивидуални различия и дефицити. 

В тази перспектива, децата със спина бифида и с хидроцефалия, наред със 

своите уникални характеристики, интереси и способности, имат комплексен набор от специални 

образователни потребности, които трябва да бъдат посрещнати, за да бъде успешно приобщаването им 

в детската градина и училището. Пълният спектър от тези нужди може да варира в зависимост от 

различни фактори и техните комбинации, като здравословно състояние, степен на увреждане, семейна 

среда и социално-икономически статус.

От съществено значение е, основните заинтересовани страни в образователния процес да умеят 

да идентифицират нуждите на децата, за да бъдат те посрещнати адекватно. Поради 

комплексния им характер, това се оказва трудна задача дори за професионалисти с богат опит 

или членове на семейството, които са прекарали години в грижи за децата си. Общите насоки 

разглеждат специфичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия в детската градина 

и в училището, за да подпомогнат заинтересованите страни успешно да ги идентифицират.  

Когато говорим за специални нужди, бихме искали да насърчим читателите да ги възприемат не 

като резултат от липси в детето, а като несъответствие между наличните ресурси в системата на 

образованието и нуждите от подкрепа на детето. Необходимо е да направим и някои други 

уточнения:

 В този раздел сме включили откъси от лични истории, изготвени въз основата на серия от 

 полуструктурирани, дълбочинни лични интервюта, които проведохме с родители и деца със 

 спина бифида и хидроцефалия от България и Словакия;

 Въпреки че ги наричаме специални или специфични, тези нужди не изискват, нито 

 предполагат, съществуването на специална образователна система, като специални 

 училища, специални класове, дневни центрове и др. Мястото на децата със спина бифида и 

 хидроцефалия е в масовата образователна система, където всички ученици с и без 

 увреждания учат заедно;

 Потребностите на децата със спина бифида и хидроцефалия в процеса на приобщаване 

 трябва да бъдат посрещнати от общообразователната система, чрез специални услуги, 

 предназначени и предоставени  в съответствие с нуждите им;

 Следвайки философията за равен достъп и пълно участие, описваме нуждите, които отиват 

 далеч отвъд академичната страна на образованието. 

ПРИЛАГАНЕ МОДЕЛЪТ НА МАСЛОУ ПРИ АНАЛИЗ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ НУЖДИ НА ДЕЦАТА СЪС СПИНА БИФИДА 
И С ХИДРОЦЕФАЛИЯ

Общите насоки използват моделът на Маслоу (Maslow, 1943) като концептуална рамка за 

систематизиране и анализ на нуждите на децата със спина бифида и хидроцефалия в училище. 

Йерархията на нуждите на Маслоу е мотивационна теория в психологията, която обобщава модела 

на човешките нужди, изобразени под формата на пирамида с пет надграждащи се нива.  От основата 

към върха, нуждите са описани като:

 Физиологични нужди, като нуждата от храна, вода, облекло;

 Нужда от сигурност и защита;

 Социална принадлежност, включително отношения с партньор, семейство, приятели;

 Уважение, постижения, признание, постигане на успех;

 Самоусъвършенстване, личностно и творческо израстване.

В основата на модела е разбирането, че когато човек се доближава до задоволяването на дадена 

потребност, той ще изпита следващата по-висока потребност в йерархията. Същевременно, човек 

може да бъде повлиян от множество нужди в един и същи момент. 

Моделът на Маслоу е ценен инструмент за оценка, който се използва в много области, свързани с 

работата и грижата за хора. Както редица изследователи са открили, той помага да се изследват в 

дълбочина най-разнообразни области в образованието (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). 

Прилага се  успешно при ученици извън норма, тъй като техните специфични нужди са по-трудни за 

идентифициране и посрещане (Lutz, 2016). В нашия случай, йерархичният модел на Маслоу ни дава 

концептуалната рамка за анализ на нуждите на децата със спина бифида и с хидроцефалия в 

нездрав. Независимо от своите увреждания или заболявания, хората могат да се намират в добро 

здраве, защото се хранят добре, правят упражнения, движат се, спят достатъчно, чувстват се в 

добро емоционално и физическо състояние (Krahn, 2021). С навременна и качествена грижа, и 

контрол над вторичните състояния, децата със спина бифида и хидроцефалия могат да се радват на 

добро здраве и да се чувстват физически добре. Усещането за добро здраве и физическа форма е 

субективно. Много хора имат трайни увреждания, но това не им пречи да се чувстват здрави и 

силни. Фактът, че някои деца се движат или говорят различно, не ги прави болни. Някои функции 

може да са засегнати, но това не означава, че страдат от болест. Не очаквайте да се оправят или да 

оздравеят. Не се отнасяйте с тях като с болни хора, а ги подкрепете да останат здрави!

За 7 години родителите на Виктор не успяват да намерят общ език с ръководството на 

училището. Директорката е добронамерена и се опитва да помогне, според 

собствените си разбирания. Отказва да остави класа на първия етаж и да подкрепи 

усилията на майката, а в същото време организира базари за събиране на средства, 

„за да може Виктор да проходи“, без да потърси съгласие или да уведоми 

предварително родителите. Това води до редица неудобни ситуации със съседи от 

квартала, които коментират доходите и покупките на семейството. Друга приумица на 

директорката е момчето да носи бяла народна носия, за да проходи.

Логично е да се очаква здравният работник в училище да поема грижата за основните здравни 

нужди на децата, включително и тези със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често това е 

училищната сестра. Здравните грижи и насърчаването на здравословен начин на живот, обаче не са 

отговорност единствено на медицинската сестра. От съществено значение е всички 

заинтересовани страни в образованието да разбират и приемат състоянието на детето, така че то да 

получи най-добра грижа и да се радва на най-добро здраве.

Обхватът на здравни грижи към децата със спина бифида и с хидроцефалия може да включва:

Проследяване работата на клапата

Около 85-90 процента от хората със спина бифида имат и хидроцефалия. Обикновено тя се лекува 

хирургично с поставяне на шънт (клапа), за да предпази мозъка от натрупването на ликвор в 

главата. При част от децата периодично се налага ревизия на клапата, поради неизправност или 

запушване. Важно е персоналът в училище да познава добре симптомите на неработещ шънт. При 

децата те могат да са различни, но най-често срещаните са сутрешно главоболие, висока 

температура, припадък, гадене и повръщане, необичайна умора и сънливост, необичайна 

раздразнителност и промени в настроението, замаяност, световъртеж, подуване и/или 

зачервяване на кожата в областта по протежение на клапната система.

Грижа за кожата

При хората със спина бифида обикновено се наблюдава по-слаба чувствителност или изцяло липса 

на такава в долната част на тялото. Някои деца не усещат болка, горещина, студ, порязване, 

изтръпване или влага. Кожните възпаления и рани могат да се развият бързо и рязко да се влошат. 

Най-честите препоръки в грижата за кожата в детската градина/училището включват:

 Децата трябва да носят широки и меки дрехи от естествени тъкани като памук, дори ако се 

 налага да се различават от училищната униформа;

 Мястото им в клас трябва да е далеч от източници на топлина като радиатори, печки на 

 дърва, камини. Децата трябва да избягват горещи метални повърхности през лятото и 

 продължително излагане на студ през зимата;

 Децата се нуждаят от помощ, когато носят горещи напитки;

 Децата трябва да избягват да работят с лаптоп в скута си, заради риск от изгаряне;

 Необходима е регулярна смяна на позата и преместване на тежестта на всеки 20-30 минути; 

 Препоръчва се раздвижване и леки физически упражнения;

 Полезни могат да бъдат декубитални възглавници за количката или стола, за да се избегне 

 разраняване на кожата в точките на натиск;

 Честата смяна на памперса/урологичната подложка е важна, за да се избегнат кожните 

 инфекции и раздразненията в областта; 

Алергия към латекс

Децата със спина бифида са група с повишен риск от развитие на алергия към латекс. Латексът е 

натурална гума, която се използва за изработването на много продукти присъстващи в училище. 

Такива са ръкавици, гумички, балони, подови настилки във физкултурния салон и на открито, 

дръжки на ракети и др. Рискът от развитие на алергия се повишава при многократния контакт с 

латекс. Поради тази причина, при деца със спина бифида, трябва да  се избягват латексови 

продукти и при възможност да бъдат заменени с алтернативи, изработени от винил или силикон. 

Алергичните симптоми могат да са с различни проявления. По-леките са зачервяване на кожата  в 

зоните на контакт с латекса,  сълзене и дразнене на очите, хрема, обрив. Може да се стигне до 

респираторен дистрес и анафилактичен шок.

Учениците, алергични или чувствителни към латекс, често са алергични и към някои храни, като 

банани, киви, папая, авокадо и кестени.

Контрол на инконтиненцията и предпазване от уроинфекции

Урологичните нарушения, в това число уроинфекции, инконтиненция и бъбречна недостатъчност, са 

основна причина за заболеваемост и смъртност при пациентите със спина бифида. В дългосрочен 

план, урологичните усложнения са причина за 33% от смъртността при тази пациентска група 

(Gutiérrez-González, 2020).

Чистата интермитентна катетеризация остава златен стандарт за контрол на пикочния мехур и 

съпътстващите уроинфекции при пациенти със спина бифида (Lapides J, 1972).

С тази информация искаме да подчертаем колко важно е поддържането на добро урологично 

здраве чрез прилагане на периодични катетеризации.  От решаващо значение е учебното заведение, 

където децата прекарват по-голямата част от времето си, да осигури подходящи условия за това, 

като например:

 Достъпно помещение за катетеризация, което е чисто и достатъчно широко, за да побере 

 възрастен придружител и да може детето да маневрира с количката си. То трябва да се 

 заключва, за да осигурява уединение и сигурност. Такова помещение може да е адаптирана 

 тоалетна, здравния кабинет или друга стая с ВиК;

 Обучен служител (сестра, лекар, асистент), който да извършва катетеризациите или да 

 помага на детето за това;

 Достатъчно време за извършване на периодичните катетеризации, понякога дори по време 

 на учебни занятия;

 Дискретна и незабавна помощ, в случай на инцидент с подмокряне или зацапване.

Повече информация за процедурата по чиста интермитентна катетеризация може да намерите в 

ръководствата за сестри и асистенти.

Когато Борис е на 3 години майката решава да се върне на работа. Започва да 

търси подходяща детска градина. Притесненията на семейството са 

свързани с нуждата Борис да бъде катетеризиран 2-3 пъти в рамките на 

работния ден. Майката преценява, че такава помощ може да потърси от 

медицинските сестри, с които всички градини разполагат. Въпреки че нормативната 

уредба вменява това задължение на сестрите в градини и училища, майката е чувала 

за случаи на отказ.

При първата среща със сестрата, майката носи със себе си цялата медицинска документация и прави 

нагледна демонстрация. Сестрата се съгласява и започва да катетеризира Борис в медицинския 

кабинет по два-три пъти дневно. Сменя и памперса на момчето. Всичко върви гладко. Майката се връща 

на работа, а детето се чувства добре в градината. Има приятели и ходи с желание.

Здравословен начин на живот

Децата със спина бифида и хидроцефалия са изложени на висок риск от затлъстяване. След 

навършване на 6 години, минимум 50% от тях са с наднормено тегло; при младите хора и 

възрастните над 50% са затлъстели. Излишните килограми ограничават подвижността, 

самостоятелността и уменията  за самообслужване в ежедневието, а така борбата с тях става още 

по-трудна. Най-доброто решение е превенцията и изграждането на здравословни хранителни 

навици от ранна детска възраст. Освен това, диетата богата на фибри и течности подпомага 

регулирането функцията на червата. 

Въпреки че семейството има най-голямо влияние върху формирането на хранителни навици, 

училището може да помогне и насърчи здравословния начин на живот, особено в областта на 

спорта и физическите дейности. Нашето проучване показа, че прилагането на адаптирани 

програми за децата със спина бифида и с хидроцефалия в часовете по физическо възпитание е 

възможно и може да бъде успешно. За съжаление, повечето от децата не участват в часовете по 

физическо. Аргументите може да са различни, но зад тях лесно прозира незнание и неразбиране на 

състоянието им. В практиката съществуват различни начини за приобщаване на дете със спина 

бифида в часовете по физическо възпитание. Двигателните умения не са толкова определящи, 

колкото желанието на страните. Даденият пример е за момче, което е в инвалидна количка и е 

активен спортист. 

В началното училище любимият предмет на Виктор е физическото възпитание. Салонът е на третия 

етаж, но майката го качва всеки път когато се наложи. Учителката го включва в заниманията като 

измисля игри с децата или му възлага индивидуални задачи, като бокс.

Душевно здраве 
Концепцията за Аз-а е основен компонент от психичното здраве. Тя включва начинът, по който детето 

възприема своята идентичност и по който осъзнава своите качества и особености, съпоставя ги спрямо 

останалите и изгражда самочувствие. Изследвания показват, че децата със спина бифида имат 

значително по-ниско самочувствие по отношение на външния си вид, атлетичност, социално приемане и 

представяне в училище (Shields, 2008). Заедно с това, те са изложени и на риск от депресивни симптоми 

и тревожност (Padua, 2002).

Рискът за психичното здраве изисква сътрудничество и участие на всички заинтересовани страни, 

особено по време на пубертета, когато някои деца със спина бифида и хидроцефалия могат да изпитват 

сериозни затруднения.

 Роза е чувствителна към силни звуци, често сменя настроенията си, понякога 

изпада в нервни кризи. Това се засилва след навлизане в пубертета. 

Когато е в първи клас, след обследване са установени обучителни 

затруднения. С нея започват да работят специален педагог и психолог. 

Майката е доволна от ресурсното подпомагане, защото в тиха и спокойна 

обстановка, Роза възприема материала по-добре. Психологът и оказва голяма 

подкрепа при някои от пубертетните кризи.

При обобщаване на физиологичните нужди, поставихме основен акцент върху цялостното здраве и 

грижи. Отделно от това, обръщаме внимание и на достъпа до храна и вода, който може да бъде 

затруднен поради недостъпната среда, особено при деца в колички. Често училищната столова, 

лавки и кафенета се намират в сутерена, на висок етаж или извън сградата; понякога чешмите са 

твърде високи или недостъпни за човек в инвалидна количка. Тези специфични случаи трябва да се 

вземат предвид, така че да се осигури достъп на всяко дете до храна и вода. Ако в училището не 

може да бъде направена реконструкция, трябва да има назначен отговорник, който да се грижи  

детето да не остава гладно и жадно.  Това може да е дежурният учител, асистент или съученик.

Допълнителна информация за физиологичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия 

е налична в ръководствата за всяка целева група. Здравните грижи са описани подробно в 

ръководството за медицински сестри

ВТОРО НИВО: БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА

The second level of Maslow's classic hierarchy is safety needs and it should be a major concern in all 

schools and kindergartens. As any other students, children with spina bifida and hydrocephalus need to 

feel safe in the environment in which they are learning.

Първа помощ

Всяко учебно заведение трябва да разполага с поне един служител, обучен да оказва първа помощ. 

В България това обикновено е медицинският персонал, заради своето образование и опит. 

Най-честите състояния, които изискват оказването на първа помощ при децата със спина бифида и 

с хидроцефалия са случаи на неизправност на клапата, припадъци, изгаряния, счупване на кости. 

Училищният персонал, който взаимодейства с детето, също трябва да е обучен как да реагира в 

тези случаи, кого трябва да уведоми и кога да сигнализира 112.

Евакуация при бедствия

Природни бедствия и други извънредни ситуации могат да се случат винаги и по всяко време. За да 

бъдат добре подготвени, детските градини и училищата изготвят план за евакуация и провеждат 

регулярни практики и обучения. Планът за евакуация трябва да съдържа ясни процедури и 

отговорности по отношение на лицата, които ще се нуждаят от специална помощ в случай на 

извънредна ситуация,в това число и ученици със спина бифида и с хидроцефалия.

Осигуряването на столове и носилки за спешни случаи, като част от плана, могат да улеснят 

евакуацията на трудноподвижните хора, особено от по-високите етажи на учреждението. Ако 

такива приспособления не са налични, е препоръчително класът, в който учи трудно подвижно дете, 

да бъде оставен на първия етаж, като най-достъпна и безопасна опция.

Провеждането на обучения е от значение, за да се избегне паника сред персонала и учениците при  

реална ситуация. Те са и добър индикатор за това какво може да се случи в случай на спешност.

… в училището се провежда учение за пожарна безопасност. По време на последния час за деня, 

човек от персонала влиза по стаите и предупреждава за пожар. Децата се втурват по стълбите, а 11 

годишният Виктор влиза в асансьора и натиска бутона. Докато пътува надолу, токът е спрян и 

детето остава в пълна тъмнина, затворен между етажите. Чува само превъзбудени викове „Пожар!“. 

Успява да се съвземе от уплахата и звъни по мобилния телефон на баща си, който телефонира на 

ръководството на училището. До обаждането на бащата никой не е установил липсата на Виктор.  

Психически момчето се възстановява трудно. Дълго след инцидента не може да стои в затворени 

пространства и се налага бабата да го придружава в училище за няколко месеца. 

Майката подава сигнали до различни институции, но така и не разбира кой носи отговорност за 

случая.

Защита от тормоз

Според ЮНЕСКО, учениците с увреждания са засегнати от тормоз в по-голяма степен, без значение 

от възраст и учебна среда, като това оказва негативно въздействие върху тяхното образование, 

здраве и общо благополучие. 

Много проучвания показват, че учителите и училищният персонал често подценяват тормоза в 

училищата. От друга страна родителите са по-чувствителни и по-лесно могат да разберат когато 

собственото им дете е обект на тормоз (Demaray, 2013). Затова, добрата комуникация между 

заинтересованите страни, основана на доверие и уважение, е изключително важна. Всеки в 

училище носи отговорност и има задължение да наблюдават за предупредителни признаци на 

тормоз, тъй като някои непреки форми на агресията са трудни за разпознаване. 

В случай на тормоз се налагат синхронизирани и твърди действия от всички страни. Необходимо е 

да се подходи със спокойствие и уважение, които могат да осигурят подкрепяща, грижовна и 

безопасна среда на всички ученици.

 Училищният психолог има важната роля да подкрепи детето-жертва и да му помогне да развие 

устойчивост и увереност в себе си.

Стела няма близки приятели в училище. Общува с едно-две деца. Понякога е обект на обиди и 

вербален тормоз от група деца от класа. Едно от момчетата си позволява да я рита и удря.  Класната 

не успява да се справи с проблема. Не взема страна, защото това са „детски работи“. Майката 

подава редица сигнали до директорката, РУО (Регионалното управление на образованието), МОН. 

Свързва се с адвокат и обмисля завеждане на дело. В крайна сметка момичето се премества в 

друго училище и ситуацията се успокоява. 

Стела трудно приема обидите от съучениците. Има периоди, в които става много емоционална и 

плаче. Тогава майката я спира от училище за седмица-две, докато се успокои.

Безопасна инфраструктура в и около училище, подходяща за хора с увреждания

От една страна, съществува известно припокриване между тази тема и нуждите на децата от 

достъпност, разгледани на следващото ниво от пирамидата. От друга, виждаме „достъпността“ 

по-скоро в контекста на възможност за упражняване на права и достъп до услуги, докато 

„безопасната инфраструктура“ е екзистенциален минимум, който училищата и детските градини 

трябва да осигурят. Поради тази причина и отделяме специално внимание. 

Представяме някои примери, свързани с безопасната инфраструктура, които се отнасят до 

нуждите на учениците със спина бифида и хидроцефалия: 

 Слабата чувствителност или пълната липса на чувствителност в долната част на тялото 

 носи сериозен риск за здравето. Понякога децата не могат да усетят, че нещо се случва с 

 тялото им и лесно могат да се изгорят, наранят или да счупят крак, без дори да усетят;

 Подредбата в класната стая трябва да позволява на децата, използващи помощни средства, 

 да се придвижват безопасно и свободно, за да могат да участват наравно с останалите във 

 всички дейности на класа. Пътеките между чиновете трябва да са достатъчно широки, 

 разчистени от ученически чанти, несесери и др.;

 Рампите са едно от икономически най-достъпните и най-използвани решения за 

 подобряване достъпността на сградите. При проектирането и монтирането им обаче рядко 

 се спазват стандарти. Рампите често са твърде стръмни, тесни и хлъзгави, което ги прави 

 опасни и неизползваеми. 

 Училището е със стълби до първия етаж, а коридорите са на нива. За да стигне до 

класната стая на първия етаж, майката и бабата на Роза я вдигат. Използвайки 

предизборна кампания, майката успява да издейства общинско финансиране 

за подобряване на достъпността в училище. Монтират естакади на задния 

вход и в коридорите, които обаче не помагат заради големия си наклон.  

Впоследствие, по инициатива на майката, директорката кандидатства по 

национална програма и получава финансиране за асансьор до първия 

 етаж. ;

 Монтирането на парапетите на външните стълби и от двете страни по протежението на 

 вътрешните, значително би подобрило самостоятелността, мобилността и усещането за 

 сигурност у децата. Това би имало силен положителен ефект върху  учениците с леки 

 двигателни увреждания, които не използват помощни средства. Нашето проучване показва, 

 че техните нужди от безопасност често остават неидентифицирани и непосрещнати,  поради 

 презумпцията, че могат да ходят самостоятелно. Не се вземат предвид важни детайли: 

 дейности като изкачване на стълби или 20 минутно ходене пеша до училище са рискови, 

 отнемат време и често не са възможни за дете с тежка чанта. Децата се нуждаят от помощ 

 или им отнема твърде много време;

 В училището има специализирани кабинети по физика, биология, география, компютърно 

 обучение и др., които са разположени на различни етажи в сградата. Качването и слизането 

 по стълбите за нея е предизвикателство и отнема цялото време през междучасията. Тъй 

 като все пак се справя, ръководството не счита за нужно да взема мерки и да мести класа на 

 първия етаж.

 Цялото семейство е ангажирано с образованието на Александра. Баща и я води сутрин с 

 колата, влиза с нея в училище и носи чантата до стаята на втория етаж;

 Дворът и тротоарите около сградата са важна част от училищната инфраструктура и също 

 трябва да са безопасни и достъпни. Това включва регулярно почистване на снега и листата; 

 осигуряване на ниски бордюри, здрави плочки и свободни тротоари за пешеходци.

 

 Основното училище на Мартин е било на 200 метра от дома му, но всеки ден  

 баща му го карал до там. Плочките на тротоарите били толкова счупени, 

 че количката едва се придвижвала. След няколко скъпи ремонти, баща 

 му решил да ползват колата

 Като цяло, ходенето на училище през зимата е предизвикателство. 

 Училищният двор е покрит със сняг, а деца и учители стигат до входа 

 през малка заледена пътека. Катка не може да върви с патериците и 

 се налага майка и да я придружава всеки ден до класната стая.

Допълнителна информация за нуждите от безопасност на деца със спина бифида и хидроцефалия е 

налична в ръководствата за всяка целева група.

ТРЕТО НИВО: ДОСТЪПНОСТ

Съгласно дефиницията на ООН, достъпността означава равен достъп на всички, като се допълва, че 

без достъп до съоръженията и услугите в общността, хората с увреждания никога няма да 

бъдат напълно приобщени (UN, н.д.).  Това твърдение е валидно, както за образованието, така и за 

всяка друга област от живота. Тъй като достъпността е определящ фактор за успешното 

приобщаване, сме я включили към базовите нива на пирамидата, заедно с физиологичните нужди 

и безопасността. 

Необходимостта от достъпност е толкова основна за децата със спина бифида и с хидроцефалия, че 

в повечето случаи не училищният профил или интересите определят училището, което детето ще 

посещава, а именно достъпната архитектура на сградата и съоръженията.

 

Александра се справя добре с учебния материал. Прави впечатление на прилежна и любознателна 

ученичка. Често получава похвали. На зрелостните изпити получава много добри оценки, които и 

позволяват да избира измежду най-добрите гимназии в града. След много размисли, семейството 

решава да не се възползва от тази възможност. Алекс продължава в  досегашното училище. То е 

близо до дома, изградени са добри отношения с екипа и е установена рутина при катетъризациите. 

Това надделява над интересите и възможностите на детето.

Семейството на Виктор се насочва към тази гимназия единствено заради изградената достъпна 

архитектурна среда. Интересите на момчето и профилът на училището не са фактор при избора. 

Сградата е снабдена с рампа до първи етаж, асансьор и тоалетна за хора с увреждания. Виктор 

може да стигне самостоятелно до всички помещения. Не ползва асистенция от възрастен в 

училище

Достъпността не следва да се разбира само във физически смисъл, но и като достъп до 

информация, услуги и съоръжения. Училището може да предприеме различни мерки за 

подобряване достъпа на деца със спина бифида и с хидроцефалия до образование. Някои от тях са 

свързани с изграждане на училищна среда без бариери, други с осигуряване на информация, 

комуникация и учебни материали в алтернативни формати.

Достъпна училищна инфраструктура

Недостъпният транспорт до училище, недостъпните входове и невъзможността някои деца да 

стигат свободно до столовата, специализираните кабинети, библиотеката и тоалетната, както и 

неподходящото обзавеждане на класните стаи, хлъзгавите подови настилки и др., се разглеждат 

като бариери пред образованието на деца с увреждания, в това число и децата със спина бифида и 

хидроцефалия.  Тези инфраструктурни бариери трябва да бъдат премахнати, за да се осигури 

приобщаваща училищна среда за всяко дете.

Достъпната училищна инфраструктура може да включва:

 Рампи във и извън сградата на училището за децата, които не могат да ползват стълби или 

 да качват бордюри;

 Парапети на външните стълби и двустранни парапети по протежение на вътрешното 

 стълбище;

 Асансьор в сградите с повече от един етаж;

 Достатъчно широки врати, осигуряващи свободното движение на деца в колички;

 Класни стаи с достатъчно място за маневри на дете в количка;

 Тоалетни помещения достъпни за колички, с достатъчно място за маневриране около 

 тоалетната и мивката и за придружител; с осигурено заключване и помощни дръжки;

 Обзавеждане в класната стая, предназначено да се използва от децата с увреждания – 

 достатъчно високи бюра, столове и др;

 Двор, площадки и тротоари около сградата, достъпни за деца в колички;

 Подходяща височина на дъската, за да може да се ползва от деца в колички;

 Отсъствие на катедра пред дъската; 

 Класната стая, която е на едно ниво;

 Наличие на места за паркиране, обозначени за хора с увреждания.

В повечето случаи за осигуряване на достъпна инфраструктура са необходими значителни 

финансови средства. Съществуват, обаче някои практични и рентабилни решения. 

Най-разпространеното и икономически изгодно решение е осигуряване на пълна достъпност до 

съоръженията на един от етажите в сградата и преместване на класа на трудноподвижното дете 

там. Обикновено това е първият етаж. Ако има външни стълби се монтира рампа; поне една 

тоалетна се пригодява за хора с увреждания; класната стая се пренарежда, за да се осигури 

достатъчно място за маневриране. Ако тоалетната не може да бъде пригодена, вариант е да се 

осигури достъп до друго подходящо помещение за катетеризация, като например здравния 

кабинет.

Въпреки своите плюсове, това решение не е най-приобщаващото и препоръчително, тъй като  много 

от кабинетите, библиотеката, столовата, са разположени на горните етажи и могат да останат 

недостъпни. В такъв случай училището трябва да осигури алтернативен достъп до тези услуги, 

например чрез помощник, който ще носи закуски, вода или книги от библиотеката. Този човек може 

да бъде учител, асистент или дори съученик.

Майката на Донка търси подкрепа от РУО. Насочват я към близкото квартално средно училище. 

Приемат Донка в редовен клас. Директорът намира стая за класа на първия етаж, който е на нивото 

на земята. В сградата има тоалетна за хора с увреждания. Детето може да се придвижва 

самостоятелно в класната стая и по коридорите, да излиза и влиза от сградата, да ползва тоалетна.

Всички мерки за подобряване на достъпността трябва да 

следват съответните стандарти и добри практики. Нашето 

проучване установи, че поради липса на опит и разбиране на 

стандартите за достъпност сред строителите и училищната 

администрация, училищната инфраструктура често остава 

недостъпна и дори опасна за учениците и хората с увреждания. 

За да подкрепи усилията на училищната администрация, 

ръководството за директори представя конкретни параметри 

и полезни съвети за превръщането на физическата среда на 

училището в безопасна, достъпна и приятелска за децата с 

увреждания.

Достъпна информация и обучителни материали

Всички материали и информация, предоставени в клас, 

трябва да са достъпни, разбираеми и използваеми от 

всички деца. Учениците със спина бифида и хидроцефалия 

може да се нуждаят от някои специални материали, като 

например:

 Допълнителен комплект учебници за дома;

 Копие от записките на учителя по урока;

 Аудио запис на преподадения от учителя урок;

 Приспособления и помощни технологии за работа в 

 клас;

 Софтуер/устройства за преобразуване на говор в текст и 

 обратно.

ЧЕТВЪРТО НИВО: ПРИНАДЛЕЖНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Четвъртото ниво от пирамидата обхваща нуждата от принадлежност на социално ниво. Съгласно 

класическата теория на Маслоу социалното ниво обикновено става приоритет след като базовите 

нива са достатъчно задоволени. На това ниво учениците търсят принадлежност към социалната 

си среда, искат да се идентифицират с връстниците си, да почувстват, че се вписват. Липсата на 

усещане за принадлежност често има отрицателен ефект при учениците, карайки ги да се 

чувстват изолирани и дори изключени от образователния процес. Всъщност най-големите 

затруднения пред учениците с дефицити се проявяват именно на това ниво. 

(Lutz, 2016)

Нашето проучване потвърждава тези констатации, но също така показва, че контактите с 

връстници са най-мотивиращият фактор сред учениците със спина бифида и хидроцефалия и 

техните родители в учебния процес.

През първите четири години, Елиф посещава редовен клас в масово училище. Родителите я 

записват заради контакта с децата. Момичето не може да възприеме нищо от материала, защото не 

чува. Не се научава да чете. Обича да рисува и преписва текстове като картини, без да знае 

значението им. Харесва и контактът с децата.

Изграждането на положителни взаимоотношения с връстници в детската градина и в училище 

може да бъде сериозно предизвикателство за децата със спина бифида и хидроцефалия. Някои от 

тях от ранна възраст се сблъскват с изолацията и изключването и не успяват да изградят добри 

социални умения. В процеса на израстване и прехода през юношеството към зрелостта, 

предизвикателствата нарастват още повече. Обикновено те са свързани с ниско самочувствие, 

неувереност, депресия, лоши социални умения и липса на социален опит. Въпреки че, тези 

проблеми са типични за всички млади хора, при децата и младежите със спина бифида и 

хидроцефалия, те са още по-обострени, заради допълнителните предизвикателства свързани с 

увреждането, с които те се сблъскват. 

Някои от тези предизвикателства значително възпрепятстват възможностите за неформално 

общуване с връстници и създаване на приятелства в училище. Когато тези пречки са 

идентифицирани навреме, те могат лесно да бъдат избегнати. Така се осигуряват по-добри условия 

за социално общуване и изграждане на социални умения. Например: 

 Голяма част от децата пропускат детската градина и така прескачат важно стъпало в 

 детското развитие, което носи много възможности за положителни контакти,  

 взаимодействие с връстници и трупане на социален опит;

 Децата със спина бифида обикновено се нуждаят от повече време за тоалет, заради 

 катетъризациите. Това намалява възможността за контакти с връстници през 

 междучасията. Добра практика е въвеждането на график за катетеризации във времето 

 извън голямото междучасие, така че детето да може да общува свободно;

 Повечето от тях не посещават часове по физическо възпитание и така пропускат ценна 

 възможност за развитие на положителни социални умения, умения за решаване на 

 проблеми и изграждане на екипност, които спорта в училище дава;

 По отношение на транспорта до и от училище, повечето деца са зависими от родителите си, 

 които ги придружават почти винаги. Причините са различни, от лошата инфраструктура до 

 тежките чанти. Времето преди и след училище може да се прекара в разходки и разговори с 

 приятели;

 Непрекъснатата асистенция и надзор от възрастен е поредната пречка пред свободното 

 общуване с връстници;

 Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия не участват в извънкласни занимания, 

 които са отлична възможност за срещи с хора със сходни интереси, създаване на 

 приятелства и развитие на социални умения. 

Честите хоспитализации и дългите периоди на отсъствие по различни здравословни причини, 

откъсват децата от училищния живот и им пречат да създадат по-дълбоки приятелства. Много 

вероятно е те да се нуждаят от допълнителна подкрепа в тази посока от своите учители и от 

другите заинтересовани страни.

ПЕТО НИВО: САМОУВАЖЕНИЕ И САМОСТОЯТЕЛНОСТ

За да бъдат ефективно приобщени в училище, децата трябва да се чувстват значими, уважавани и 

ценени от околните. Както споменахме по-рано, във връзка с психичното здраве, децата със спина 

бифида и с хидроцефалия често  демонстрират ниска самооценка. Изграждането на оптимална 

самостоятелност в ежедневието и на функционални житейски умения и компетенции, са от 

решаващо значение за постигане на независимост и самоувереност и по този начин за 

повишаване на самооценката при деца със спина бифида и хидроцефалия.

Като основни фактори определящи успешното функциониране в ежедневието и качеството на 

живот при децата със спина бифида, се посочват добрата физическа форма и мускулна сила, 

умствените способности и независимостта при придвижване. Те оказват влияние в много по-силна 

степен от другите медицински показатели, свързани с увреждането (Schoenmakers, 2004).

На практика това означава, че за да се насърчи самостоятелността и функционалността на 

учениците със спина бифида и хидроцефалия, детската градина и училището трябва да осигурят 

достъпна архитектурна среда, възможности за оптимално развитие и подходящи условия за спорт 

и физическа активност.

Това е дълъг процес, който изисква усилия от всички заинтересовани страни в образователния 

процес. Не можем да очакваме положителната промяна да се случи веднага, особено при деца, 

които са били изцяло зависими от грижата на възрастен и по отношение на уменията за 

самостоятелност, се развиват средно 2-5 години след връстниците си (Davis, 2006).

Всички заинтересовани страни трябва целенасочено и при всяка възможност да насърчават 

самостоятелността при децата:  

 За децата с двигателни увреждания достъпната архитектурна среда е определящ фактор 

 за постигане на самостоятелност в училище. Това е съществена предпоставка децата със 

 спина бифида и хидроцефалия да упражняват свободно правата си, да участват в 

 училищния живот наравно с връстниците си, да подобрят качеството си на живот, своята 

 самостоятелност и самочувствие.

 Всички тоалетни в училище са с клекало. Кабинките са прекалено тесни, за да се ползват с 

 асистент. Често се налага асистентката да сменя памперсите на Мони по коридорите, 

 докато другите деца са в час.;

 Някои деца със спина бифида успяват да ходят без нужда от каквато и да е помощ, докато 

 други може да се нуждаят от ортези или друг тип помощни средства, които да им помогнат 

 да се придвижват. Важно е децата да се научат да използват тези помощни средства 

 възможно най-рано, тъй като уменията за самостоятелно придвижване са пряко 

 свързани с когнитивно, физическо и социално развитие и независимост. Поради същите 

 причини по-големите деца трябва да познават достъпните транспортни услуги до училище;

 Възрастта за започване на самокатетеризация е различна, но при повечето деца това се 

 случва към десетата година (Atchley, 2020). Въпреки това, за някои деца на възраст 15-16 

 години самокатетеризацията си остава непреодолимо предизвикателство, без да има 

 медицинска предпоставка за това. Нужно е родителите и другите възрастни, които 

 катетъризират детето, да го насърчават и подготвят за прехода от ранна възраст, с 

 обяснения и включване в процедурата;

 При децата с увреждания често се наблюдава прекалена зависимост от родител или друг 

 възрастен, дори за дейности, в които децата могат да се справят сами. Родителите трябва 

 да разпознават тези ситуации и да им противодействат ефективно, за да подкрепят 

 емоционалната независимост на детето. Включването на външен асистент в грижата, би 

 било добър вариант при наличието на подобна емоционална зависимост;

 Има различни варианти за минимизиране на теглото на ученическата чанта. Това може да 

 стане чрез осигуряване на шкаф за лични вещи в училище и втори комплект учебници; 

 използване на листове вместо тетрадки за работа в клас и ползването на електронна поща 

 за изпращане на готовите домашни. Така ще се намали нуждата от помощ на възрастни и 

 значително ще подобри самостоятелността на децата в училище и по пътя натам.

 

 Когато Ева се научава да се самокатетъризира, помощта на асистентката се ограничава 

 предимно до носенето на тежката чанта до и от училище. Ева изявява желание да остане 

 сама в училище. Родителите разговарят с училищното ръководство и класната и с леки 

 реорганизации успяват: директорът предлага втори комплект учебници, който да се ползва 

 само в училище; Ева получава ключ за една от тоалетните, където монтират  малка аптечка 

 с принадлежностите и; детето използва единични листове, вместо тетрадки. Чантата и се 

 олекотява значително и в 6-ти клас тя продължава без асистент. Децата от класа и помагат 

 с качването на стълби или с носенето на покупките;

 Съществуват специални приложения за смартфони и смартчасовници, които могат да 

 следят режима и диетата на детето и да му напомнят за катетеризациите, смяната на 

 позицията, приема на вода и лекарства. Те са изключително полезни в рутинната грижа и 

 позволяват на децата да бъдат по-независими в уменията си за самообслужване, вместо да 

 разчитат на възрастните да ги подканят;

 Когато срещнат дете с увреждане, повечето деца и възрастни се опитват да помогнат. 

 Такава помощ обаче не винаги е полезна и желана. За доброто самочувствие на децата е 

 важно да запазят своята независимост, доколкото това е възможно и да правят нещата, 

 които умеят, без незабавно някой да им се притичва на помощ. Когато предоставяте помощ 

 на детето, поискайте неговото разрешение и най-важното, попитайте го как иска да му 

 помогнете!;

 Физическата активност за хора със спина бифида е от решаващо значение, тъй като лошата 

 форма и загубата на сила могат да ги направят по-зависими в изпълнението на ежедневните 

 дейности (Rimmer, 2005). Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия могат и трябва 

 да участват в часовете по физическо възпитание. Понякога спортните дейности могат да 

 изискват адаптиране и модифициране, което е напълно постижимо с внимателно 

 планиране, достатъчно информация и творчество.

Проучване от 2005 г. (Schoenmakers, 2004) не открива съществени разлики в самочувствието и 

равнището на самоувереност между пациенти с по-тежки (менингомиелоцеле) и по-леки форми на 

спина бифида. Това показва, че всички деца със спина бифида и хидроцефалия се нуждаят от 

грижи и подкрепа, за да развият своите способности, представяне и функционалности. Нуждата 

от такава подкрепа съществува дори при децата, които могат да ходят без помощни средства 

или не са идентифицирани като ученици със специални образователни потребности.

Мони се придвижва без помощни средства, но е нестабилна. Майката се притеснява детето да не 

падне по стълбите или да бъде наранено от тичащи деца през междучасията. Директорката 

отказва да осигури допълнителни парапети на стълбите при входа или да премести класа на първи 

етаж, защото детето ходи и „няма нужда“.

ШЕСТО НИВО: КОГНИТИВНИ НУЖДИ

Когнитивните нужди са израз на естествената потребност у човек да учи, опознава, изследва и 

създава, за да разбере по-добре света около себе си. На това ниво ученикът се стреми да реализира 

своя личен потенциал в сферата на образованието. Учениците си поставят определени цели и се 

стремят към тяхното постижение.

 Повечето от тях имат средно ниво на интелигентност;

 Когнитивните функции се влияят най-силно от хидроцефалията и съпътстващите я 

 усложнения като проблеми с работата на клапата, брой на ревизии, наличие на припадъци и 

 допълнителни структурни аномалии на централната нервна система (Wills, 1993), (Fletcher, 

 1996);

 Резултатите от изследване на вербалната интелигентност дават по-точна прогноза за 

 потенциала на ученика, отколкото общите резултати на интелигентността;

 Децата със спина бифида се справят по-добре в четенето на глас и правописа,  отколкото в 

 разказването и математиката;

 Колкото по-високо е нивото на увреда, толкова по-голяма е вероятността интелигентността 

 и академичните умения да бъдат повлияни негативно;

 Учениците със спина бифида често демонстрират проблеми в перцептивно-моторното 

 развитие;

 Здравословните проблеми могат да повлияят негативно на успеха в училище;

 

Често се случва учениците със спина бифида и с хидроцефалия да бъдат несправедливо 

набеждавани за „мързеливи“ или „немотивирани“, когато всъщност са налице обучителни 

проблеми. Те трудно задържат внимание; работят бавно; неспокойни и разсеяни са; губят неща; 

могат да имат проблеми с вземането на решения. Изключително важно е педагогическият 

персонал да е обучен да разпознава затрудненията и да прилага стратегии за тяхното 

преодоляване. Понякога не е по силите на един учител да се справи с тази задача. Налага се 

прилагането на мултидисциплинарен подход и едновременна подкрепа от всички страни.

Ръководствата за всяка целева група дават полезни съвети как да се посрещнат когнитивните 

нужди на деца със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често срещаните обучителни затруднения, 

специфични стратегии за преподаване и добри практики са описани подробно в ръководствата за 

учители и специални учители.

СЕДМО НИВО: САМОЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

На последното ниво е поставена нуждата от усъвършенстване. Децата се стремят да подобрят 

училищната среда, собствения си живот и живота на хората около тях. Те вече не се 

самоопределят като уязвими и се чувстват готови да отстояват своите права и правата на другите.

 

Семействата често са най-добрият застъпник на детето и най-добрият модел за подражание, когато 

тези умения се заучават.  Въпреки това учителите и другите заинтересовани страни в 

образованието също могат да насърчат учениците в тази посока. 

Не само възрастните, но и самите ученици със спина бифида и с хидроцефалия трябва да познават 

и разбират правата си като деца и хора с увреждания. Важно е да могат да идентифицират 

дискриминацията и да познават техники и стратегии за справяне с нея. Това може да се постигне 

чрез положителни модели на подражание, добри примери, наставническа подкрепа и гражданско 

образование в училище.

Повече информация за това как всяка целева група може да подкрепи децата да подобрят уменията 

си за застъпничество и самозастъпничество, е предоставена във всяко ръководство.

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



детската градина и в училището. Multi-IN пирамидата е изградена от седем нива. В настоящия 

раздел ще се спрем на всяко от тях като опишем конкретните потребности попадащи в него, ще 

покажем реални примери и ще посочим как те могат да бъдат посрещнати от участниците в 

образователния процес/заинтересованите страни. 

Пирамида на приобщаването Multi-IN, адаптирана по йерархичния модел на Маслоу, в подкрепа

учениците със спина бифида и с хидроцефалия. 

ПЪРВО НИВО: ФИЗИОЛОГИЧНИ НУЖДИ

На първото ниво от модела на Маслоу са физиологичните нужди. Това са нуждите от първа 

необходимост в живота ни, като храна, питейна вода, сън, облекло, добро здраве.

Тук е моментът да обърнем внимание на цялостната представа за здравето на децата със спина 

бифида и с хидроцефалия. Съгласно общоприетото схващане, всички хора с увреждания имат 

здравословен проблем (ICF, 2001). Въпреки това, наличието на увреждане не означава, че човек е 
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СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ НУЖДИ

През юни 1994 представители на 92 правителства и 25 международни организации се 

събират в Саламанка, Испания на Световна конференция посветена на специалните 

образователни потребности. Конференцията завършва с декларация, в която 

участниците потвърждават необходимостта от осигуряване на еднакво 

образование за всички хора със специални образователни нужди по 

света. Декларацията от Саламанка (United Nations Ministry of Educational, 

1994) определя децата със специални образователни потребности като 

деца, които срещат бариери пред равния достъп и участие в 

образованието, и потвърждава правото им да бъдат обучавани 

заедно с всички други деца. Декларацията обръща специално 

внимание на многообразието и приобщаването в училище на всички 

деца без значение от техните индивидуални различия и дефицити. 

В тази перспектива, децата със спина бифида и с хидроцефалия, наред със 

своите уникални характеристики, интереси и способности, имат комплексен набор от специални 

образователни потребности, които трябва да бъдат посрещнати, за да бъде успешно приобщаването им 

в детската градина и училището. Пълният спектър от тези нужди може да варира в зависимост от 

различни фактори и техните комбинации, като здравословно състояние, степен на увреждане, семейна 

среда и социално-икономически статус.

От съществено значение е, основните заинтересовани страни в образователния процес да умеят 

да идентифицират нуждите на децата, за да бъдат те посрещнати адекватно. Поради 

комплексния им характер, това се оказва трудна задача дори за професионалисти с богат опит 

или членове на семейството, които са прекарали години в грижи за децата си. Общите насоки 

разглеждат специфичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия в детската градина 

и в училището, за да подпомогнат заинтересованите страни успешно да ги идентифицират.  

Когато говорим за специални нужди, бихме искали да насърчим читателите да ги възприемат не 

като резултат от липси в детето, а като несъответствие между наличните ресурси в системата на 

образованието и нуждите от подкрепа на детето. Необходимо е да направим и някои други 

уточнения:

 В този раздел сме включили откъси от лични истории, изготвени въз основата на серия от 

 полуструктурирани, дълбочинни лични интервюта, които проведохме с родители и деца със 

 спина бифида и хидроцефалия от България и Словакия;

 Въпреки че ги наричаме специални или специфични, тези нужди не изискват, нито 

 предполагат, съществуването на специална образователна система, като специални 

 училища, специални класове, дневни центрове и др. Мястото на децата със спина бифида и 

 хидроцефалия е в масовата образователна система, където всички ученици с и без 

 увреждания учат заедно;

 Потребностите на децата със спина бифида и хидроцефалия в процеса на приобщаване 

 трябва да бъдат посрещнати от общообразователната система, чрез специални услуги, 

 предназначени и предоставени  в съответствие с нуждите им;

 Следвайки философията за равен достъп и пълно участие, описваме нуждите, които отиват 

 далеч отвъд академичната страна на образованието. 

ПРИЛАГАНЕ МОДЕЛЪТ НА МАСЛОУ ПРИ АНАЛИЗ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ НУЖДИ НА ДЕЦАТА СЪС СПИНА БИФИДА 
И С ХИДРОЦЕФАЛИЯ

Общите насоки използват моделът на Маслоу (Maslow, 1943) като концептуална рамка за 

систематизиране и анализ на нуждите на децата със спина бифида и хидроцефалия в училище. 

Йерархията на нуждите на Маслоу е мотивационна теория в психологията, която обобщава модела 

на човешките нужди, изобразени под формата на пирамида с пет надграждащи се нива.  От основата 

към върха, нуждите са описани като:

 Физиологични нужди, като нуждата от храна, вода, облекло;

 Нужда от сигурност и защита;

 Социална принадлежност, включително отношения с партньор, семейство, приятели;

 Уважение, постижения, признание, постигане на успех;

 Самоусъвършенстване, личностно и творческо израстване.

В основата на модела е разбирането, че когато човек се доближава до задоволяването на дадена 

потребност, той ще изпита следващата по-висока потребност в йерархията. Същевременно, човек 

може да бъде повлиян от множество нужди в един и същи момент. 

Моделът на Маслоу е ценен инструмент за оценка, който се използва в много области, свързани с 

работата и грижата за хора. Както редица изследователи са открили, той помага да се изследват в 

дълбочина най-разнообразни области в образованието (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). 

Прилага се  успешно при ученици извън норма, тъй като техните специфични нужди са по-трудни за 

идентифициране и посрещане (Lutz, 2016). В нашия случай, йерархичният модел на Маслоу ни дава 

концептуалната рамка за анализ на нуждите на децата със спина бифида и с хидроцефалия в 

нездрав. Независимо от своите увреждания или заболявания, хората могат да се намират в добро 

здраве, защото се хранят добре, правят упражнения, движат се, спят достатъчно, чувстват се в 

добро емоционално и физическо състояние (Krahn, 2021). С навременна и качествена грижа, и 

контрол над вторичните състояния, децата със спина бифида и хидроцефалия могат да се радват на 

добро здраве и да се чувстват физически добре. Усещането за добро здраве и физическа форма е 

субективно. Много хора имат трайни увреждания, но това не им пречи да се чувстват здрави и 

силни. Фактът, че някои деца се движат или говорят различно, не ги прави болни. Някои функции 

може да са засегнати, но това не означава, че страдат от болест. Не очаквайте да се оправят или да 

оздравеят. Не се отнасяйте с тях като с болни хора, а ги подкрепете да останат здрави!

За 7 години родителите на Виктор не успяват да намерят общ език с ръководството на 

училището. Директорката е добронамерена и се опитва да помогне, според 

собствените си разбирания. Отказва да остави класа на първия етаж и да подкрепи 

усилията на майката, а в същото време организира базари за събиране на средства, 

„за да може Виктор да проходи“, без да потърси съгласие или да уведоми 

предварително родителите. Това води до редица неудобни ситуации със съседи от 

квартала, които коментират доходите и покупките на семейството. Друга приумица на 

директорката е момчето да носи бяла народна носия, за да проходи.

Логично е да се очаква здравният работник в училище да поема грижата за основните здравни 

нужди на децата, включително и тези със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често това е 

училищната сестра. Здравните грижи и насърчаването на здравословен начин на живот, обаче не са 

отговорност единствено на медицинската сестра. От съществено значение е всички 

заинтересовани страни в образованието да разбират и приемат състоянието на детето, така че то да 

получи най-добра грижа и да се радва на най-добро здраве.

Обхватът на здравни грижи към децата със спина бифида и с хидроцефалия може да включва:

Проследяване работата на клапата

Около 85-90 процента от хората със спина бифида имат и хидроцефалия. Обикновено тя се лекува 

хирургично с поставяне на шънт (клапа), за да предпази мозъка от натрупването на ликвор в 

главата. При част от децата периодично се налага ревизия на клапата, поради неизправност или 

запушване. Важно е персоналът в училище да познава добре симптомите на неработещ шънт. При 

децата те могат да са различни, но най-често срещаните са сутрешно главоболие, висока 

температура, припадък, гадене и повръщане, необичайна умора и сънливост, необичайна 

раздразнителност и промени в настроението, замаяност, световъртеж, подуване и/или 

зачервяване на кожата в областта по протежение на клапната система.

Грижа за кожата

При хората със спина бифида обикновено се наблюдава по-слаба чувствителност или изцяло липса 

на такава в долната част на тялото. Някои деца не усещат болка, горещина, студ, порязване, 

изтръпване или влага. Кожните възпаления и рани могат да се развият бързо и рязко да се влошат. 

Най-честите препоръки в грижата за кожата в детската градина/училището включват:

 Децата трябва да носят широки и меки дрехи от естествени тъкани като памук, дори ако се 

 налага да се различават от училищната униформа;

 Мястото им в клас трябва да е далеч от източници на топлина като радиатори, печки на 

 дърва, камини. Децата трябва да избягват горещи метални повърхности през лятото и 

 продължително излагане на студ през зимата;

 Децата се нуждаят от помощ, когато носят горещи напитки;

 Децата трябва да избягват да работят с лаптоп в скута си, заради риск от изгаряне;

 Необходима е регулярна смяна на позата и преместване на тежестта на всеки 20-30 минути; 

 Препоръчва се раздвижване и леки физически упражнения;

 Полезни могат да бъдат декубитални възглавници за количката или стола, за да се избегне 

 разраняване на кожата в точките на натиск;

 Честата смяна на памперса/урологичната подложка е важна, за да се избегнат кожните 

 инфекции и раздразненията в областта; 

Алергия към латекс

Децата със спина бифида са група с повишен риск от развитие на алергия към латекс. Латексът е 

натурална гума, която се използва за изработването на много продукти присъстващи в училище. 

Такива са ръкавици, гумички, балони, подови настилки във физкултурния салон и на открито, 

дръжки на ракети и др. Рискът от развитие на алергия се повишава при многократния контакт с 

латекс. Поради тази причина, при деца със спина бифида, трябва да  се избягват латексови 

продукти и при възможност да бъдат заменени с алтернативи, изработени от винил или силикон. 

Алергичните симптоми могат да са с различни проявления. По-леките са зачервяване на кожата  в 

зоните на контакт с латекса,  сълзене и дразнене на очите, хрема, обрив. Може да се стигне до 

респираторен дистрес и анафилактичен шок.

Учениците, алергични или чувствителни към латекс, често са алергични и към някои храни, като 

банани, киви, папая, авокадо и кестени.

Контрол на инконтиненцията и предпазване от уроинфекции

Урологичните нарушения, в това число уроинфекции, инконтиненция и бъбречна недостатъчност, са 

основна причина за заболеваемост и смъртност при пациентите със спина бифида. В дългосрочен 

план, урологичните усложнения са причина за 33% от смъртността при тази пациентска група 

(Gutiérrez-González, 2020).

Чистата интермитентна катетеризация остава златен стандарт за контрол на пикочния мехур и 

съпътстващите уроинфекции при пациенти със спина бифида (Lapides J, 1972).

С тази информация искаме да подчертаем колко важно е поддържането на добро урологично 

здраве чрез прилагане на периодични катетеризации.  От решаващо значение е учебното заведение, 

където децата прекарват по-голямата част от времето си, да осигури подходящи условия за това, 

като например:

 Достъпно помещение за катетеризация, което е чисто и достатъчно широко, за да побере 

 възрастен придружител и да може детето да маневрира с количката си. То трябва да се 

 заключва, за да осигурява уединение и сигурност. Такова помещение може да е адаптирана 

 тоалетна, здравния кабинет или друга стая с ВиК;

 Обучен служител (сестра, лекар, асистент), който да извършва катетеризациите или да 

 помага на детето за това;

 Достатъчно време за извършване на периодичните катетеризации, понякога дори по време 

 на учебни занятия;

 Дискретна и незабавна помощ, в случай на инцидент с подмокряне или зацапване.

Повече информация за процедурата по чиста интермитентна катетеризация може да намерите в 

ръководствата за сестри и асистенти.

Когато Борис е на 3 години майката решава да се върне на работа. Започва да 

търси подходяща детска градина. Притесненията на семейството са 

свързани с нуждата Борис да бъде катетеризиран 2-3 пъти в рамките на 

работния ден. Майката преценява, че такава помощ може да потърси от 

медицинските сестри, с които всички градини разполагат. Въпреки че нормативната 

уредба вменява това задължение на сестрите в градини и училища, майката е чувала 

за случаи на отказ.

При първата среща със сестрата, майката носи със себе си цялата медицинска документация и прави 

нагледна демонстрация. Сестрата се съгласява и започва да катетеризира Борис в медицинския 

кабинет по два-три пъти дневно. Сменя и памперса на момчето. Всичко върви гладко. Майката се връща 

на работа, а детето се чувства добре в градината. Има приятели и ходи с желание.

Здравословен начин на живот

Децата със спина бифида и хидроцефалия са изложени на висок риск от затлъстяване. След 

навършване на 6 години, минимум 50% от тях са с наднормено тегло; при младите хора и 

възрастните над 50% са затлъстели. Излишните килограми ограничават подвижността, 

самостоятелността и уменията  за самообслужване в ежедневието, а така борбата с тях става още 

по-трудна. Най-доброто решение е превенцията и изграждането на здравословни хранителни 

навици от ранна детска възраст. Освен това, диетата богата на фибри и течности подпомага 

регулирането функцията на червата. 

Въпреки че семейството има най-голямо влияние върху формирането на хранителни навици, 

училището може да помогне и насърчи здравословния начин на живот, особено в областта на 

спорта и физическите дейности. Нашето проучване показа, че прилагането на адаптирани 

програми за децата със спина бифида и с хидроцефалия в часовете по физическо възпитание е 

възможно и може да бъде успешно. За съжаление, повечето от децата не участват в часовете по 

физическо. Аргументите може да са различни, но зад тях лесно прозира незнание и неразбиране на 

състоянието им. В практиката съществуват различни начини за приобщаване на дете със спина 

бифида в часовете по физическо възпитание. Двигателните умения не са толкова определящи, 

колкото желанието на страните. Даденият пример е за момче, което е в инвалидна количка и е 

активен спортист. 

В началното училище любимият предмет на Виктор е физическото възпитание. Салонът е на третия 

етаж, но майката го качва всеки път когато се наложи. Учителката го включва в заниманията като 

измисля игри с децата или му възлага индивидуални задачи, като бокс.

Душевно здраве 
Концепцията за Аз-а е основен компонент от психичното здраве. Тя включва начинът, по който детето 

възприема своята идентичност и по който осъзнава своите качества и особености, съпоставя ги спрямо 

останалите и изгражда самочувствие. Изследвания показват, че децата със спина бифида имат 

значително по-ниско самочувствие по отношение на външния си вид, атлетичност, социално приемане и 

представяне в училище (Shields, 2008). Заедно с това, те са изложени и на риск от депресивни симптоми 

и тревожност (Padua, 2002).

Рискът за психичното здраве изисква сътрудничество и участие на всички заинтересовани страни, 

особено по време на пубертета, когато някои деца със спина бифида и хидроцефалия могат да изпитват 

сериозни затруднения.

 Роза е чувствителна към силни звуци, често сменя настроенията си, понякога 

изпада в нервни кризи. Това се засилва след навлизане в пубертета. 

Когато е в първи клас, след обследване са установени обучителни 

затруднения. С нея започват да работят специален педагог и психолог. 

Майката е доволна от ресурсното подпомагане, защото в тиха и спокойна 

обстановка, Роза възприема материала по-добре. Психологът и оказва голяма 

подкрепа при някои от пубертетните кризи.

При обобщаване на физиологичните нужди, поставихме основен акцент върху цялостното здраве и 

грижи. Отделно от това, обръщаме внимание и на достъпа до храна и вода, който може да бъде 

затруднен поради недостъпната среда, особено при деца в колички. Често училищната столова, 

лавки и кафенета се намират в сутерена, на висок етаж или извън сградата; понякога чешмите са 

твърде високи или недостъпни за човек в инвалидна количка. Тези специфични случаи трябва да се 

вземат предвид, така че да се осигури достъп на всяко дете до храна и вода. Ако в училището не 

може да бъде направена реконструкция, трябва да има назначен отговорник, който да се грижи  

детето да не остава гладно и жадно.  Това може да е дежурният учител, асистент или съученик.

Допълнителна информация за физиологичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия 

е налична в ръководствата за всяка целева група. Здравните грижи са описани подробно в 

ръководството за медицински сестри

ВТОРО НИВО: БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА

The second level of Maslow's classic hierarchy is safety needs and it should be a major concern in all 

schools and kindergartens. As any other students, children with spina bifida and hydrocephalus need to 

feel safe in the environment in which they are learning.

Първа помощ

Всяко учебно заведение трябва да разполага с поне един служител, обучен да оказва първа помощ. 

В България това обикновено е медицинският персонал, заради своето образование и опит. 

Най-честите състояния, които изискват оказването на първа помощ при децата със спина бифида и 

с хидроцефалия са случаи на неизправност на клапата, припадъци, изгаряния, счупване на кости. 

Училищният персонал, който взаимодейства с детето, също трябва да е обучен как да реагира в 

тези случаи, кого трябва да уведоми и кога да сигнализира 112.

Евакуация при бедствия

Природни бедствия и други извънредни ситуации могат да се случат винаги и по всяко време. За да 

бъдат добре подготвени, детските градини и училищата изготвят план за евакуация и провеждат 

регулярни практики и обучения. Планът за евакуация трябва да съдържа ясни процедури и 

отговорности по отношение на лицата, които ще се нуждаят от специална помощ в случай на 

извънредна ситуация,в това число и ученици със спина бифида и с хидроцефалия.

Осигуряването на столове и носилки за спешни случаи, като част от плана, могат да улеснят 

евакуацията на трудноподвижните хора, особено от по-високите етажи на учреждението. Ако 

такива приспособления не са налични, е препоръчително класът, в който учи трудно подвижно дете, 

да бъде оставен на първия етаж, като най-достъпна и безопасна опция.

Провеждането на обучения е от значение, за да се избегне паника сред персонала и учениците при  

реална ситуация. Те са и добър индикатор за това какво може да се случи в случай на спешност.

… в училището се провежда учение за пожарна безопасност. По време на последния час за деня, 

човек от персонала влиза по стаите и предупреждава за пожар. Децата се втурват по стълбите, а 11 

годишният Виктор влиза в асансьора и натиска бутона. Докато пътува надолу, токът е спрян и 

детето остава в пълна тъмнина, затворен между етажите. Чува само превъзбудени викове „Пожар!“. 

Успява да се съвземе от уплахата и звъни по мобилния телефон на баща си, който телефонира на 

ръководството на училището. До обаждането на бащата никой не е установил липсата на Виктор.  

Психически момчето се възстановява трудно. Дълго след инцидента не може да стои в затворени 

пространства и се налага бабата да го придружава в училище за няколко месеца. 

Майката подава сигнали до различни институции, но така и не разбира кой носи отговорност за 

случая.

Защита от тормоз

Според ЮНЕСКО, учениците с увреждания са засегнати от тормоз в по-голяма степен, без значение 

от възраст и учебна среда, като това оказва негативно въздействие върху тяхното образование, 

здраве и общо благополучие. 

Много проучвания показват, че учителите и училищният персонал често подценяват тормоза в 

училищата. От друга страна родителите са по-чувствителни и по-лесно могат да разберат когато 

собственото им дете е обект на тормоз (Demaray, 2013). Затова, добрата комуникация между 

заинтересованите страни, основана на доверие и уважение, е изключително важна. Всеки в 

училище носи отговорност и има задължение да наблюдават за предупредителни признаци на 

тормоз, тъй като някои непреки форми на агресията са трудни за разпознаване. 

В случай на тормоз се налагат синхронизирани и твърди действия от всички страни. Необходимо е 

да се подходи със спокойствие и уважение, които могат да осигурят подкрепяща, грижовна и 

безопасна среда на всички ученици.

 Училищният психолог има важната роля да подкрепи детето-жертва и да му помогне да развие 

устойчивост и увереност в себе си.

Стела няма близки приятели в училище. Общува с едно-две деца. Понякога е обект на обиди и 

вербален тормоз от група деца от класа. Едно от момчетата си позволява да я рита и удря.  Класната 

не успява да се справи с проблема. Не взема страна, защото това са „детски работи“. Майката 

подава редица сигнали до директорката, РУО (Регионалното управление на образованието), МОН. 

Свързва се с адвокат и обмисля завеждане на дело. В крайна сметка момичето се премества в 

друго училище и ситуацията се успокоява. 

Стела трудно приема обидите от съучениците. Има периоди, в които става много емоционална и 

плаче. Тогава майката я спира от училище за седмица-две, докато се успокои.

Безопасна инфраструктура в и около училище, подходяща за хора с увреждания

От една страна, съществува известно припокриване между тази тема и нуждите на децата от 

достъпност, разгледани на следващото ниво от пирамидата. От друга, виждаме „достъпността“ 

по-скоро в контекста на възможност за упражняване на права и достъп до услуги, докато 

„безопасната инфраструктура“ е екзистенциален минимум, който училищата и детските градини 

трябва да осигурят. Поради тази причина и отделяме специално внимание. 

Представяме някои примери, свързани с безопасната инфраструктура, които се отнасят до 

нуждите на учениците със спина бифида и хидроцефалия: 

 Слабата чувствителност или пълната липса на чувствителност в долната част на тялото 

 носи сериозен риск за здравето. Понякога децата не могат да усетят, че нещо се случва с 

 тялото им и лесно могат да се изгорят, наранят или да счупят крак, без дори да усетят;

 Подредбата в класната стая трябва да позволява на децата, използващи помощни средства, 

 да се придвижват безопасно и свободно, за да могат да участват наравно с останалите във 

 всички дейности на класа. Пътеките между чиновете трябва да са достатъчно широки, 

 разчистени от ученически чанти, несесери и др.;

 Рампите са едно от икономически най-достъпните и най-използвани решения за 

 подобряване достъпността на сградите. При проектирането и монтирането им обаче рядко 

 се спазват стандарти. Рампите често са твърде стръмни, тесни и хлъзгави, което ги прави 

 опасни и неизползваеми. 

 Училището е със стълби до първия етаж, а коридорите са на нива. За да стигне до 

класната стая на първия етаж, майката и бабата на Роза я вдигат. Използвайки 

предизборна кампания, майката успява да издейства общинско финансиране 

за подобряване на достъпността в училище. Монтират естакади на задния 

вход и в коридорите, които обаче не помагат заради големия си наклон.  

Впоследствие, по инициатива на майката, директорката кандидатства по 

национална програма и получава финансиране за асансьор до първия 

 етаж. ;

 Монтирането на парапетите на външните стълби и от двете страни по протежението на 

 вътрешните, значително би подобрило самостоятелността, мобилността и усещането за 

 сигурност у децата. Това би имало силен положителен ефект върху  учениците с леки 

 двигателни увреждания, които не използват помощни средства. Нашето проучване показва, 

 че техните нужди от безопасност често остават неидентифицирани и непосрещнати,  поради 

 презумпцията, че могат да ходят самостоятелно. Не се вземат предвид важни детайли: 

 дейности като изкачване на стълби или 20 минутно ходене пеша до училище са рискови, 

 отнемат време и често не са възможни за дете с тежка чанта. Децата се нуждаят от помощ 

 или им отнема твърде много време;

 В училището има специализирани кабинети по физика, биология, география, компютърно 

 обучение и др., които са разположени на различни етажи в сградата. Качването и слизането 

 по стълбите за нея е предизвикателство и отнема цялото време през междучасията. Тъй 

 като все пак се справя, ръководството не счита за нужно да взема мерки и да мести класа на 

 първия етаж.

 Цялото семейство е ангажирано с образованието на Александра. Баща и я води сутрин с 

 колата, влиза с нея в училище и носи чантата до стаята на втория етаж;

 Дворът и тротоарите около сградата са важна част от училищната инфраструктура и също 

 трябва да са безопасни и достъпни. Това включва регулярно почистване на снега и листата; 

 осигуряване на ниски бордюри, здрави плочки и свободни тротоари за пешеходци.

 

 Основното училище на Мартин е било на 200 метра от дома му, но всеки ден  

 баща му го карал до там. Плочките на тротоарите били толкова счупени, 

 че количката едва се придвижвала. След няколко скъпи ремонти, баща 

 му решил да ползват колата

 Като цяло, ходенето на училище през зимата е предизвикателство. 

 Училищният двор е покрит със сняг, а деца и учители стигат до входа 

 през малка заледена пътека. Катка не може да върви с патериците и 

 се налага майка и да я придружава всеки ден до класната стая.

Допълнителна информация за нуждите от безопасност на деца със спина бифида и хидроцефалия е 

налична в ръководствата за всяка целева група.

ТРЕТО НИВО: ДОСТЪПНОСТ

Съгласно дефиницията на ООН, достъпността означава равен достъп на всички, като се допълва, че 

без достъп до съоръженията и услугите в общността, хората с увреждания никога няма да 

бъдат напълно приобщени (UN, н.д.).  Това твърдение е валидно, както за образованието, така и за 

всяка друга област от живота. Тъй като достъпността е определящ фактор за успешното 

приобщаване, сме я включили към базовите нива на пирамидата, заедно с физиологичните нужди 

и безопасността. 

Необходимостта от достъпност е толкова основна за децата със спина бифида и с хидроцефалия, че 

в повечето случаи не училищният профил или интересите определят училището, което детето ще 

посещава, а именно достъпната архитектура на сградата и съоръженията.

 

Александра се справя добре с учебния материал. Прави впечатление на прилежна и любознателна 

ученичка. Често получава похвали. На зрелостните изпити получава много добри оценки, които и 

позволяват да избира измежду най-добрите гимназии в града. След много размисли, семейството 

решава да не се възползва от тази възможност. Алекс продължава в  досегашното училище. То е 

близо до дома, изградени са добри отношения с екипа и е установена рутина при катетъризациите. 

Това надделява над интересите и възможностите на детето.

Семейството на Виктор се насочва към тази гимназия единствено заради изградената достъпна 

архитектурна среда. Интересите на момчето и профилът на училището не са фактор при избора. 

Сградата е снабдена с рампа до първи етаж, асансьор и тоалетна за хора с увреждания. Виктор 

може да стигне самостоятелно до всички помещения. Не ползва асистенция от възрастен в 

училище

Достъпността не следва да се разбира само във физически смисъл, но и като достъп до 

информация, услуги и съоръжения. Училището може да предприеме различни мерки за 

подобряване достъпа на деца със спина бифида и с хидроцефалия до образование. Някои от тях са 

свързани с изграждане на училищна среда без бариери, други с осигуряване на информация, 

комуникация и учебни материали в алтернативни формати.

Достъпна училищна инфраструктура

Недостъпният транспорт до училище, недостъпните входове и невъзможността някои деца да 

стигат свободно до столовата, специализираните кабинети, библиотеката и тоалетната, както и 

неподходящото обзавеждане на класните стаи, хлъзгавите подови настилки и др., се разглеждат 

като бариери пред образованието на деца с увреждания, в това число и децата със спина бифида и 

хидроцефалия.  Тези инфраструктурни бариери трябва да бъдат премахнати, за да се осигури 

приобщаваща училищна среда за всяко дете.

Достъпната училищна инфраструктура може да включва:

 Рампи във и извън сградата на училището за децата, които не могат да ползват стълби или 

 да качват бордюри;

 Парапети на външните стълби и двустранни парапети по протежение на вътрешното 

 стълбище;

 Асансьор в сградите с повече от един етаж;

 Достатъчно широки врати, осигуряващи свободното движение на деца в колички;

 Класни стаи с достатъчно място за маневри на дете в количка;

 Тоалетни помещения достъпни за колички, с достатъчно място за маневриране около 

 тоалетната и мивката и за придружител; с осигурено заключване и помощни дръжки;

 Обзавеждане в класната стая, предназначено да се използва от децата с увреждания – 

 достатъчно високи бюра, столове и др;

 Двор, площадки и тротоари около сградата, достъпни за деца в колички;

 Подходяща височина на дъската, за да може да се ползва от деца в колички;

 Отсъствие на катедра пред дъската; 

 Класната стая, която е на едно ниво;

 Наличие на места за паркиране, обозначени за хора с увреждания.

В повечето случаи за осигуряване на достъпна инфраструктура са необходими значителни 

финансови средства. Съществуват, обаче някои практични и рентабилни решения. 

Най-разпространеното и икономически изгодно решение е осигуряване на пълна достъпност до 

съоръженията на един от етажите в сградата и преместване на класа на трудноподвижното дете 

там. Обикновено това е първият етаж. Ако има външни стълби се монтира рампа; поне една 

тоалетна се пригодява за хора с увреждания; класната стая се пренарежда, за да се осигури 

достатъчно място за маневриране. Ако тоалетната не може да бъде пригодена, вариант е да се 

осигури достъп до друго подходящо помещение за катетеризация, като например здравния 

кабинет.

Въпреки своите плюсове, това решение не е най-приобщаващото и препоръчително, тъй като  много 

от кабинетите, библиотеката, столовата, са разположени на горните етажи и могат да останат 

недостъпни. В такъв случай училището трябва да осигури алтернативен достъп до тези услуги, 

например чрез помощник, който ще носи закуски, вода или книги от библиотеката. Този човек може 

да бъде учител, асистент или дори съученик.

Майката на Донка търси подкрепа от РУО. Насочват я към близкото квартално средно училище. 

Приемат Донка в редовен клас. Директорът намира стая за класа на първия етаж, който е на нивото 

на земята. В сградата има тоалетна за хора с увреждания. Детето може да се придвижва 

самостоятелно в класната стая и по коридорите, да излиза и влиза от сградата, да ползва тоалетна.

Всички мерки за подобряване на достъпността трябва да 

следват съответните стандарти и добри практики. Нашето 

проучване установи, че поради липса на опит и разбиране на 

стандартите за достъпност сред строителите и училищната 

администрация, училищната инфраструктура често остава 

недостъпна и дори опасна за учениците и хората с увреждания. 

За да подкрепи усилията на училищната администрация, 

ръководството за директори представя конкретни параметри 

и полезни съвети за превръщането на физическата среда на 

училището в безопасна, достъпна и приятелска за децата с 

увреждания.

Достъпна информация и обучителни материали

Всички материали и информация, предоставени в клас, 

трябва да са достъпни, разбираеми и използваеми от 

всички деца. Учениците със спина бифида и хидроцефалия 

може да се нуждаят от някои специални материали, като 

например:

 Допълнителен комплект учебници за дома;

 Копие от записките на учителя по урока;

 Аудио запис на преподадения от учителя урок;

 Приспособления и помощни технологии за работа в 

 клас;

 Софтуер/устройства за преобразуване на говор в текст и 

 обратно.

ЧЕТВЪРТО НИВО: ПРИНАДЛЕЖНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Четвъртото ниво от пирамидата обхваща нуждата от принадлежност на социално ниво. Съгласно 

класическата теория на Маслоу социалното ниво обикновено става приоритет след като базовите 

нива са достатъчно задоволени. На това ниво учениците търсят принадлежност към социалната 

си среда, искат да се идентифицират с връстниците си, да почувстват, че се вписват. Липсата на 

усещане за принадлежност често има отрицателен ефект при учениците, карайки ги да се 

чувстват изолирани и дори изключени от образователния процес. Всъщност най-големите 

затруднения пред учениците с дефицити се проявяват именно на това ниво. 

(Lutz, 2016)

Нашето проучване потвърждава тези констатации, но също така показва, че контактите с 

връстници са най-мотивиращият фактор сред учениците със спина бифида и хидроцефалия и 

техните родители в учебния процес.

През първите четири години, Елиф посещава редовен клас в масово училище. Родителите я 

записват заради контакта с децата. Момичето не може да възприеме нищо от материала, защото не 

чува. Не се научава да чете. Обича да рисува и преписва текстове като картини, без да знае 

значението им. Харесва и контактът с децата.

Изграждането на положителни взаимоотношения с връстници в детската градина и в училище 

може да бъде сериозно предизвикателство за децата със спина бифида и хидроцефалия. Някои от 

тях от ранна възраст се сблъскват с изолацията и изключването и не успяват да изградят добри 

социални умения. В процеса на израстване и прехода през юношеството към зрелостта, 

предизвикателствата нарастват още повече. Обикновено те са свързани с ниско самочувствие, 

неувереност, депресия, лоши социални умения и липса на социален опит. Въпреки че, тези 

проблеми са типични за всички млади хора, при децата и младежите със спина бифида и 

хидроцефалия, те са още по-обострени, заради допълнителните предизвикателства свързани с 

увреждането, с които те се сблъскват. 

Някои от тези предизвикателства значително възпрепятстват възможностите за неформално 

общуване с връстници и създаване на приятелства в училище. Когато тези пречки са 

идентифицирани навреме, те могат лесно да бъдат избегнати. Така се осигуряват по-добри условия 

за социално общуване и изграждане на социални умения. Например: 

 Голяма част от децата пропускат детската градина и така прескачат важно стъпало в 

 детското развитие, което носи много възможности за положителни контакти,  

 взаимодействие с връстници и трупане на социален опит;

 Децата със спина бифида обикновено се нуждаят от повече време за тоалет, заради 

 катетъризациите. Това намалява възможността за контакти с връстници през 

 междучасията. Добра практика е въвеждането на график за катетеризации във времето 

 извън голямото междучасие, така че детето да може да общува свободно;

 Повечето от тях не посещават часове по физическо възпитание и така пропускат ценна 

 възможност за развитие на положителни социални умения, умения за решаване на 

 проблеми и изграждане на екипност, които спорта в училище дава;

 По отношение на транспорта до и от училище, повечето деца са зависими от родителите си, 

 които ги придружават почти винаги. Причините са различни, от лошата инфраструктура до 

 тежките чанти. Времето преди и след училище може да се прекара в разходки и разговори с 

 приятели;

 Непрекъснатата асистенция и надзор от възрастен е поредната пречка пред свободното 

 общуване с връстници;

 Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия не участват в извънкласни занимания, 

 които са отлична възможност за срещи с хора със сходни интереси, създаване на 

 приятелства и развитие на социални умения. 

Честите хоспитализации и дългите периоди на отсъствие по различни здравословни причини, 

откъсват децата от училищния живот и им пречат да създадат по-дълбоки приятелства. Много 

вероятно е те да се нуждаят от допълнителна подкрепа в тази посока от своите учители и от 

другите заинтересовани страни.

ПЕТО НИВО: САМОУВАЖЕНИЕ И САМОСТОЯТЕЛНОСТ

За да бъдат ефективно приобщени в училище, децата трябва да се чувстват значими, уважавани и 

ценени от околните. Както споменахме по-рано, във връзка с психичното здраве, децата със спина 

бифида и с хидроцефалия често  демонстрират ниска самооценка. Изграждането на оптимална 

самостоятелност в ежедневието и на функционални житейски умения и компетенции, са от 

решаващо значение за постигане на независимост и самоувереност и по този начин за 

повишаване на самооценката при деца със спина бифида и хидроцефалия.

Като основни фактори определящи успешното функциониране в ежедневието и качеството на 

живот при децата със спина бифида, се посочват добрата физическа форма и мускулна сила, 

умствените способности и независимостта при придвижване. Те оказват влияние в много по-силна 

степен от другите медицински показатели, свързани с увреждането (Schoenmakers, 2004).

На практика това означава, че за да се насърчи самостоятелността и функционалността на 

учениците със спина бифида и хидроцефалия, детската градина и училището трябва да осигурят 

достъпна архитектурна среда, възможности за оптимално развитие и подходящи условия за спорт 

и физическа активност.

Това е дълъг процес, който изисква усилия от всички заинтересовани страни в образователния 

процес. Не можем да очакваме положителната промяна да се случи веднага, особено при деца, 

които са били изцяло зависими от грижата на възрастен и по отношение на уменията за 

самостоятелност, се развиват средно 2-5 години след връстниците си (Davis, 2006).

Всички заинтересовани страни трябва целенасочено и при всяка възможност да насърчават 

самостоятелността при децата:  

 За децата с двигателни увреждания достъпната архитектурна среда е определящ фактор 

 за постигане на самостоятелност в училище. Това е съществена предпоставка децата със 

 спина бифида и хидроцефалия да упражняват свободно правата си, да участват в 

 училищния живот наравно с връстниците си, да подобрят качеството си на живот, своята 

 самостоятелност и самочувствие.

 Всички тоалетни в училище са с клекало. Кабинките са прекалено тесни, за да се ползват с 

 асистент. Често се налага асистентката да сменя памперсите на Мони по коридорите, 

 докато другите деца са в час.;

 Някои деца със спина бифида успяват да ходят без нужда от каквато и да е помощ, докато 

 други може да се нуждаят от ортези или друг тип помощни средства, които да им помогнат 

 да се придвижват. Важно е децата да се научат да използват тези помощни средства 

 възможно най-рано, тъй като уменията за самостоятелно придвижване са пряко 

 свързани с когнитивно, физическо и социално развитие и независимост. Поради същите 

 причини по-големите деца трябва да познават достъпните транспортни услуги до училище;

 Възрастта за започване на самокатетеризация е различна, но при повечето деца това се 

 случва към десетата година (Atchley, 2020). Въпреки това, за някои деца на възраст 15-16 

 години самокатетеризацията си остава непреодолимо предизвикателство, без да има 

 медицинска предпоставка за това. Нужно е родителите и другите възрастни, които 

 катетъризират детето, да го насърчават и подготвят за прехода от ранна възраст, с 

 обяснения и включване в процедурата;

Първо ниво: Психологически нужди

Второ ниво: Безопасност и сигурност

Трето ниво: Достъпност

Четвърто ниво: Принадлежност

Пето ниво: Самочувствие
и независимост

Шесто ниво: Когнитивни потребности

Седмо ниво:

Застъпничество и

самозастъпничество

 При децата с увреждания често се наблюдава прекалена зависимост от родител или друг 

 възрастен, дори за дейности, в които децата могат да се справят сами. Родителите трябва 

 да разпознават тези ситуации и да им противодействат ефективно, за да подкрепят 

 емоционалната независимост на детето. Включването на външен асистент в грижата, би 

 било добър вариант при наличието на подобна емоционална зависимост;

 Има различни варианти за минимизиране на теглото на ученическата чанта. Това може да 

 стане чрез осигуряване на шкаф за лични вещи в училище и втори комплект учебници; 

 използване на листове вместо тетрадки за работа в клас и ползването на електронна поща 

 за изпращане на готовите домашни. Така ще се намали нуждата от помощ на възрастни и 

 значително ще подобри самостоятелността на децата в училище и по пътя натам.

 

 Когато Ева се научава да се самокатетъризира, помощта на асистентката се ограничава 

 предимно до носенето на тежката чанта до и от училище. Ева изявява желание да остане 

 сама в училище. Родителите разговарят с училищното ръководство и класната и с леки 

 реорганизации успяват: директорът предлага втори комплект учебници, който да се ползва 

 само в училище; Ева получава ключ за една от тоалетните, където монтират  малка аптечка 

 с принадлежностите и; детето използва единични листове, вместо тетрадки. Чантата и се 

 олекотява значително и в 6-ти клас тя продължава без асистент. Децата от класа и помагат 

 с качването на стълби или с носенето на покупките;

 Съществуват специални приложения за смартфони и смартчасовници, които могат да 

 следят режима и диетата на детето и да му напомнят за катетеризациите, смяната на 

 позицията, приема на вода и лекарства. Те са изключително полезни в рутинната грижа и 

 позволяват на децата да бъдат по-независими в уменията си за самообслужване, вместо да 

 разчитат на възрастните да ги подканят;

 Когато срещнат дете с увреждане, повечето деца и възрастни се опитват да помогнат. 

 Такава помощ обаче не винаги е полезна и желана. За доброто самочувствие на децата е 

 важно да запазят своята независимост, доколкото това е възможно и да правят нещата, 

 които умеят, без незабавно някой да им се притичва на помощ. Когато предоставяте помощ 

 на детето, поискайте неговото разрешение и най-важното, попитайте го как иска да му 

 помогнете!;

 Физическата активност за хора със спина бифида е от решаващо значение, тъй като лошата 

 форма и загубата на сила могат да ги направят по-зависими в изпълнението на ежедневните 

 дейности (Rimmer, 2005). Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия могат и трябва 

 да участват в часовете по физическо възпитание. Понякога спортните дейности могат да 

 изискват адаптиране и модифициране, което е напълно постижимо с внимателно 

 планиране, достатъчно информация и творчество.

Проучване от 2005 г. (Schoenmakers, 2004) не открива съществени разлики в самочувствието и 

равнището на самоувереност между пациенти с по-тежки (менингомиелоцеле) и по-леки форми на 

спина бифида. Това показва, че всички деца със спина бифида и хидроцефалия се нуждаят от 

грижи и подкрепа, за да развият своите способности, представяне и функционалности. Нуждата 

от такава подкрепа съществува дори при децата, които могат да ходят без помощни средства 

или не са идентифицирани като ученици със специални образователни потребности.

Мони се придвижва без помощни средства, но е нестабилна. Майката се притеснява детето да не 

падне по стълбите или да бъде наранено от тичащи деца през междучасията. Директорката 

отказва да осигури допълнителни парапети на стълбите при входа или да премести класа на първи 

етаж, защото детето ходи и „няма нужда“.

ШЕСТО НИВО: КОГНИТИВНИ НУЖДИ

Когнитивните нужди са израз на естествената потребност у човек да учи, опознава, изследва и 

създава, за да разбере по-добре света около себе си. На това ниво ученикът се стреми да реализира 

своя личен потенциал в сферата на образованието. Учениците си поставят определени цели и се 

стремят към тяхното постижение.

 Повечето от тях имат средно ниво на интелигентност;

 Когнитивните функции се влияят най-силно от хидроцефалията и съпътстващите я 

 усложнения като проблеми с работата на клапата, брой на ревизии, наличие на припадъци и 

 допълнителни структурни аномалии на централната нервна система (Wills, 1993), (Fletcher, 

 1996);

 Резултатите от изследване на вербалната интелигентност дават по-точна прогноза за 

 потенциала на ученика, отколкото общите резултати на интелигентността;

 Децата със спина бифида се справят по-добре в четенето на глас и правописа,  отколкото в 

 разказването и математиката;

 Колкото по-високо е нивото на увреда, толкова по-голяма е вероятността интелигентността 

 и академичните умения да бъдат повлияни негативно;

 Учениците със спина бифида често демонстрират проблеми в перцептивно-моторното 

 развитие;

 Здравословните проблеми могат да повлияят негативно на успеха в училище;

 

Често се случва учениците със спина бифида и с хидроцефалия да бъдат несправедливо 

набеждавани за „мързеливи“ или „немотивирани“, когато всъщност са налице обучителни 

проблеми. Те трудно задържат внимание; работят бавно; неспокойни и разсеяни са; губят неща; 

могат да имат проблеми с вземането на решения. Изключително важно е педагогическият 

персонал да е обучен да разпознава затрудненията и да прилага стратегии за тяхното 

преодоляване. Понякога не е по силите на един учител да се справи с тази задача. Налага се 

прилагането на мултидисциплинарен подход и едновременна подкрепа от всички страни.

Ръководствата за всяка целева група дават полезни съвети как да се посрещнат когнитивните 

нужди на деца със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често срещаните обучителни затруднения, 

специфични стратегии за преподаване и добри практики са описани подробно в ръководствата за 

учители и специални учители.

СЕДМО НИВО: САМОЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

На последното ниво е поставена нуждата от усъвършенстване. Децата се стремят да подобрят 

училищната среда, собствения си живот и живота на хората около тях. Те вече не се 

самоопределят като уязвими и се чувстват готови да отстояват своите права и правата на другите.

 

Семействата често са най-добрият застъпник на детето и най-добрият модел за подражание, когато 

тези умения се заучават.  Въпреки това учителите и другите заинтересовани страни в 

образованието също могат да насърчат учениците в тази посока. 

Не само възрастните, но и самите ученици със спина бифида и с хидроцефалия трябва да познават 

и разбират правата си като деца и хора с увреждания. Важно е да могат да идентифицират 

дискриминацията и да познават техники и стратегии за справяне с нея. Това може да се постигне 

чрез положителни модели на подражание, добри примери, наставническа подкрепа и гражданско 

образование в училище.

Повече информация за това как всяка целева група може да подкрепи децата да подобрят уменията 

си за застъпничество и самозастъпничество, е предоставена във всяко ръководство.

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



детската градина и в училището. Multi-IN пирамидата е изградена от седем нива. В настоящия 

раздел ще се спрем на всяко от тях като опишем конкретните потребности попадащи в него, ще 

покажем реални примери и ще посочим как те могат да бъдат посрещнати от участниците в 

образователния процес/заинтересованите страни. 

Пирамида на приобщаването Multi-IN, адаптирана по йерархичния модел на Маслоу, в подкрепа

учениците със спина бифида и с хидроцефалия. 

ПЪРВО НИВО: ФИЗИОЛОГИЧНИ НУЖДИ

На първото ниво от модела на Маслоу са физиологичните нужди. Това са нуждите от първа 

необходимост в живота ни, като храна, питейна вода, сън, облекло, добро здраве.

Тук е моментът да обърнем внимание на цялостната представа за здравето на децата със спина 

бифида и с хидроцефалия. Съгласно общоприетото схващане, всички хора с увреждания имат 

здравословен проблем (ICF, 2001). Въпреки това, наличието на увреждане не означава, че човек е 
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СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ НУЖДИ

През юни 1994 представители на 92 правителства и 25 международни организации се 

събират в Саламанка, Испания на Световна конференция посветена на специалните 

образователни потребности. Конференцията завършва с декларация, в която 

участниците потвърждават необходимостта от осигуряване на еднакво 

образование за всички хора със специални образователни нужди по 

света. Декларацията от Саламанка (United Nations Ministry of Educational, 

1994) определя децата със специални образователни потребности като 

деца, които срещат бариери пред равния достъп и участие в 

образованието, и потвърждава правото им да бъдат обучавани 

заедно с всички други деца. Декларацията обръща специално 

внимание на многообразието и приобщаването в училище на всички 

деца без значение от техните индивидуални различия и дефицити. 

В тази перспектива, децата със спина бифида и с хидроцефалия, наред със 

своите уникални характеристики, интереси и способности, имат комплексен набор от специални 

образователни потребности, които трябва да бъдат посрещнати, за да бъде успешно приобщаването им 

в детската градина и училището. Пълният спектър от тези нужди може да варира в зависимост от 

различни фактори и техните комбинации, като здравословно състояние, степен на увреждане, семейна 

среда и социално-икономически статус.

От съществено значение е, основните заинтересовани страни в образователния процес да умеят 

да идентифицират нуждите на децата, за да бъдат те посрещнати адекватно. Поради 

комплексния им характер, това се оказва трудна задача дори за професионалисти с богат опит 

или членове на семейството, които са прекарали години в грижи за децата си. Общите насоки 

разглеждат специфичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия в детската градина 

и в училището, за да подпомогнат заинтересованите страни успешно да ги идентифицират.  

Когато говорим за специални нужди, бихме искали да насърчим читателите да ги възприемат не 

като резултат от липси в детето, а като несъответствие между наличните ресурси в системата на 

образованието и нуждите от подкрепа на детето. Необходимо е да направим и някои други 

уточнения:

 В този раздел сме включили откъси от лични истории, изготвени въз основата на серия от 

 полуструктурирани, дълбочинни лични интервюта, които проведохме с родители и деца със 

 спина бифида и хидроцефалия от България и Словакия;

 Въпреки че ги наричаме специални или специфични, тези нужди не изискват, нито 

 предполагат, съществуването на специална образователна система, като специални 

 училища, специални класове, дневни центрове и др. Мястото на децата със спина бифида и 

 хидроцефалия е в масовата образователна система, където всички ученици с и без 

 увреждания учат заедно;

 Потребностите на децата със спина бифида и хидроцефалия в процеса на приобщаване 

 трябва да бъдат посрещнати от общообразователната система, чрез специални услуги, 

 предназначени и предоставени  в съответствие с нуждите им;

 Следвайки философията за равен достъп и пълно участие, описваме нуждите, които отиват 

 далеч отвъд академичната страна на образованието. 

ПРИЛАГАНЕ МОДЕЛЪТ НА МАСЛОУ ПРИ АНАЛИЗ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ НУЖДИ НА ДЕЦАТА СЪС СПИНА БИФИДА 
И С ХИДРОЦЕФАЛИЯ

Общите насоки използват моделът на Маслоу (Maslow, 1943) като концептуална рамка за 

систематизиране и анализ на нуждите на децата със спина бифида и хидроцефалия в училище. 

Йерархията на нуждите на Маслоу е мотивационна теория в психологията, която обобщава модела 

на човешките нужди, изобразени под формата на пирамида с пет надграждащи се нива.  От основата 

към върха, нуждите са описани като:

 Физиологични нужди, като нуждата от храна, вода, облекло;

 Нужда от сигурност и защита;

 Социална принадлежност, включително отношения с партньор, семейство, приятели;

 Уважение, постижения, признание, постигане на успех;

 Самоусъвършенстване, личностно и творческо израстване.

В основата на модела е разбирането, че когато човек се доближава до задоволяването на дадена 

потребност, той ще изпита следващата по-висока потребност в йерархията. Същевременно, човек 

може да бъде повлиян от множество нужди в един и същи момент. 

Моделът на Маслоу е ценен инструмент за оценка, който се използва в много области, свързани с 

работата и грижата за хора. Както редица изследователи са открили, той помага да се изследват в 

дълбочина най-разнообразни области в образованието (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). 

Прилага се  успешно при ученици извън норма, тъй като техните специфични нужди са по-трудни за 

идентифициране и посрещане (Lutz, 2016). В нашия случай, йерархичният модел на Маслоу ни дава 

концептуалната рамка за анализ на нуждите на децата със спина бифида и с хидроцефалия в 

нездрав. Независимо от своите увреждания или заболявания, хората могат да се намират в добро 

здраве, защото се хранят добре, правят упражнения, движат се, спят достатъчно, чувстват се в 

добро емоционално и физическо състояние (Krahn, 2021). С навременна и качествена грижа, и 

контрол над вторичните състояния, децата със спина бифида и хидроцефалия могат да се радват на 

добро здраве и да се чувстват физически добре. Усещането за добро здраве и физическа форма е 

субективно. Много хора имат трайни увреждания, но това не им пречи да се чувстват здрави и 

силни. Фактът, че някои деца се движат или говорят различно, не ги прави болни. Някои функции 

може да са засегнати, но това не означава, че страдат от болест. Не очаквайте да се оправят или да 

оздравеят. Не се отнасяйте с тях като с болни хора, а ги подкрепете да останат здрави!

За 7 години родителите на Виктор не успяват да намерят общ език с ръководството на 

училището. Директорката е добронамерена и се опитва да помогне, според 

собствените си разбирания. Отказва да остави класа на първия етаж и да подкрепи 

усилията на майката, а в същото време организира базари за събиране на средства, 

„за да може Виктор да проходи“, без да потърси съгласие или да уведоми 

предварително родителите. Това води до редица неудобни ситуации със съседи от 

квартала, които коментират доходите и покупките на семейството. Друга приумица на 

директорката е момчето да носи бяла народна носия, за да проходи.

Логично е да се очаква здравният работник в училище да поема грижата за основните здравни 

нужди на децата, включително и тези със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често това е 

училищната сестра. Здравните грижи и насърчаването на здравословен начин на живот, обаче не са 

отговорност единствено на медицинската сестра. От съществено значение е всички 

заинтересовани страни в образованието да разбират и приемат състоянието на детето, така че то да 

получи най-добра грижа и да се радва на най-добро здраве.

Обхватът на здравни грижи към децата със спина бифида и с хидроцефалия може да включва:

Проследяване работата на клапата

Около 85-90 процента от хората със спина бифида имат и хидроцефалия. Обикновено тя се лекува 

хирургично с поставяне на шънт (клапа), за да предпази мозъка от натрупването на ликвор в 

главата. При част от децата периодично се налага ревизия на клапата, поради неизправност или 

запушване. Важно е персоналът в училище да познава добре симптомите на неработещ шънт. При 

децата те могат да са различни, но най-често срещаните са сутрешно главоболие, висока 

температура, припадък, гадене и повръщане, необичайна умора и сънливост, необичайна 

раздразнителност и промени в настроението, замаяност, световъртеж, подуване и/или 

зачервяване на кожата в областта по протежение на клапната система.

Грижа за кожата

При хората със спина бифида обикновено се наблюдава по-слаба чувствителност или изцяло липса 

на такава в долната част на тялото. Някои деца не усещат болка, горещина, студ, порязване, 

изтръпване или влага. Кожните възпаления и рани могат да се развият бързо и рязко да се влошат. 

Най-честите препоръки в грижата за кожата в детската градина/училището включват:

 Децата трябва да носят широки и меки дрехи от естествени тъкани като памук, дори ако се 

 налага да се различават от училищната униформа;

 Мястото им в клас трябва да е далеч от източници на топлина като радиатори, печки на 

 дърва, камини. Децата трябва да избягват горещи метални повърхности през лятото и 

 продължително излагане на студ през зимата;

 Децата се нуждаят от помощ, когато носят горещи напитки;

 Децата трябва да избягват да работят с лаптоп в скута си, заради риск от изгаряне;

 Необходима е регулярна смяна на позата и преместване на тежестта на всеки 20-30 минути; 

 Препоръчва се раздвижване и леки физически упражнения;

 Полезни могат да бъдат декубитални възглавници за количката или стола, за да се избегне 

 разраняване на кожата в точките на натиск;

 Честата смяна на памперса/урологичната подложка е важна, за да се избегнат кожните 

 инфекции и раздразненията в областта; 

Алергия към латекс

Децата със спина бифида са група с повишен риск от развитие на алергия към латекс. Латексът е 

натурална гума, която се използва за изработването на много продукти присъстващи в училище. 

Такива са ръкавици, гумички, балони, подови настилки във физкултурния салон и на открито, 

дръжки на ракети и др. Рискът от развитие на алергия се повишава при многократния контакт с 

латекс. Поради тази причина, при деца със спина бифида, трябва да  се избягват латексови 

продукти и при възможност да бъдат заменени с алтернативи, изработени от винил или силикон. 

Алергичните симптоми могат да са с различни проявления. По-леките са зачервяване на кожата  в 

зоните на контакт с латекса,  сълзене и дразнене на очите, хрема, обрив. Може да се стигне до 

респираторен дистрес и анафилактичен шок.

Учениците, алергични или чувствителни към латекс, често са алергични и към някои храни, като 

банани, киви, папая, авокадо и кестени.

Контрол на инконтиненцията и предпазване от уроинфекции

Урологичните нарушения, в това число уроинфекции, инконтиненция и бъбречна недостатъчност, са 

основна причина за заболеваемост и смъртност при пациентите със спина бифида. В дългосрочен 

план, урологичните усложнения са причина за 33% от смъртността при тази пациентска група 

(Gutiérrez-González, 2020).

Чистата интермитентна катетеризация остава златен стандарт за контрол на пикочния мехур и 

съпътстващите уроинфекции при пациенти със спина бифида (Lapides J, 1972).

С тази информация искаме да подчертаем колко важно е поддържането на добро урологично 

здраве чрез прилагане на периодични катетеризации.  От решаващо значение е учебното заведение, 

където децата прекарват по-голямата част от времето си, да осигури подходящи условия за това, 

като например:

 Достъпно помещение за катетеризация, което е чисто и достатъчно широко, за да побере 

 възрастен придружител и да може детето да маневрира с количката си. То трябва да се 

 заключва, за да осигурява уединение и сигурност. Такова помещение може да е адаптирана 

 тоалетна, здравния кабинет или друга стая с ВиК;

 Обучен служител (сестра, лекар, асистент), който да извършва катетеризациите или да 

 помага на детето за това;

 Достатъчно време за извършване на периодичните катетеризации, понякога дори по време 

 на учебни занятия;

 Дискретна и незабавна помощ, в случай на инцидент с подмокряне или зацапване.

Повече информация за процедурата по чиста интермитентна катетеризация може да намерите в 

ръководствата за сестри и асистенти.

Когато Борис е на 3 години майката решава да се върне на работа. Започва да 

търси подходяща детска градина. Притесненията на семейството са 

свързани с нуждата Борис да бъде катетеризиран 2-3 пъти в рамките на 

работния ден. Майката преценява, че такава помощ може да потърси от 

медицинските сестри, с които всички градини разполагат. Въпреки че нормативната 

уредба вменява това задължение на сестрите в градини и училища, майката е чувала 

за случаи на отказ.

При първата среща със сестрата, майката носи със себе си цялата медицинска документация и прави 

нагледна демонстрация. Сестрата се съгласява и започва да катетеризира Борис в медицинския 

кабинет по два-три пъти дневно. Сменя и памперса на момчето. Всичко върви гладко. Майката се връща 

на работа, а детето се чувства добре в градината. Има приятели и ходи с желание.

Здравословен начин на живот

Децата със спина бифида и хидроцефалия са изложени на висок риск от затлъстяване. След 

навършване на 6 години, минимум 50% от тях са с наднормено тегло; при младите хора и 

възрастните над 50% са затлъстели. Излишните килограми ограничават подвижността, 

самостоятелността и уменията  за самообслужване в ежедневието, а така борбата с тях става още 

по-трудна. Най-доброто решение е превенцията и изграждането на здравословни хранителни 

навици от ранна детска възраст. Освен това, диетата богата на фибри и течности подпомага 

регулирането функцията на червата. 

Въпреки че семейството има най-голямо влияние върху формирането на хранителни навици, 

училището може да помогне и насърчи здравословния начин на живот, особено в областта на 

спорта и физическите дейности. Нашето проучване показа, че прилагането на адаптирани 

програми за децата със спина бифида и с хидроцефалия в часовете по физическо възпитание е 

възможно и може да бъде успешно. За съжаление, повечето от децата не участват в часовете по 

физическо. Аргументите може да са различни, но зад тях лесно прозира незнание и неразбиране на 

състоянието им. В практиката съществуват различни начини за приобщаване на дете със спина 

бифида в часовете по физическо възпитание. Двигателните умения не са толкова определящи, 

колкото желанието на страните. Даденият пример е за момче, което е в инвалидна количка и е 

активен спортист. 

В началното училище любимият предмет на Виктор е физическото възпитание. Салонът е на третия 

етаж, но майката го качва всеки път когато се наложи. Учителката го включва в заниманията като 

измисля игри с децата или му възлага индивидуални задачи, като бокс.

Душевно здраве 
Концепцията за Аз-а е основен компонент от психичното здраве. Тя включва начинът, по който детето 

възприема своята идентичност и по който осъзнава своите качества и особености, съпоставя ги спрямо 

останалите и изгражда самочувствие. Изследвания показват, че децата със спина бифида имат 

значително по-ниско самочувствие по отношение на външния си вид, атлетичност, социално приемане и 

представяне в училище (Shields, 2008). Заедно с това, те са изложени и на риск от депресивни симптоми 

и тревожност (Padua, 2002).

Рискът за психичното здраве изисква сътрудничество и участие на всички заинтересовани страни, 

особено по време на пубертета, когато някои деца със спина бифида и хидроцефалия могат да изпитват 

сериозни затруднения.

 Роза е чувствителна към силни звуци, често сменя настроенията си, понякога 

изпада в нервни кризи. Това се засилва след навлизане в пубертета. 

Когато е в първи клас, след обследване са установени обучителни 

затруднения. С нея започват да работят специален педагог и психолог. 

Майката е доволна от ресурсното подпомагане, защото в тиха и спокойна 

обстановка, Роза възприема материала по-добре. Психологът и оказва голяма 

подкрепа при някои от пубертетните кризи.

При обобщаване на физиологичните нужди, поставихме основен акцент върху цялостното здраве и 

грижи. Отделно от това, обръщаме внимание и на достъпа до храна и вода, който може да бъде 

затруднен поради недостъпната среда, особено при деца в колички. Често училищната столова, 

лавки и кафенета се намират в сутерена, на висок етаж или извън сградата; понякога чешмите са 

твърде високи или недостъпни за човек в инвалидна количка. Тези специфични случаи трябва да се 

вземат предвид, така че да се осигури достъп на всяко дете до храна и вода. Ако в училището не 

може да бъде направена реконструкция, трябва да има назначен отговорник, който да се грижи  

детето да не остава гладно и жадно.  Това може да е дежурният учител, асистент или съученик.

Допълнителна информация за физиологичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия 

е налична в ръководствата за всяка целева група. Здравните грижи са описани подробно в 

ръководството за медицински сестри

ВТОРО НИВО: БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА

The second level of Maslow's classic hierarchy is safety needs and it should be a major concern in all 

schools and kindergartens. As any other students, children with spina bifida and hydrocephalus need to 

feel safe in the environment in which they are learning.

Първа помощ

Всяко учебно заведение трябва да разполага с поне един служител, обучен да оказва първа помощ. 

В България това обикновено е медицинският персонал, заради своето образование и опит. 

Най-честите състояния, които изискват оказването на първа помощ при децата със спина бифида и 

с хидроцефалия са случаи на неизправност на клапата, припадъци, изгаряния, счупване на кости. 

Училищният персонал, който взаимодейства с детето, също трябва да е обучен как да реагира в 

тези случаи, кого трябва да уведоми и кога да сигнализира 112.

Евакуация при бедствия

Природни бедствия и други извънредни ситуации могат да се случат винаги и по всяко време. За да 

бъдат добре подготвени, детските градини и училищата изготвят план за евакуация и провеждат 

регулярни практики и обучения. Планът за евакуация трябва да съдържа ясни процедури и 

отговорности по отношение на лицата, които ще се нуждаят от специална помощ в случай на 

извънредна ситуация,в това число и ученици със спина бифида и с хидроцефалия.

Осигуряването на столове и носилки за спешни случаи, като част от плана, могат да улеснят 

евакуацията на трудноподвижните хора, особено от по-високите етажи на учреждението. Ако 

такива приспособления не са налични, е препоръчително класът, в който учи трудно подвижно дете, 

да бъде оставен на първия етаж, като най-достъпна и безопасна опция.

Провеждането на обучения е от значение, за да се избегне паника сред персонала и учениците при  

реална ситуация. Те са и добър индикатор за това какво може да се случи в случай на спешност.

… в училището се провежда учение за пожарна безопасност. По време на последния час за деня, 

човек от персонала влиза по стаите и предупреждава за пожар. Децата се втурват по стълбите, а 11 

годишният Виктор влиза в асансьора и натиска бутона. Докато пътува надолу, токът е спрян и 

детето остава в пълна тъмнина, затворен между етажите. Чува само превъзбудени викове „Пожар!“. 

Успява да се съвземе от уплахата и звъни по мобилния телефон на баща си, който телефонира на 

ръководството на училището. До обаждането на бащата никой не е установил липсата на Виктор.  

Психически момчето се възстановява трудно. Дълго след инцидента не може да стои в затворени 

пространства и се налага бабата да го придружава в училище за няколко месеца. 

Майката подава сигнали до различни институции, но така и не разбира кой носи отговорност за 

случая.

Защита от тормоз

Според ЮНЕСКО, учениците с увреждания са засегнати от тормоз в по-голяма степен, без значение 

от възраст и учебна среда, като това оказва негативно въздействие върху тяхното образование, 

здраве и общо благополучие. 

Много проучвания показват, че учителите и училищният персонал често подценяват тормоза в 

училищата. От друга страна родителите са по-чувствителни и по-лесно могат да разберат когато 

собственото им дете е обект на тормоз (Demaray, 2013). Затова, добрата комуникация между 

заинтересованите страни, основана на доверие и уважение, е изключително важна. Всеки в 

училище носи отговорност и има задължение да наблюдават за предупредителни признаци на 

тормоз, тъй като някои непреки форми на агресията са трудни за разпознаване. 

В случай на тормоз се налагат синхронизирани и твърди действия от всички страни. Необходимо е 

да се подходи със спокойствие и уважение, които могат да осигурят подкрепяща, грижовна и 

безопасна среда на всички ученици.

 Училищният психолог има важната роля да подкрепи детето-жертва и да му помогне да развие 

устойчивост и увереност в себе си.

Стела няма близки приятели в училище. Общува с едно-две деца. Понякога е обект на обиди и 

вербален тормоз от група деца от класа. Едно от момчетата си позволява да я рита и удря.  Класната 

не успява да се справи с проблема. Не взема страна, защото това са „детски работи“. Майката 

подава редица сигнали до директорката, РУО (Регионалното управление на образованието), МОН. 

Свързва се с адвокат и обмисля завеждане на дело. В крайна сметка момичето се премества в 

друго училище и ситуацията се успокоява. 

Стела трудно приема обидите от съучениците. Има периоди, в които става много емоционална и 

плаче. Тогава майката я спира от училище за седмица-две, докато се успокои.

Безопасна инфраструктура в и около училище, подходяща за хора с увреждания

От една страна, съществува известно припокриване между тази тема и нуждите на децата от 

достъпност, разгледани на следващото ниво от пирамидата. От друга, виждаме „достъпността“ 

по-скоро в контекста на възможност за упражняване на права и достъп до услуги, докато 

„безопасната инфраструктура“ е екзистенциален минимум, който училищата и детските градини 

трябва да осигурят. Поради тази причина и отделяме специално внимание. 

Представяме някои примери, свързани с безопасната инфраструктура, които се отнасят до 

нуждите на учениците със спина бифида и хидроцефалия: 

 Слабата чувствителност или пълната липса на чувствителност в долната част на тялото 

 носи сериозен риск за здравето. Понякога децата не могат да усетят, че нещо се случва с 

 тялото им и лесно могат да се изгорят, наранят или да счупят крак, без дори да усетят;

 Подредбата в класната стая трябва да позволява на децата, използващи помощни средства, 

 да се придвижват безопасно и свободно, за да могат да участват наравно с останалите във 

 всички дейности на класа. Пътеките между чиновете трябва да са достатъчно широки, 

 разчистени от ученически чанти, несесери и др.;

 Рампите са едно от икономически най-достъпните и най-използвани решения за 

 подобряване достъпността на сградите. При проектирането и монтирането им обаче рядко 

 се спазват стандарти. Рампите често са твърде стръмни, тесни и хлъзгави, което ги прави 

 опасни и неизползваеми. 

 Училището е със стълби до първия етаж, а коридорите са на нива. За да стигне до 

класната стая на първия етаж, майката и бабата на Роза я вдигат. Използвайки 

предизборна кампания, майката успява да издейства общинско финансиране 

за подобряване на достъпността в училище. Монтират естакади на задния 

вход и в коридорите, които обаче не помагат заради големия си наклон.  

Впоследствие, по инициатива на майката, директорката кандидатства по 

национална програма и получава финансиране за асансьор до първия 

 етаж. ;

 Монтирането на парапетите на външните стълби и от двете страни по протежението на 

 вътрешните, значително би подобрило самостоятелността, мобилността и усещането за 

 сигурност у децата. Това би имало силен положителен ефект върху  учениците с леки 

 двигателни увреждания, които не използват помощни средства. Нашето проучване показва, 

 че техните нужди от безопасност често остават неидентифицирани и непосрещнати,  поради 

 презумпцията, че могат да ходят самостоятелно. Не се вземат предвид важни детайли: 

 дейности като изкачване на стълби или 20 минутно ходене пеша до училище са рискови, 

 отнемат време и често не са възможни за дете с тежка чанта. Децата се нуждаят от помощ 

 или им отнема твърде много време;

 В училището има специализирани кабинети по физика, биология, география, компютърно 

 обучение и др., които са разположени на различни етажи в сградата. Качването и слизането 

 по стълбите за нея е предизвикателство и отнема цялото време през междучасията. Тъй 

 като все пак се справя, ръководството не счита за нужно да взема мерки и да мести класа на 

 първия етаж.

 Цялото семейство е ангажирано с образованието на Александра. Баща и я води сутрин с 

 колата, влиза с нея в училище и носи чантата до стаята на втория етаж;

 Дворът и тротоарите около сградата са важна част от училищната инфраструктура и също 

 трябва да са безопасни и достъпни. Това включва регулярно почистване на снега и листата; 

 осигуряване на ниски бордюри, здрави плочки и свободни тротоари за пешеходци.

 

 Основното училище на Мартин е било на 200 метра от дома му, но всеки ден  

 баща му го карал до там. Плочките на тротоарите били толкова счупени, 

 че количката едва се придвижвала. След няколко скъпи ремонти, баща 

 му решил да ползват колата

 Като цяло, ходенето на училище през зимата е предизвикателство. 

 Училищният двор е покрит със сняг, а деца и учители стигат до входа 

 през малка заледена пътека. Катка не може да върви с патериците и 

 се налага майка и да я придружава всеки ден до класната стая.

Допълнителна информация за нуждите от безопасност на деца със спина бифида и хидроцефалия е 

налична в ръководствата за всяка целева група.

ТРЕТО НИВО: ДОСТЪПНОСТ

Съгласно дефиницията на ООН, достъпността означава равен достъп на всички, като се допълва, че 

без достъп до съоръженията и услугите в общността, хората с увреждания никога няма да 

бъдат напълно приобщени (UN, н.д.).  Това твърдение е валидно, както за образованието, така и за 

всяка друга област от живота. Тъй като достъпността е определящ фактор за успешното 

приобщаване, сме я включили към базовите нива на пирамидата, заедно с физиологичните нужди 

и безопасността. 

Необходимостта от достъпност е толкова основна за децата със спина бифида и с хидроцефалия, че 

в повечето случаи не училищният профил или интересите определят училището, което детето ще 

посещава, а именно достъпната архитектура на сградата и съоръженията.

 

Александра се справя добре с учебния материал. Прави впечатление на прилежна и любознателна 

ученичка. Често получава похвали. На зрелостните изпити получава много добри оценки, които и 

позволяват да избира измежду най-добрите гимназии в града. След много размисли, семейството 

решава да не се възползва от тази възможност. Алекс продължава в  досегашното училище. То е 

близо до дома, изградени са добри отношения с екипа и е установена рутина при катетъризациите. 

Това надделява над интересите и възможностите на детето.

Семейството на Виктор се насочва към тази гимназия единствено заради изградената достъпна 

архитектурна среда. Интересите на момчето и профилът на училището не са фактор при избора. 

Сградата е снабдена с рампа до първи етаж, асансьор и тоалетна за хора с увреждания. Виктор 

може да стигне самостоятелно до всички помещения. Не ползва асистенция от възрастен в 

училище

Достъпността не следва да се разбира само във физически смисъл, но и като достъп до 

информация, услуги и съоръжения. Училището може да предприеме различни мерки за 

подобряване достъпа на деца със спина бифида и с хидроцефалия до образование. Някои от тях са 

свързани с изграждане на училищна среда без бариери, други с осигуряване на информация, 

комуникация и учебни материали в алтернативни формати.

Достъпна училищна инфраструктура

Недостъпният транспорт до училище, недостъпните входове и невъзможността някои деца да 

стигат свободно до столовата, специализираните кабинети, библиотеката и тоалетната, както и 

неподходящото обзавеждане на класните стаи, хлъзгавите подови настилки и др., се разглеждат 

като бариери пред образованието на деца с увреждания, в това число и децата със спина бифида и 

хидроцефалия.  Тези инфраструктурни бариери трябва да бъдат премахнати, за да се осигури 

приобщаваща училищна среда за всяко дете.

Достъпната училищна инфраструктура може да включва:

 Рампи във и извън сградата на училището за децата, които не могат да ползват стълби или 

 да качват бордюри;

 Парапети на външните стълби и двустранни парапети по протежение на вътрешното 

 стълбище;

 Асансьор в сградите с повече от един етаж;

 Достатъчно широки врати, осигуряващи свободното движение на деца в колички;

 Класни стаи с достатъчно място за маневри на дете в количка;

 Тоалетни помещения достъпни за колички, с достатъчно място за маневриране около 

 тоалетната и мивката и за придружител; с осигурено заключване и помощни дръжки;

 Обзавеждане в класната стая, предназначено да се използва от децата с увреждания – 

 достатъчно високи бюра, столове и др;

 Двор, площадки и тротоари около сградата, достъпни за деца в колички;

 Подходяща височина на дъската, за да може да се ползва от деца в колички;

 Отсъствие на катедра пред дъската; 

 Класната стая, която е на едно ниво;

 Наличие на места за паркиране, обозначени за хора с увреждания.

В повечето случаи за осигуряване на достъпна инфраструктура са необходими значителни 

финансови средства. Съществуват, обаче някои практични и рентабилни решения. 

Най-разпространеното и икономически изгодно решение е осигуряване на пълна достъпност до 

съоръженията на един от етажите в сградата и преместване на класа на трудноподвижното дете 

там. Обикновено това е първият етаж. Ако има външни стълби се монтира рампа; поне една 

тоалетна се пригодява за хора с увреждания; класната стая се пренарежда, за да се осигури 

достатъчно място за маневриране. Ако тоалетната не може да бъде пригодена, вариант е да се 

осигури достъп до друго подходящо помещение за катетеризация, като например здравния 

кабинет.

Въпреки своите плюсове, това решение не е най-приобщаващото и препоръчително, тъй като  много 

от кабинетите, библиотеката, столовата, са разположени на горните етажи и могат да останат 

недостъпни. В такъв случай училището трябва да осигури алтернативен достъп до тези услуги, 

например чрез помощник, който ще носи закуски, вода или книги от библиотеката. Този човек може 

да бъде учител, асистент или дори съученик.

Майката на Донка търси подкрепа от РУО. Насочват я към близкото квартално средно училище. 

Приемат Донка в редовен клас. Директорът намира стая за класа на първия етаж, който е на нивото 

на земята. В сградата има тоалетна за хора с увреждания. Детето може да се придвижва 

самостоятелно в класната стая и по коридорите, да излиза и влиза от сградата, да ползва тоалетна.

Всички мерки за подобряване на достъпността трябва да 

следват съответните стандарти и добри практики. Нашето 

проучване установи, че поради липса на опит и разбиране на 

стандартите за достъпност сред строителите и училищната 

администрация, училищната инфраструктура често остава 

недостъпна и дори опасна за учениците и хората с увреждания. 

За да подкрепи усилията на училищната администрация, 

ръководството за директори представя конкретни параметри 

и полезни съвети за превръщането на физическата среда на 

училището в безопасна, достъпна и приятелска за децата с 

увреждания.

Достъпна информация и обучителни материали

Всички материали и информация, предоставени в клас, 

трябва да са достъпни, разбираеми и използваеми от 

всички деца. Учениците със спина бифида и хидроцефалия 

може да се нуждаят от някои специални материали, като 

например:

 Допълнителен комплект учебници за дома;

 Копие от записките на учителя по урока;

 Аудио запис на преподадения от учителя урок;

 Приспособления и помощни технологии за работа в 

 клас;

 Софтуер/устройства за преобразуване на говор в текст и 

 обратно.

ЧЕТВЪРТО НИВО: ПРИНАДЛЕЖНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Четвъртото ниво от пирамидата обхваща нуждата от принадлежност на социално ниво. Съгласно 

класическата теория на Маслоу социалното ниво обикновено става приоритет след като базовите 

нива са достатъчно задоволени. На това ниво учениците търсят принадлежност към социалната 

си среда, искат да се идентифицират с връстниците си, да почувстват, че се вписват. Липсата на 

усещане за принадлежност често има отрицателен ефект при учениците, карайки ги да се 

чувстват изолирани и дори изключени от образователния процес. Всъщност най-големите 

затруднения пред учениците с дефицити се проявяват именно на това ниво. 

(Lutz, 2016)

Нашето проучване потвърждава тези констатации, но също така показва, че контактите с 

връстници са най-мотивиращият фактор сред учениците със спина бифида и хидроцефалия и 

техните родители в учебния процес.

През първите четири години, Елиф посещава редовен клас в масово училище. Родителите я 

записват заради контакта с децата. Момичето не може да възприеме нищо от материала, защото не 

чува. Не се научава да чете. Обича да рисува и преписва текстове като картини, без да знае 

значението им. Харесва и контактът с децата.

Изграждането на положителни взаимоотношения с връстници в детската градина и в училище 

може да бъде сериозно предизвикателство за децата със спина бифида и хидроцефалия. Някои от 

тях от ранна възраст се сблъскват с изолацията и изключването и не успяват да изградят добри 

социални умения. В процеса на израстване и прехода през юношеството към зрелостта, 

предизвикателствата нарастват още повече. Обикновено те са свързани с ниско самочувствие, 

неувереност, депресия, лоши социални умения и липса на социален опит. Въпреки че, тези 

проблеми са типични за всички млади хора, при децата и младежите със спина бифида и 

хидроцефалия, те са още по-обострени, заради допълнителните предизвикателства свързани с 

увреждането, с които те се сблъскват. 

Някои от тези предизвикателства значително възпрепятстват възможностите за неформално 

общуване с връстници и създаване на приятелства в училище. Когато тези пречки са 

идентифицирани навреме, те могат лесно да бъдат избегнати. Така се осигуряват по-добри условия 

за социално общуване и изграждане на социални умения. Например: 

 Голяма част от децата пропускат детската градина и така прескачат важно стъпало в 

 детското развитие, което носи много възможности за положителни контакти,  

 взаимодействие с връстници и трупане на социален опит;

 Децата със спина бифида обикновено се нуждаят от повече време за тоалет, заради 

 катетъризациите. Това намалява възможността за контакти с връстници през 

 междучасията. Добра практика е въвеждането на график за катетеризации във времето 

 извън голямото междучасие, така че детето да може да общува свободно;

 Повечето от тях не посещават часове по физическо възпитание и така пропускат ценна 

 възможност за развитие на положителни социални умения, умения за решаване на 

 проблеми и изграждане на екипност, които спорта в училище дава;

 По отношение на транспорта до и от училище, повечето деца са зависими от родителите си, 

 които ги придружават почти винаги. Причините са различни, от лошата инфраструктура до 

 тежките чанти. Времето преди и след училище може да се прекара в разходки и разговори с 

 приятели;

 Непрекъснатата асистенция и надзор от възрастен е поредната пречка пред свободното 

 общуване с връстници;

 Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия не участват в извънкласни занимания, 

 които са отлична възможност за срещи с хора със сходни интереси, създаване на 

 приятелства и развитие на социални умения. 

Честите хоспитализации и дългите периоди на отсъствие по различни здравословни причини, 

откъсват децата от училищния живот и им пречат да създадат по-дълбоки приятелства. Много 

вероятно е те да се нуждаят от допълнителна подкрепа в тази посока от своите учители и от 

другите заинтересовани страни.

ПЕТО НИВО: САМОУВАЖЕНИЕ И САМОСТОЯТЕЛНОСТ

За да бъдат ефективно приобщени в училище, децата трябва да се чувстват значими, уважавани и 

ценени от околните. Както споменахме по-рано, във връзка с психичното здраве, децата със спина 

бифида и с хидроцефалия често  демонстрират ниска самооценка. Изграждането на оптимална 

самостоятелност в ежедневието и на функционални житейски умения и компетенции, са от 

решаващо значение за постигане на независимост и самоувереност и по този начин за 

повишаване на самооценката при деца със спина бифида и хидроцефалия.

Като основни фактори определящи успешното функциониране в ежедневието и качеството на 

живот при децата със спина бифида, се посочват добрата физическа форма и мускулна сила, 

умствените способности и независимостта при придвижване. Те оказват влияние в много по-силна 

степен от другите медицински показатели, свързани с увреждането (Schoenmakers, 2004).

На практика това означава, че за да се насърчи самостоятелността и функционалността на 

учениците със спина бифида и хидроцефалия, детската градина и училището трябва да осигурят 

достъпна архитектурна среда, възможности за оптимално развитие и подходящи условия за спорт 

и физическа активност.

Това е дълъг процес, който изисква усилия от всички заинтересовани страни в образователния 

процес. Не можем да очакваме положителната промяна да се случи веднага, особено при деца, 

които са били изцяло зависими от грижата на възрастен и по отношение на уменията за 

самостоятелност, се развиват средно 2-5 години след връстниците си (Davis, 2006).

Всички заинтересовани страни трябва целенасочено и при всяка възможност да насърчават 

самостоятелността при децата:  

 За децата с двигателни увреждания достъпната архитектурна среда е определящ фактор 

 за постигане на самостоятелност в училище. Това е съществена предпоставка децата със 

 спина бифида и хидроцефалия да упражняват свободно правата си, да участват в 

 училищния живот наравно с връстниците си, да подобрят качеството си на живот, своята 

 самостоятелност и самочувствие.

 Всички тоалетни в училище са с клекало. Кабинките са прекалено тесни, за да се ползват с 

 асистент. Често се налага асистентката да сменя памперсите на Мони по коридорите, 

 докато другите деца са в час.;

 Някои деца със спина бифида успяват да ходят без нужда от каквато и да е помощ, докато 

 други може да се нуждаят от ортези или друг тип помощни средства, които да им помогнат 

 да се придвижват. Важно е децата да се научат да използват тези помощни средства 

 възможно най-рано, тъй като уменията за самостоятелно придвижване са пряко 

 свързани с когнитивно, физическо и социално развитие и независимост. Поради същите 

 причини по-големите деца трябва да познават достъпните транспортни услуги до училище;

 Възрастта за започване на самокатетеризация е различна, но при повечето деца това се 

 случва към десетата година (Atchley, 2020). Въпреки това, за някои деца на възраст 15-16 

 години самокатетеризацията си остава непреодолимо предизвикателство, без да има 

 медицинска предпоставка за това. Нужно е родителите и другите възрастни, които 

 катетъризират детето, да го насърчават и подготвят за прехода от ранна възраст, с 

 обяснения и включване в процедурата;

 При децата с увреждания често се наблюдава прекалена зависимост от родител или друг 

 възрастен, дори за дейности, в които децата могат да се справят сами. Родителите трябва 

 да разпознават тези ситуации и да им противодействат ефективно, за да подкрепят 

 емоционалната независимост на детето. Включването на външен асистент в грижата, би 

 било добър вариант при наличието на подобна емоционална зависимост;

 Има различни варианти за минимизиране на теглото на ученическата чанта. Това може да 

 стане чрез осигуряване на шкаф за лични вещи в училище и втори комплект учебници; 

 използване на листове вместо тетрадки за работа в клас и ползването на електронна поща 

 за изпращане на готовите домашни. Така ще се намали нуждата от помощ на възрастни и 

 значително ще подобри самостоятелността на децата в училище и по пътя натам.

 

 Когато Ева се научава да се самокатетъризира, помощта на асистентката се ограничава 

 предимно до носенето на тежката чанта до и от училище. Ева изявява желание да остане 

 сама в училище. Родителите разговарят с училищното ръководство и класната и с леки 

 реорганизации успяват: директорът предлага втори комплект учебници, който да се ползва 

 само в училище; Ева получава ключ за една от тоалетните, където монтират  малка аптечка 

 с принадлежностите и; детето използва единични листове, вместо тетрадки. Чантата и се 

 олекотява значително и в 6-ти клас тя продължава без асистент. Децата от класа и помагат 

 с качването на стълби или с носенето на покупките;

 Съществуват специални приложения за смартфони и смартчасовници, които могат да 

 следят режима и диетата на детето и да му напомнят за катетеризациите, смяната на 

 позицията, приема на вода и лекарства. Те са изключително полезни в рутинната грижа и 

 позволяват на децата да бъдат по-независими в уменията си за самообслужване, вместо да 

 разчитат на възрастните да ги подканят;

 Когато срещнат дете с увреждане, повечето деца и възрастни се опитват да помогнат. 

 Такава помощ обаче не винаги е полезна и желана. За доброто самочувствие на децата е 

 важно да запазят своята независимост, доколкото това е възможно и да правят нещата, 

 които умеят, без незабавно някой да им се притичва на помощ. Когато предоставяте помощ 

 на детето, поискайте неговото разрешение и най-важното, попитайте го как иска да му 

 помогнете!;

 Физическата активност за хора със спина бифида е от решаващо значение, тъй като лошата 

 форма и загубата на сила могат да ги направят по-зависими в изпълнението на ежедневните 

 дейности (Rimmer, 2005). Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия могат и трябва 

 да участват в часовете по физическо възпитание. Понякога спортните дейности могат да 

 изискват адаптиране и модифициране, което е напълно постижимо с внимателно 

 планиране, достатъчно информация и творчество.

Проучване от 2005 г. (Schoenmakers, 2004) не открива съществени разлики в самочувствието и 

равнището на самоувереност между пациенти с по-тежки (менингомиелоцеле) и по-леки форми на 

спина бифида. Това показва, че всички деца със спина бифида и хидроцефалия се нуждаят от 

грижи и подкрепа, за да развият своите способности, представяне и функционалности. Нуждата 

от такава подкрепа съществува дори при децата, които могат да ходят без помощни средства 

или не са идентифицирани като ученици със специални образователни потребности.

Мони се придвижва без помощни средства, но е нестабилна. Майката се притеснява детето да не 

падне по стълбите или да бъде наранено от тичащи деца през междучасията. Директорката 

отказва да осигури допълнителни парапети на стълбите при входа или да премести класа на първи 

етаж, защото детето ходи и „няма нужда“.

ШЕСТО НИВО: КОГНИТИВНИ НУЖДИ

Когнитивните нужди са израз на естествената потребност у човек да учи, опознава, изследва и 

създава, за да разбере по-добре света около себе си. На това ниво ученикът се стреми да реализира 

своя личен потенциал в сферата на образованието. Учениците си поставят определени цели и се 

стремят към тяхното постижение.

 Повечето от тях имат средно ниво на интелигентност;

 Когнитивните функции се влияят най-силно от хидроцефалията и съпътстващите я 

 усложнения като проблеми с работата на клапата, брой на ревизии, наличие на припадъци и 

 допълнителни структурни аномалии на централната нервна система (Wills, 1993), (Fletcher, 

 1996);

 Резултатите от изследване на вербалната интелигентност дават по-точна прогноза за 

 потенциала на ученика, отколкото общите резултати на интелигентността;

 Децата със спина бифида се справят по-добре в четенето на глас и правописа,  отколкото в 

 разказването и математиката;

 Колкото по-високо е нивото на увреда, толкова по-голяма е вероятността интелигентността 

 и академичните умения да бъдат повлияни негативно;

 Учениците със спина бифида често демонстрират проблеми в перцептивно-моторното 

 развитие;

 Здравословните проблеми могат да повлияят негативно на успеха в училище;

 

Често се случва учениците със спина бифида и с хидроцефалия да бъдат несправедливо 

набеждавани за „мързеливи“ или „немотивирани“, когато всъщност са налице обучителни 

проблеми. Те трудно задържат внимание; работят бавно; неспокойни и разсеяни са; губят неща; 

могат да имат проблеми с вземането на решения. Изключително важно е педагогическият 

персонал да е обучен да разпознава затрудненията и да прилага стратегии за тяхното 

преодоляване. Понякога не е по силите на един учител да се справи с тази задача. Налага се 

прилагането на мултидисциплинарен подход и едновременна подкрепа от всички страни.

Ръководствата за всяка целева група дават полезни съвети как да се посрещнат когнитивните 

нужди на деца със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често срещаните обучителни затруднения, 

специфични стратегии за преподаване и добри практики са описани подробно в ръководствата за 

учители и специални учители.

СЕДМО НИВО: САМОЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

На последното ниво е поставена нуждата от усъвършенстване. Децата се стремят да подобрят 

училищната среда, собствения си живот и живота на хората около тях. Те вече не се 

самоопределят като уязвими и се чувстват готови да отстояват своите права и правата на другите.

 

Семействата често са най-добрият застъпник на детето и най-добрият модел за подражание, когато 

тези умения се заучават.  Въпреки това учителите и другите заинтересовани страни в 

образованието също могат да насърчат учениците в тази посока. 

Не само възрастните, но и самите ученици със спина бифида и с хидроцефалия трябва да познават 

и разбират правата си като деца и хора с увреждания. Важно е да могат да идентифицират 

дискриминацията и да познават техники и стратегии за справяне с нея. Това може да се постигне 

чрез положителни модели на подражание, добри примери, наставническа подкрепа и гражданско 

образование в училище.

Повече информация за това как всяка целева група може да подкрепи децата да подобрят уменията 

си за застъпничество и самозастъпничество, е предоставена във всяко ръководство.

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



детската градина и в училището. Multi-IN пирамидата е изградена от седем нива. В настоящия 

раздел ще се спрем на всяко от тях като опишем конкретните потребности попадащи в него, ще 

покажем реални примери и ще посочим как те могат да бъдат посрещнати от участниците в 

образователния процес/заинтересованите страни. 

Пирамида на приобщаването Multi-IN, адаптирана по йерархичния модел на Маслоу, в подкрепа

учениците със спина бифида и с хидроцефалия. 

ПЪРВО НИВО: ФИЗИОЛОГИЧНИ НУЖДИ

На първото ниво от модела на Маслоу са физиологичните нужди. Това са нуждите от първа 

необходимост в живота ни, като храна, питейна вода, сън, облекло, добро здраве.

Тук е моментът да обърнем внимание на цялостната представа за здравето на децата със спина 

бифида и с хидроцефалия. Съгласно общоприетото схващане, всички хора с увреждания имат 

здравословен проблем (ICF, 2001). Въпреки това, наличието на увреждане не означава, че човек е 
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СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ НУЖДИ

През юни 1994 представители на 92 правителства и 25 международни организации се 

събират в Саламанка, Испания на Световна конференция посветена на специалните 

образователни потребности. Конференцията завършва с декларация, в която 

участниците потвърждават необходимостта от осигуряване на еднакво 

образование за всички хора със специални образователни нужди по 

света. Декларацията от Саламанка (United Nations Ministry of Educational, 

1994) определя децата със специални образователни потребности като 

деца, които срещат бариери пред равния достъп и участие в 

образованието, и потвърждава правото им да бъдат обучавани 

заедно с всички други деца. Декларацията обръща специално 

внимание на многообразието и приобщаването в училище на всички 

деца без значение от техните индивидуални различия и дефицити. 

В тази перспектива, децата със спина бифида и с хидроцефалия, наред със 

своите уникални характеристики, интереси и способности, имат комплексен набор от специални 

образователни потребности, които трябва да бъдат посрещнати, за да бъде успешно приобщаването им 

в детската градина и училището. Пълният спектър от тези нужди може да варира в зависимост от 

различни фактори и техните комбинации, като здравословно състояние, степен на увреждане, семейна 

среда и социално-икономически статус.

От съществено значение е, основните заинтересовани страни в образователния процес да умеят 

да идентифицират нуждите на децата, за да бъдат те посрещнати адекватно. Поради 

комплексния им характер, това се оказва трудна задача дори за професионалисти с богат опит 

или членове на семейството, които са прекарали години в грижи за децата си. Общите насоки 

разглеждат специфичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия в детската градина 

и в училището, за да подпомогнат заинтересованите страни успешно да ги идентифицират.  

Когато говорим за специални нужди, бихме искали да насърчим читателите да ги възприемат не 

като резултат от липси в детето, а като несъответствие между наличните ресурси в системата на 

образованието и нуждите от подкрепа на детето. Необходимо е да направим и някои други 

уточнения:

 В този раздел сме включили откъси от лични истории, изготвени въз основата на серия от 

 полуструктурирани, дълбочинни лични интервюта, които проведохме с родители и деца със 

 спина бифида и хидроцефалия от България и Словакия;

 Въпреки че ги наричаме специални или специфични, тези нужди не изискват, нито 

 предполагат, съществуването на специална образователна система, като специални 

 училища, специални класове, дневни центрове и др. Мястото на децата със спина бифида и 

 хидроцефалия е в масовата образователна система, където всички ученици с и без 

 увреждания учат заедно;

 Потребностите на децата със спина бифида и хидроцефалия в процеса на приобщаване 

 трябва да бъдат посрещнати от общообразователната система, чрез специални услуги, 

 предназначени и предоставени  в съответствие с нуждите им;

 Следвайки философията за равен достъп и пълно участие, описваме нуждите, които отиват 

 далеч отвъд академичната страна на образованието. 

ПРИЛАГАНЕ МОДЕЛЪТ НА МАСЛОУ ПРИ АНАЛИЗ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ НУЖДИ НА ДЕЦАТА СЪС СПИНА БИФИДА 
И С ХИДРОЦЕФАЛИЯ

Общите насоки използват моделът на Маслоу (Maslow, 1943) като концептуална рамка за 

систематизиране и анализ на нуждите на децата със спина бифида и хидроцефалия в училище. 

Йерархията на нуждите на Маслоу е мотивационна теория в психологията, която обобщава модела 

на човешките нужди, изобразени под формата на пирамида с пет надграждащи се нива.  От основата 

към върха, нуждите са описани като:

 Физиологични нужди, като нуждата от храна, вода, облекло;

 Нужда от сигурност и защита;

 Социална принадлежност, включително отношения с партньор, семейство, приятели;

 Уважение, постижения, признание, постигане на успех;

 Самоусъвършенстване, личностно и творческо израстване.

В основата на модела е разбирането, че когато човек се доближава до задоволяването на дадена 

потребност, той ще изпита следващата по-висока потребност в йерархията. Същевременно, човек 

може да бъде повлиян от множество нужди в един и същи момент. 

Моделът на Маслоу е ценен инструмент за оценка, който се използва в много области, свързани с 

работата и грижата за хора. Както редица изследователи са открили, той помага да се изследват в 

дълбочина най-разнообразни области в образованието (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). 

Прилага се  успешно при ученици извън норма, тъй като техните специфични нужди са по-трудни за 

идентифициране и посрещане (Lutz, 2016). В нашия случай, йерархичният модел на Маслоу ни дава 

концептуалната рамка за анализ на нуждите на децата със спина бифида и с хидроцефалия в 

нездрав. Независимо от своите увреждания или заболявания, хората могат да се намират в добро 

здраве, защото се хранят добре, правят упражнения, движат се, спят достатъчно, чувстват се в 

добро емоционално и физическо състояние (Krahn, 2021). С навременна и качествена грижа, и 

контрол над вторичните състояния, децата със спина бифида и хидроцефалия могат да се радват на 

добро здраве и да се чувстват физически добре. Усещането за добро здраве и физическа форма е 

субективно. Много хора имат трайни увреждания, но това не им пречи да се чувстват здрави и 

силни. Фактът, че някои деца се движат или говорят различно, не ги прави болни. Някои функции 

може да са засегнати, но това не означава, че страдат от болест. Не очаквайте да се оправят или да 

оздравеят. Не се отнасяйте с тях като с болни хора, а ги подкрепете да останат здрави!

За 7 години родителите на Виктор не успяват да намерят общ език с ръководството на 

училището. Директорката е добронамерена и се опитва да помогне, според 

собствените си разбирания. Отказва да остави класа на първия етаж и да подкрепи 

усилията на майката, а в същото време организира базари за събиране на средства, 

„за да може Виктор да проходи“, без да потърси съгласие или да уведоми 

предварително родителите. Това води до редица неудобни ситуации със съседи от 

квартала, които коментират доходите и покупките на семейството. Друга приумица на 

директорката е момчето да носи бяла народна носия, за да проходи.

Логично е да се очаква здравният работник в училище да поема грижата за основните здравни 

нужди на децата, включително и тези със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често това е 

училищната сестра. Здравните грижи и насърчаването на здравословен начин на живот, обаче не са 

отговорност единствено на медицинската сестра. От съществено значение е всички 

заинтересовани страни в образованието да разбират и приемат състоянието на детето, така че то да 

получи най-добра грижа и да се радва на най-добро здраве.

Обхватът на здравни грижи към децата със спина бифида и с хидроцефалия може да включва:

Проследяване работата на клапата

Около 85-90 процента от хората със спина бифида имат и хидроцефалия. Обикновено тя се лекува 

хирургично с поставяне на шънт (клапа), за да предпази мозъка от натрупването на ликвор в 

главата. При част от децата периодично се налага ревизия на клапата, поради неизправност или 

запушване. Важно е персоналът в училище да познава добре симптомите на неработещ шънт. При 

децата те могат да са различни, но най-често срещаните са сутрешно главоболие, висока 

температура, припадък, гадене и повръщане, необичайна умора и сънливост, необичайна 

раздразнителност и промени в настроението, замаяност, световъртеж, подуване и/или 

зачервяване на кожата в областта по протежение на клапната система.

Грижа за кожата

При хората със спина бифида обикновено се наблюдава по-слаба чувствителност или изцяло липса 

на такава в долната част на тялото. Някои деца не усещат болка, горещина, студ, порязване, 

изтръпване или влага. Кожните възпаления и рани могат да се развият бързо и рязко да се влошат. 

Най-честите препоръки в грижата за кожата в детската градина/училището включват:

 Децата трябва да носят широки и меки дрехи от естествени тъкани като памук, дори ако се 

 налага да се различават от училищната униформа;

 Мястото им в клас трябва да е далеч от източници на топлина като радиатори, печки на 

 дърва, камини. Децата трябва да избягват горещи метални повърхности през лятото и 

 продължително излагане на студ през зимата;

 Децата се нуждаят от помощ, когато носят горещи напитки;

 Децата трябва да избягват да работят с лаптоп в скута си, заради риск от изгаряне;

 Необходима е регулярна смяна на позата и преместване на тежестта на всеки 20-30 минути; 

 Препоръчва се раздвижване и леки физически упражнения;

 Полезни могат да бъдат декубитални възглавници за количката или стола, за да се избегне 

 разраняване на кожата в точките на натиск;

 Честата смяна на памперса/урологичната подложка е важна, за да се избегнат кожните 

 инфекции и раздразненията в областта; 

Алергия към латекс

Децата със спина бифида са група с повишен риск от развитие на алергия към латекс. Латексът е 

натурална гума, която се използва за изработването на много продукти присъстващи в училище. 

Такива са ръкавици, гумички, балони, подови настилки във физкултурния салон и на открито, 

дръжки на ракети и др. Рискът от развитие на алергия се повишава при многократния контакт с 

латекс. Поради тази причина, при деца със спина бифида, трябва да  се избягват латексови 

продукти и при възможност да бъдат заменени с алтернативи, изработени от винил или силикон. 

Алергичните симптоми могат да са с различни проявления. По-леките са зачервяване на кожата  в 

зоните на контакт с латекса,  сълзене и дразнене на очите, хрема, обрив. Може да се стигне до 

респираторен дистрес и анафилактичен шок.

Учениците, алергични или чувствителни към латекс, често са алергични и към някои храни, като 

банани, киви, папая, авокадо и кестени.

Контрол на инконтиненцията и предпазване от уроинфекции

Урологичните нарушения, в това число уроинфекции, инконтиненция и бъбречна недостатъчност, са 

основна причина за заболеваемост и смъртност при пациентите със спина бифида. В дългосрочен 

план, урологичните усложнения са причина за 33% от смъртността при тази пациентска група 

(Gutiérrez-González, 2020).

Чистата интермитентна катетеризация остава златен стандарт за контрол на пикочния мехур и 

съпътстващите уроинфекции при пациенти със спина бифида (Lapides J, 1972).

С тази информация искаме да подчертаем колко важно е поддържането на добро урологично 

здраве чрез прилагане на периодични катетеризации.  От решаващо значение е учебното заведение, 

където децата прекарват по-голямата част от времето си, да осигури подходящи условия за това, 

като например:

 Достъпно помещение за катетеризация, което е чисто и достатъчно широко, за да побере 

 възрастен придружител и да може детето да маневрира с количката си. То трябва да се 

 заключва, за да осигурява уединение и сигурност. Такова помещение може да е адаптирана 

 тоалетна, здравния кабинет или друга стая с ВиК;

 Обучен служител (сестра, лекар, асистент), който да извършва катетеризациите или да 

 помага на детето за това;

 Достатъчно време за извършване на периодичните катетеризации, понякога дори по време 

 на учебни занятия;

 Дискретна и незабавна помощ, в случай на инцидент с подмокряне или зацапване.

Повече информация за процедурата по чиста интермитентна катетеризация може да намерите в 

ръководствата за сестри и асистенти.

Когато Борис е на 3 години майката решава да се върне на работа. Започва да 

търси подходяща детска градина. Притесненията на семейството са 

свързани с нуждата Борис да бъде катетеризиран 2-3 пъти в рамките на 

работния ден. Майката преценява, че такава помощ може да потърси от 

медицинските сестри, с които всички градини разполагат. Въпреки че нормативната 

уредба вменява това задължение на сестрите в градини и училища, майката е чувала 

за случаи на отказ.

При първата среща със сестрата, майката носи със себе си цялата медицинска документация и прави 

нагледна демонстрация. Сестрата се съгласява и започва да катетеризира Борис в медицинския 

кабинет по два-три пъти дневно. Сменя и памперса на момчето. Всичко върви гладко. Майката се връща 

на работа, а детето се чувства добре в градината. Има приятели и ходи с желание.

Здравословен начин на живот

Децата със спина бифида и хидроцефалия са изложени на висок риск от затлъстяване. След 

навършване на 6 години, минимум 50% от тях са с наднормено тегло; при младите хора и 

възрастните над 50% са затлъстели. Излишните килограми ограничават подвижността, 

самостоятелността и уменията  за самообслужване в ежедневието, а така борбата с тях става още 

по-трудна. Най-доброто решение е превенцията и изграждането на здравословни хранителни 

навици от ранна детска възраст. Освен това, диетата богата на фибри и течности подпомага 

регулирането функцията на червата. 

Въпреки че семейството има най-голямо влияние върху формирането на хранителни навици, 

училището може да помогне и насърчи здравословния начин на живот, особено в областта на 

спорта и физическите дейности. Нашето проучване показа, че прилагането на адаптирани 

програми за децата със спина бифида и с хидроцефалия в часовете по физическо възпитание е 

възможно и може да бъде успешно. За съжаление, повечето от децата не участват в часовете по 

физическо. Аргументите може да са различни, но зад тях лесно прозира незнание и неразбиране на 

състоянието им. В практиката съществуват различни начини за приобщаване на дете със спина 

бифида в часовете по физическо възпитание. Двигателните умения не са толкова определящи, 

колкото желанието на страните. Даденият пример е за момче, което е в инвалидна количка и е 

активен спортист. 

В началното училище любимият предмет на Виктор е физическото възпитание. Салонът е на третия 

етаж, но майката го качва всеки път когато се наложи. Учителката го включва в заниманията като 

измисля игри с децата или му възлага индивидуални задачи, като бокс.

Душевно здраве 
Концепцията за Аз-а е основен компонент от психичното здраве. Тя включва начинът, по който детето 

възприема своята идентичност и по който осъзнава своите качества и особености, съпоставя ги спрямо 

останалите и изгражда самочувствие. Изследвания показват, че децата със спина бифида имат 

значително по-ниско самочувствие по отношение на външния си вид, атлетичност, социално приемане и 

представяне в училище (Shields, 2008). Заедно с това, те са изложени и на риск от депресивни симптоми 

и тревожност (Padua, 2002).

Рискът за психичното здраве изисква сътрудничество и участие на всички заинтересовани страни, 

особено по време на пубертета, когато някои деца със спина бифида и хидроцефалия могат да изпитват 

сериозни затруднения.

 Роза е чувствителна към силни звуци, често сменя настроенията си, понякога 

изпада в нервни кризи. Това се засилва след навлизане в пубертета. 

Когато е в първи клас, след обследване са установени обучителни 

затруднения. С нея започват да работят специален педагог и психолог. 

Майката е доволна от ресурсното подпомагане, защото в тиха и спокойна 

обстановка, Роза възприема материала по-добре. Психологът и оказва голяма 

подкрепа при някои от пубертетните кризи.

При обобщаване на физиологичните нужди, поставихме основен акцент върху цялостното здраве и 

грижи. Отделно от това, обръщаме внимание и на достъпа до храна и вода, който може да бъде 

затруднен поради недостъпната среда, особено при деца в колички. Често училищната столова, 

лавки и кафенета се намират в сутерена, на висок етаж или извън сградата; понякога чешмите са 

твърде високи или недостъпни за човек в инвалидна количка. Тези специфични случаи трябва да се 

вземат предвид, така че да се осигури достъп на всяко дете до храна и вода. Ако в училището не 

може да бъде направена реконструкция, трябва да има назначен отговорник, който да се грижи  

детето да не остава гладно и жадно.  Това може да е дежурният учител, асистент или съученик.

Допълнителна информация за физиологичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия 

е налична в ръководствата за всяка целева група. Здравните грижи са описани подробно в 

ръководството за медицински сестри

ВТОРО НИВО: БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА

The second level of Maslow's classic hierarchy is safety needs and it should be a major concern in all 

schools and kindergartens. As any other students, children with spina bifida and hydrocephalus need to 

feel safe in the environment in which they are learning.

Първа помощ

Всяко учебно заведение трябва да разполага с поне един служител, обучен да оказва първа помощ. 

В България това обикновено е медицинският персонал, заради своето образование и опит. 

Най-честите състояния, които изискват оказването на първа помощ при децата със спина бифида и 

с хидроцефалия са случаи на неизправност на клапата, припадъци, изгаряния, счупване на кости. 

Училищният персонал, който взаимодейства с детето, също трябва да е обучен как да реагира в 

тези случаи, кого трябва да уведоми и кога да сигнализира 112.

Евакуация при бедствия

Природни бедствия и други извънредни ситуации могат да се случат винаги и по всяко време. За да 

бъдат добре подготвени, детските градини и училищата изготвят план за евакуация и провеждат 

регулярни практики и обучения. Планът за евакуация трябва да съдържа ясни процедури и 

отговорности по отношение на лицата, които ще се нуждаят от специална помощ в случай на 

извънредна ситуация,в това число и ученици със спина бифида и с хидроцефалия.

Осигуряването на столове и носилки за спешни случаи, като част от плана, могат да улеснят 

евакуацията на трудноподвижните хора, особено от по-високите етажи на учреждението. Ако 

такива приспособления не са налични, е препоръчително класът, в който учи трудно подвижно дете, 

да бъде оставен на първия етаж, като най-достъпна и безопасна опция.

Провеждането на обучения е от значение, за да се избегне паника сред персонала и учениците при  

реална ситуация. Те са и добър индикатор за това какво може да се случи в случай на спешност.

… в училището се провежда учение за пожарна безопасност. По време на последния час за деня, 

човек от персонала влиза по стаите и предупреждава за пожар. Децата се втурват по стълбите, а 11 

годишният Виктор влиза в асансьора и натиска бутона. Докато пътува надолу, токът е спрян и 

детето остава в пълна тъмнина, затворен между етажите. Чува само превъзбудени викове „Пожар!“. 

Успява да се съвземе от уплахата и звъни по мобилния телефон на баща си, който телефонира на 

ръководството на училището. До обаждането на бащата никой не е установил липсата на Виктор.  

Психически момчето се възстановява трудно. Дълго след инцидента не може да стои в затворени 

пространства и се налага бабата да го придружава в училище за няколко месеца. 

Майката подава сигнали до различни институции, но така и не разбира кой носи отговорност за 

случая.

Защита от тормоз

Според ЮНЕСКО, учениците с увреждания са засегнати от тормоз в по-голяма степен, без значение 

от възраст и учебна среда, като това оказва негативно въздействие върху тяхното образование, 

здраве и общо благополучие. 

Много проучвания показват, че учителите и училищният персонал често подценяват тормоза в 

училищата. От друга страна родителите са по-чувствителни и по-лесно могат да разберат когато 

собственото им дете е обект на тормоз (Demaray, 2013). Затова, добрата комуникация между 

заинтересованите страни, основана на доверие и уважение, е изключително важна. Всеки в 

училище носи отговорност и има задължение да наблюдават за предупредителни признаци на 

тормоз, тъй като някои непреки форми на агресията са трудни за разпознаване. 

В случай на тормоз се налагат синхронизирани и твърди действия от всички страни. Необходимо е 

да се подходи със спокойствие и уважение, които могат да осигурят подкрепяща, грижовна и 

безопасна среда на всички ученици.

 Училищният психолог има важната роля да подкрепи детето-жертва и да му помогне да развие 

устойчивост и увереност в себе си.

Стела няма близки приятели в училище. Общува с едно-две деца. Понякога е обект на обиди и 

вербален тормоз от група деца от класа. Едно от момчетата си позволява да я рита и удря.  Класната 

не успява да се справи с проблема. Не взема страна, защото това са „детски работи“. Майката 

подава редица сигнали до директорката, РУО (Регионалното управление на образованието), МОН. 

Свързва се с адвокат и обмисля завеждане на дело. В крайна сметка момичето се премества в 

друго училище и ситуацията се успокоява. 

Стела трудно приема обидите от съучениците. Има периоди, в които става много емоционална и 

плаче. Тогава майката я спира от училище за седмица-две, докато се успокои.

Безопасна инфраструктура в и около училище, подходяща за хора с увреждания

От една страна, съществува известно припокриване между тази тема и нуждите на децата от 

достъпност, разгледани на следващото ниво от пирамидата. От друга, виждаме „достъпността“ 

по-скоро в контекста на възможност за упражняване на права и достъп до услуги, докато 

„безопасната инфраструктура“ е екзистенциален минимум, който училищата и детските градини 

трябва да осигурят. Поради тази причина и отделяме специално внимание. 

Представяме някои примери, свързани с безопасната инфраструктура, които се отнасят до 

нуждите на учениците със спина бифида и хидроцефалия: 

 Слабата чувствителност или пълната липса на чувствителност в долната част на тялото 

 носи сериозен риск за здравето. Понякога децата не могат да усетят, че нещо се случва с 

 тялото им и лесно могат да се изгорят, наранят или да счупят крак, без дори да усетят;

 Подредбата в класната стая трябва да позволява на децата, използващи помощни средства, 

 да се придвижват безопасно и свободно, за да могат да участват наравно с останалите във 

 всички дейности на класа. Пътеките между чиновете трябва да са достатъчно широки, 

 разчистени от ученически чанти, несесери и др.;

 Рампите са едно от икономически най-достъпните и най-използвани решения за 

 подобряване достъпността на сградите. При проектирането и монтирането им обаче рядко 

 се спазват стандарти. Рампите често са твърде стръмни, тесни и хлъзгави, което ги прави 

 опасни и неизползваеми. 

 Училището е със стълби до първия етаж, а коридорите са на нива. За да стигне до 

класната стая на първия етаж, майката и бабата на Роза я вдигат. Използвайки 

предизборна кампания, майката успява да издейства общинско финансиране 

за подобряване на достъпността в училище. Монтират естакади на задния 

вход и в коридорите, които обаче не помагат заради големия си наклон.  

Впоследствие, по инициатива на майката, директорката кандидатства по 

национална програма и получава финансиране за асансьор до първия 

 етаж. ;

 Монтирането на парапетите на външните стълби и от двете страни по протежението на 

 вътрешните, значително би подобрило самостоятелността, мобилността и усещането за 

 сигурност у децата. Това би имало силен положителен ефект върху  учениците с леки 

 двигателни увреждания, които не използват помощни средства. Нашето проучване показва, 

 че техните нужди от безопасност често остават неидентифицирани и непосрещнати,  поради 

 презумпцията, че могат да ходят самостоятелно. Не се вземат предвид важни детайли: 

 дейности като изкачване на стълби или 20 минутно ходене пеша до училище са рискови, 

 отнемат време и често не са възможни за дете с тежка чанта. Децата се нуждаят от помощ 

 или им отнема твърде много време;

 В училището има специализирани кабинети по физика, биология, география, компютърно 

 обучение и др., които са разположени на различни етажи в сградата. Качването и слизането 

 по стълбите за нея е предизвикателство и отнема цялото време през междучасията. Тъй 

 като все пак се справя, ръководството не счита за нужно да взема мерки и да мести класа на 

 първия етаж.

 Цялото семейство е ангажирано с образованието на Александра. Баща и я води сутрин с 

 колата, влиза с нея в училище и носи чантата до стаята на втория етаж;

 Дворът и тротоарите около сградата са важна част от училищната инфраструктура и също 

 трябва да са безопасни и достъпни. Това включва регулярно почистване на снега и листата; 

 осигуряване на ниски бордюри, здрави плочки и свободни тротоари за пешеходци.

 

 Основното училище на Мартин е било на 200 метра от дома му, но всеки ден  

 баща му го карал до там. Плочките на тротоарите били толкова счупени, 

 че количката едва се придвижвала. След няколко скъпи ремонти, баща 

 му решил да ползват колата

 Като цяло, ходенето на училище през зимата е предизвикателство. 

 Училищният двор е покрит със сняг, а деца и учители стигат до входа 

 през малка заледена пътека. Катка не може да върви с патериците и 

 се налага майка и да я придружава всеки ден до класната стая.

Допълнителна информация за нуждите от безопасност на деца със спина бифида и хидроцефалия е 

налична в ръководствата за всяка целева група.

ТРЕТО НИВО: ДОСТЪПНОСТ

Съгласно дефиницията на ООН, достъпността означава равен достъп на всички, като се допълва, че 

без достъп до съоръженията и услугите в общността, хората с увреждания никога няма да 

бъдат напълно приобщени (UN, н.д.).  Това твърдение е валидно, както за образованието, така и за 

всяка друга област от живота. Тъй като достъпността е определящ фактор за успешното 

приобщаване, сме я включили към базовите нива на пирамидата, заедно с физиологичните нужди 

и безопасността. 

Необходимостта от достъпност е толкова основна за децата със спина бифида и с хидроцефалия, че 

в повечето случаи не училищният профил или интересите определят училището, което детето ще 

посещава, а именно достъпната архитектура на сградата и съоръженията.

 

Александра се справя добре с учебния материал. Прави впечатление на прилежна и любознателна 

ученичка. Често получава похвали. На зрелостните изпити получава много добри оценки, които и 

позволяват да избира измежду най-добрите гимназии в града. След много размисли, семейството 

решава да не се възползва от тази възможност. Алекс продължава в  досегашното училище. То е 

близо до дома, изградени са добри отношения с екипа и е установена рутина при катетъризациите. 

Това надделява над интересите и възможностите на детето.

Семейството на Виктор се насочва към тази гимназия единствено заради изградената достъпна 

архитектурна среда. Интересите на момчето и профилът на училището не са фактор при избора. 

Сградата е снабдена с рампа до първи етаж, асансьор и тоалетна за хора с увреждания. Виктор 

може да стигне самостоятелно до всички помещения. Не ползва асистенция от възрастен в 

училище

Достъпността не следва да се разбира само във физически смисъл, но и като достъп до 

информация, услуги и съоръжения. Училището може да предприеме различни мерки за 

подобряване достъпа на деца със спина бифида и с хидроцефалия до образование. Някои от тях са 

свързани с изграждане на училищна среда без бариери, други с осигуряване на информация, 

комуникация и учебни материали в алтернативни формати.

Достъпна училищна инфраструктура

Недостъпният транспорт до училище, недостъпните входове и невъзможността някои деца да 

стигат свободно до столовата, специализираните кабинети, библиотеката и тоалетната, както и 

неподходящото обзавеждане на класните стаи, хлъзгавите подови настилки и др., се разглеждат 

като бариери пред образованието на деца с увреждания, в това число и децата със спина бифида и 

хидроцефалия.  Тези инфраструктурни бариери трябва да бъдат премахнати, за да се осигури 

приобщаваща училищна среда за всяко дете.

Достъпната училищна инфраструктура може да включва:

 Рампи във и извън сградата на училището за децата, които не могат да ползват стълби или 

 да качват бордюри;

 Парапети на външните стълби и двустранни парапети по протежение на вътрешното 

 стълбище;

 Асансьор в сградите с повече от един етаж;

 Достатъчно широки врати, осигуряващи свободното движение на деца в колички;

 Класни стаи с достатъчно място за маневри на дете в количка;

 Тоалетни помещения достъпни за колички, с достатъчно място за маневриране около 

 тоалетната и мивката и за придружител; с осигурено заключване и помощни дръжки;

 Обзавеждане в класната стая, предназначено да се използва от децата с увреждания – 

 достатъчно високи бюра, столове и др;

 Двор, площадки и тротоари около сградата, достъпни за деца в колички;

 Подходяща височина на дъската, за да може да се ползва от деца в колички;

 Отсъствие на катедра пред дъската; 

 Класната стая, която е на едно ниво;

 Наличие на места за паркиране, обозначени за хора с увреждания.

В повечето случаи за осигуряване на достъпна инфраструктура са необходими значителни 

финансови средства. Съществуват, обаче някои практични и рентабилни решения. 

Най-разпространеното и икономически изгодно решение е осигуряване на пълна достъпност до 

съоръженията на един от етажите в сградата и преместване на класа на трудноподвижното дете 

там. Обикновено това е първият етаж. Ако има външни стълби се монтира рампа; поне една 

тоалетна се пригодява за хора с увреждания; класната стая се пренарежда, за да се осигури 

достатъчно място за маневриране. Ако тоалетната не може да бъде пригодена, вариант е да се 

осигури достъп до друго подходящо помещение за катетеризация, като например здравния 

кабинет.

Въпреки своите плюсове, това решение не е най-приобщаващото и препоръчително, тъй като  много 

от кабинетите, библиотеката, столовата, са разположени на горните етажи и могат да останат 

недостъпни. В такъв случай училището трябва да осигури алтернативен достъп до тези услуги, 

например чрез помощник, който ще носи закуски, вода или книги от библиотеката. Този човек може 

да бъде учител, асистент или дори съученик.

Майката на Донка търси подкрепа от РУО. Насочват я към близкото квартално средно училище. 

Приемат Донка в редовен клас. Директорът намира стая за класа на първия етаж, който е на нивото 

на земята. В сградата има тоалетна за хора с увреждания. Детето може да се придвижва 

самостоятелно в класната стая и по коридорите, да излиза и влиза от сградата, да ползва тоалетна.

Всички мерки за подобряване на достъпността трябва да 

следват съответните стандарти и добри практики. Нашето 

проучване установи, че поради липса на опит и разбиране на 

стандартите за достъпност сред строителите и училищната 

администрация, училищната инфраструктура често остава 

недостъпна и дори опасна за учениците и хората с увреждания. 

За да подкрепи усилията на училищната администрация, 

ръководството за директори представя конкретни параметри 

и полезни съвети за превръщането на физическата среда на 

училището в безопасна, достъпна и приятелска за децата с 

увреждания.

Достъпна информация и обучителни материали

Всички материали и информация, предоставени в клас, 

трябва да са достъпни, разбираеми и използваеми от 

всички деца. Учениците със спина бифида и хидроцефалия 

може да се нуждаят от някои специални материали, като 

например:

 Допълнителен комплект учебници за дома;

 Копие от записките на учителя по урока;

 Аудио запис на преподадения от учителя урок;

 Приспособления и помощни технологии за работа в 

 клас;

 Софтуер/устройства за преобразуване на говор в текст и 

 обратно.

ЧЕТВЪРТО НИВО: ПРИНАДЛЕЖНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Четвъртото ниво от пирамидата обхваща нуждата от принадлежност на социално ниво. Съгласно 

класическата теория на Маслоу социалното ниво обикновено става приоритет след като базовите 

нива са достатъчно задоволени. На това ниво учениците търсят принадлежност към социалната 

си среда, искат да се идентифицират с връстниците си, да почувстват, че се вписват. Липсата на 

усещане за принадлежност често има отрицателен ефект при учениците, карайки ги да се 

чувстват изолирани и дори изключени от образователния процес. Всъщност най-големите 

затруднения пред учениците с дефицити се проявяват именно на това ниво. 

(Lutz, 2016)

Нашето проучване потвърждава тези констатации, но също така показва, че контактите с 

връстници са най-мотивиращият фактор сред учениците със спина бифида и хидроцефалия и 

техните родители в учебния процес.

През първите четири години, Елиф посещава редовен клас в масово училище. Родителите я 

записват заради контакта с децата. Момичето не може да възприеме нищо от материала, защото не 

чува. Не се научава да чете. Обича да рисува и преписва текстове като картини, без да знае 

значението им. Харесва и контактът с децата.

Изграждането на положителни взаимоотношения с връстници в детската градина и в училище 

може да бъде сериозно предизвикателство за децата със спина бифида и хидроцефалия. Някои от 

тях от ранна възраст се сблъскват с изолацията и изключването и не успяват да изградят добри 

социални умения. В процеса на израстване и прехода през юношеството към зрелостта, 

предизвикателствата нарастват още повече. Обикновено те са свързани с ниско самочувствие, 

неувереност, депресия, лоши социални умения и липса на социален опит. Въпреки че, тези 

проблеми са типични за всички млади хора, при децата и младежите със спина бифида и 

хидроцефалия, те са още по-обострени, заради допълнителните предизвикателства свързани с 

увреждането, с които те се сблъскват. 

Някои от тези предизвикателства значително възпрепятстват възможностите за неформално 

общуване с връстници и създаване на приятелства в училище. Когато тези пречки са 

идентифицирани навреме, те могат лесно да бъдат избегнати. Така се осигуряват по-добри условия 

за социално общуване и изграждане на социални умения. Например: 

 Голяма част от децата пропускат детската градина и така прескачат важно стъпало в 

 детското развитие, което носи много възможности за положителни контакти,  

 взаимодействие с връстници и трупане на социален опит;

 Децата със спина бифида обикновено се нуждаят от повече време за тоалет, заради 

 катетъризациите. Това намалява възможността за контакти с връстници през 

 междучасията. Добра практика е въвеждането на график за катетеризации във времето 

 извън голямото междучасие, така че детето да може да общува свободно;

 Повечето от тях не посещават часове по физическо възпитание и така пропускат ценна 

 възможност за развитие на положителни социални умения, умения за решаване на 

 проблеми и изграждане на екипност, които спорта в училище дава;

 По отношение на транспорта до и от училище, повечето деца са зависими от родителите си, 

 които ги придружават почти винаги. Причините са различни, от лошата инфраструктура до 

 тежките чанти. Времето преди и след училище може да се прекара в разходки и разговори с 

 приятели;

 Непрекъснатата асистенция и надзор от възрастен е поредната пречка пред свободното 

 общуване с връстници;

 Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия не участват в извънкласни занимания, 

 които са отлична възможност за срещи с хора със сходни интереси, създаване на 

 приятелства и развитие на социални умения. 

Честите хоспитализации и дългите периоди на отсъствие по различни здравословни причини, 

откъсват децата от училищния живот и им пречат да създадат по-дълбоки приятелства. Много 

вероятно е те да се нуждаят от допълнителна подкрепа в тази посока от своите учители и от 

другите заинтересовани страни.

ПЕТО НИВО: САМОУВАЖЕНИЕ И САМОСТОЯТЕЛНОСТ

За да бъдат ефективно приобщени в училище, децата трябва да се чувстват значими, уважавани и 

ценени от околните. Както споменахме по-рано, във връзка с психичното здраве, децата със спина 

бифида и с хидроцефалия често  демонстрират ниска самооценка. Изграждането на оптимална 

самостоятелност в ежедневието и на функционални житейски умения и компетенции, са от 

решаващо значение за постигане на независимост и самоувереност и по този начин за 

повишаване на самооценката при деца със спина бифида и хидроцефалия.

Като основни фактори определящи успешното функциониране в ежедневието и качеството на 

живот при децата със спина бифида, се посочват добрата физическа форма и мускулна сила, 

умствените способности и независимостта при придвижване. Те оказват влияние в много по-силна 

степен от другите медицински показатели, свързани с увреждането (Schoenmakers, 2004).

На практика това означава, че за да се насърчи самостоятелността и функционалността на 

учениците със спина бифида и хидроцефалия, детската градина и училището трябва да осигурят 

достъпна архитектурна среда, възможности за оптимално развитие и подходящи условия за спорт 

и физическа активност.

Това е дълъг процес, който изисква усилия от всички заинтересовани страни в образователния 

процес. Не можем да очакваме положителната промяна да се случи веднага, особено при деца, 

които са били изцяло зависими от грижата на възрастен и по отношение на уменията за 

самостоятелност, се развиват средно 2-5 години след връстниците си (Davis, 2006).

Всички заинтересовани страни трябва целенасочено и при всяка възможност да насърчават 

самостоятелността при децата:  

 За децата с двигателни увреждания достъпната архитектурна среда е определящ фактор 

 за постигане на самостоятелност в училище. Това е съществена предпоставка децата със 

 спина бифида и хидроцефалия да упражняват свободно правата си, да участват в 

 училищния живот наравно с връстниците си, да подобрят качеството си на живот, своята 

 самостоятелност и самочувствие.

 Всички тоалетни в училище са с клекало. Кабинките са прекалено тесни, за да се ползват с 

 асистент. Често се налага асистентката да сменя памперсите на Мони по коридорите, 

 докато другите деца са в час.;

 Някои деца със спина бифида успяват да ходят без нужда от каквато и да е помощ, докато 

 други може да се нуждаят от ортези или друг тип помощни средства, които да им помогнат 

 да се придвижват. Важно е децата да се научат да използват тези помощни средства 

 възможно най-рано, тъй като уменията за самостоятелно придвижване са пряко 

 свързани с когнитивно, физическо и социално развитие и независимост. Поради същите 

 причини по-големите деца трябва да познават достъпните транспортни услуги до училище;

 Възрастта за започване на самокатетеризация е различна, но при повечето деца това се 

 случва към десетата година (Atchley, 2020). Въпреки това, за някои деца на възраст 15-16 

 години самокатетеризацията си остава непреодолимо предизвикателство, без да има 

 медицинска предпоставка за това. Нужно е родителите и другите възрастни, които 

 катетъризират детето, да го насърчават и подготвят за прехода от ранна възраст, с 

 обяснения и включване в процедурата;

 При децата с увреждания често се наблюдава прекалена зависимост от родител или друг 

 възрастен, дори за дейности, в които децата могат да се справят сами. Родителите трябва 

 да разпознават тези ситуации и да им противодействат ефективно, за да подкрепят 

 емоционалната независимост на детето. Включването на външен асистент в грижата, би 

 било добър вариант при наличието на подобна емоционална зависимост;

 Има различни варианти за минимизиране на теглото на ученическата чанта. Това може да 

 стане чрез осигуряване на шкаф за лични вещи в училище и втори комплект учебници; 

 използване на листове вместо тетрадки за работа в клас и ползването на електронна поща 

 за изпращане на готовите домашни. Така ще се намали нуждата от помощ на възрастни и 

 значително ще подобри самостоятелността на децата в училище и по пътя натам.

 

 Когато Ева се научава да се самокатетъризира, помощта на асистентката се ограничава 

 предимно до носенето на тежката чанта до и от училище. Ева изявява желание да остане 

 сама в училище. Родителите разговарят с училищното ръководство и класната и с леки 

 реорганизации успяват: директорът предлага втори комплект учебници, който да се ползва 

 само в училище; Ева получава ключ за една от тоалетните, където монтират  малка аптечка 

 с принадлежностите и; детето използва единични листове, вместо тетрадки. Чантата и се 

 олекотява значително и в 6-ти клас тя продължава без асистент. Децата от класа и помагат 

 с качването на стълби или с носенето на покупките;

 Съществуват специални приложения за смартфони и смартчасовници, които могат да 

 следят режима и диетата на детето и да му напомнят за катетеризациите, смяната на 

 позицията, приема на вода и лекарства. Те са изключително полезни в рутинната грижа и 

 позволяват на децата да бъдат по-независими в уменията си за самообслужване, вместо да 

 разчитат на възрастните да ги подканят;

 Когато срещнат дете с увреждане, повечето деца и възрастни се опитват да помогнат. 

 Такава помощ обаче не винаги е полезна и желана. За доброто самочувствие на децата е 

 важно да запазят своята независимост, доколкото това е възможно и да правят нещата, 

 които умеят, без незабавно някой да им се притичва на помощ. Когато предоставяте помощ 

 на детето, поискайте неговото разрешение и най-важното, попитайте го как иска да му 

 помогнете!;

 Физическата активност за хора със спина бифида е от решаващо значение, тъй като лошата 

 форма и загубата на сила могат да ги направят по-зависими в изпълнението на ежедневните 

 дейности (Rimmer, 2005). Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия могат и трябва 

 да участват в часовете по физическо възпитание. Понякога спортните дейности могат да 

 изискват адаптиране и модифициране, което е напълно постижимо с внимателно 

 планиране, достатъчно информация и творчество.

Проучване от 2005 г. (Schoenmakers, 2004) не открива съществени разлики в самочувствието и 

равнището на самоувереност между пациенти с по-тежки (менингомиелоцеле) и по-леки форми на 

спина бифида. Това показва, че всички деца със спина бифида и хидроцефалия се нуждаят от 

грижи и подкрепа, за да развият своите способности, представяне и функционалности. Нуждата 

от такава подкрепа съществува дори при децата, които могат да ходят без помощни средства 

или не са идентифицирани като ученици със специални образователни потребности.

Мони се придвижва без помощни средства, но е нестабилна. Майката се притеснява детето да не 

падне по стълбите или да бъде наранено от тичащи деца през междучасията. Директорката 

отказва да осигури допълнителни парапети на стълбите при входа или да премести класа на първи 

етаж, защото детето ходи и „няма нужда“.

ШЕСТО НИВО: КОГНИТИВНИ НУЖДИ

Когнитивните нужди са израз на естествената потребност у човек да учи, опознава, изследва и 

създава, за да разбере по-добре света около себе си. На това ниво ученикът се стреми да реализира 

своя личен потенциал в сферата на образованието. Учениците си поставят определени цели и се 

стремят към тяхното постижение.

 Повечето от тях имат средно ниво на интелигентност;

 Когнитивните функции се влияят най-силно от хидроцефалията и съпътстващите я 

 усложнения като проблеми с работата на клапата, брой на ревизии, наличие на припадъци и 

 допълнителни структурни аномалии на централната нервна система (Wills, 1993), (Fletcher, 

 1996);

 Резултатите от изследване на вербалната интелигентност дават по-точна прогноза за 

 потенциала на ученика, отколкото общите резултати на интелигентността;

 Децата със спина бифида се справят по-добре в четенето на глас и правописа,  отколкото в 

 разказването и математиката;

 Колкото по-високо е нивото на увреда, толкова по-голяма е вероятността интелигентността 

 и академичните умения да бъдат повлияни негативно;

 Учениците със спина бифида често демонстрират проблеми в перцептивно-моторното 

 развитие;

 Здравословните проблеми могат да повлияят негативно на успеха в училище;

 

Често се случва учениците със спина бифида и с хидроцефалия да бъдат несправедливо 

набеждавани за „мързеливи“ или „немотивирани“, когато всъщност са налице обучителни 

проблеми. Те трудно задържат внимание; работят бавно; неспокойни и разсеяни са; губят неща; 

могат да имат проблеми с вземането на решения. Изключително важно е педагогическият 

персонал да е обучен да разпознава затрудненията и да прилага стратегии за тяхното 

преодоляване. Понякога не е по силите на един учител да се справи с тази задача. Налага се 

прилагането на мултидисциплинарен подход и едновременна подкрепа от всички страни.

Ръководствата за всяка целева група дават полезни съвети как да се посрещнат когнитивните 

нужди на деца със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често срещаните обучителни затруднения, 

специфични стратегии за преподаване и добри практики са описани подробно в ръководствата за 

учители и специални учители.

СЕДМО НИВО: САМОЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

На последното ниво е поставена нуждата от усъвършенстване. Децата се стремят да подобрят 

училищната среда, собствения си живот и живота на хората около тях. Те вече не се 

самоопределят като уязвими и се чувстват готови да отстояват своите права и правата на другите.

 

Семействата често са най-добрият застъпник на детето и най-добрият модел за подражание, когато 

тези умения се заучават.  Въпреки това учителите и другите заинтересовани страни в 

образованието също могат да насърчат учениците в тази посока. 

Не само възрастните, но и самите ученици със спина бифида и с хидроцефалия трябва да познават 

и разбират правата си като деца и хора с увреждания. Важно е да могат да идентифицират 

дискриминацията и да познават техники и стратегии за справяне с нея. Това може да се постигне 

чрез положителни модели на подражание, добри примери, наставническа подкрепа и гражданско 

образование в училище.

Повече информация за това как всяка целева група може да подкрепи децата да подобрят уменията 

си за застъпничество и самозастъпничество, е предоставена във всяко ръководство.

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



детската градина и в училището. Multi-IN пирамидата е изградена от седем нива. В настоящия 

раздел ще се спрем на всяко от тях като опишем конкретните потребности попадащи в него, ще 

покажем реални примери и ще посочим как те могат да бъдат посрещнати от участниците в 

образователния процес/заинтересованите страни. 

Пирамида на приобщаването Multi-IN, адаптирана по йерархичния модел на Маслоу, в подкрепа

учениците със спина бифида и с хидроцефалия. 

ПЪРВО НИВО: ФИЗИОЛОГИЧНИ НУЖДИ

На първото ниво от модела на Маслоу са физиологичните нужди. Това са нуждите от първа 

необходимост в живота ни, като храна, питейна вода, сън, облекло, добро здраве.

Тук е моментът да обърнем внимание на цялостната представа за здравето на децата със спина 

бифида и с хидроцефалия. Съгласно общоприетото схващане, всички хора с увреждания имат 

здравословен проблем (ICF, 2001). Въпреки това, наличието на увреждане не означава, че човек е 
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През юни 1994 представители на 92 правителства и 25 международни организации се 

събират в Саламанка, Испания на Световна конференция посветена на специалните 

образователни потребности. Конференцията завършва с декларация, в която 

участниците потвърждават необходимостта от осигуряване на еднакво 

образование за всички хора със специални образователни нужди по 

света. Декларацията от Саламанка (United Nations Ministry of Educational, 

1994) определя децата със специални образователни потребности като 

деца, които срещат бариери пред равния достъп и участие в 

образованието, и потвърждава правото им да бъдат обучавани 

заедно с всички други деца. Декларацията обръща специално 

внимание на многообразието и приобщаването в училище на всички 

деца без значение от техните индивидуални различия и дефицити. 

В тази перспектива, децата със спина бифида и с хидроцефалия, наред със 

своите уникални характеристики, интереси и способности, имат комплексен набор от специални 

образователни потребности, които трябва да бъдат посрещнати, за да бъде успешно приобщаването им 

в детската градина и училището. Пълният спектър от тези нужди може да варира в зависимост от 

различни фактори и техните комбинации, като здравословно състояние, степен на увреждане, семейна 

среда и социално-икономически статус.

От съществено значение е, основните заинтересовани страни в образователния процес да умеят 

да идентифицират нуждите на децата, за да бъдат те посрещнати адекватно. Поради 

комплексния им характер, това се оказва трудна задача дори за професионалисти с богат опит 

или членове на семейството, които са прекарали години в грижи за децата си. Общите насоки 

разглеждат специфичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия в детската градина 

и в училището, за да подпомогнат заинтересованите страни успешно да ги идентифицират.  

Когато говорим за специални нужди, бихме искали да насърчим читателите да ги възприемат не 

като резултат от липси в детето, а като несъответствие между наличните ресурси в системата на 

образованието и нуждите от подкрепа на детето. Необходимо е да направим и някои други 

уточнения:

 В този раздел сме включили откъси от лични истории, изготвени въз основата на серия от 

 полуструктурирани, дълбочинни лични интервюта, които проведохме с родители и деца със 

 спина бифида и хидроцефалия от България и Словакия;

 Въпреки че ги наричаме специални или специфични, тези нужди не изискват, нито 

 предполагат, съществуването на специална образователна система, като специални 

 училища, специални класове, дневни центрове и др. Мястото на децата със спина бифида и 

 хидроцефалия е в масовата образователна система, където всички ученици с и без 

 увреждания учат заедно;

 Потребностите на децата със спина бифида и хидроцефалия в процеса на приобщаване 

 трябва да бъдат посрещнати от общообразователната система, чрез специални услуги, 

 предназначени и предоставени  в съответствие с нуждите им;

 Следвайки философията за равен достъп и пълно участие, описваме нуждите, които отиват 

 далеч отвъд академичната страна на образованието. 

ПРИЛАГАНЕ МОДЕЛЪТ НА МАСЛОУ ПРИ АНАЛИЗ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ НУЖДИ НА ДЕЦАТА СЪС СПИНА БИФИДА 
И С ХИДРОЦЕФАЛИЯ

Общите насоки използват моделът на Маслоу (Maslow, 1943) като концептуална рамка за 

систематизиране и анализ на нуждите на децата със спина бифида и хидроцефалия в училище. 

Йерархията на нуждите на Маслоу е мотивационна теория в психологията, която обобщава модела 

на човешките нужди, изобразени под формата на пирамида с пет надграждащи се нива.  От основата 

към върха, нуждите са описани като:

 Физиологични нужди, като нуждата от храна, вода, облекло;

 Нужда от сигурност и защита;

 Социална принадлежност, включително отношения с партньор, семейство, приятели;

 Уважение, постижения, признание, постигане на успех;

 Самоусъвършенстване, личностно и творческо израстване.

В основата на модела е разбирането, че когато човек се доближава до задоволяването на дадена 

потребност, той ще изпита следващата по-висока потребност в йерархията. Същевременно, човек 

може да бъде повлиян от множество нужди в един и същи момент. 

Моделът на Маслоу е ценен инструмент за оценка, който се използва в много области, свързани с 

работата и грижата за хора. Както редица изследователи са открили, той помага да се изследват в 

дълбочина най-разнообразни области в образованието (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). 

Прилага се  успешно при ученици извън норма, тъй като техните специфични нужди са по-трудни за 

идентифициране и посрещане (Lutz, 2016). В нашия случай, йерархичният модел на Маслоу ни дава 

концептуалната рамка за анализ на нуждите на децата със спина бифида и с хидроцефалия в 

нездрав. Независимо от своите увреждания или заболявания, хората могат да се намират в добро 

здраве, защото се хранят добре, правят упражнения, движат се, спят достатъчно, чувстват се в 

добро емоционално и физическо състояние (Krahn, 2021). С навременна и качествена грижа, и 

контрол над вторичните състояния, децата със спина бифида и хидроцефалия могат да се радват на 

добро здраве и да се чувстват физически добре. Усещането за добро здраве и физическа форма е 

субективно. Много хора имат трайни увреждания, но това не им пречи да се чувстват здрави и 

силни. Фактът, че някои деца се движат или говорят различно, не ги прави болни. Някои функции 

може да са засегнати, но това не означава, че страдат от болест. Не очаквайте да се оправят или да 

оздравеят. Не се отнасяйте с тях като с болни хора, а ги подкрепете да останат здрави!

За 7 години родителите на Виктор не успяват да намерят общ език с ръководството на 

училището. Директорката е добронамерена и се опитва да помогне, според 

собствените си разбирания. Отказва да остави класа на първия етаж и да подкрепи 

усилията на майката, а в същото време организира базари за събиране на средства, 

„за да може Виктор да проходи“, без да потърси съгласие или да уведоми 

предварително родителите. Това води до редица неудобни ситуации със съседи от 

квартала, които коментират доходите и покупките на семейството. Друга приумица на 

директорката е момчето да носи бяла народна носия, за да проходи.

Логично е да се очаква здравният работник в училище да поема грижата за основните здравни 

нужди на децата, включително и тези със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често това е 

училищната сестра. Здравните грижи и насърчаването на здравословен начин на живот, обаче не са 

отговорност единствено на медицинската сестра. От съществено значение е всички 

заинтересовани страни в образованието да разбират и приемат състоянието на детето, така че то да 

получи най-добра грижа и да се радва на най-добро здраве.

Обхватът на здравни грижи към децата със спина бифида и с хидроцефалия може да включва:

Проследяване работата на клапата

Около 85-90 процента от хората със спина бифида имат и хидроцефалия. Обикновено тя се лекува 

хирургично с поставяне на шънт (клапа), за да предпази мозъка от натрупването на ликвор в 

главата. При част от децата периодично се налага ревизия на клапата, поради неизправност или 

запушване. Важно е персоналът в училище да познава добре симптомите на неработещ шънт. При 

децата те могат да са различни, но най-често срещаните са сутрешно главоболие, висока 

температура, припадък, гадене и повръщане, необичайна умора и сънливост, необичайна 

раздразнителност и промени в настроението, замаяност, световъртеж, подуване и/или 

зачервяване на кожата в областта по протежение на клапната система.

Грижа за кожата

При хората със спина бифида обикновено се наблюдава по-слаба чувствителност или изцяло липса 

на такава в долната част на тялото. Някои деца не усещат болка, горещина, студ, порязване, 

изтръпване или влага. Кожните възпаления и рани могат да се развият бързо и рязко да се влошат. 

Най-честите препоръки в грижата за кожата в детската градина/училището включват:

 Децата трябва да носят широки и меки дрехи от естествени тъкани като памук, дори ако се 

 налага да се различават от училищната униформа;

 Мястото им в клас трябва да е далеч от източници на топлина като радиатори, печки на 

 дърва, камини. Децата трябва да избягват горещи метални повърхности през лятото и 

 продължително излагане на студ през зимата;

 Децата се нуждаят от помощ, когато носят горещи напитки;

 Децата трябва да избягват да работят с лаптоп в скута си, заради риск от изгаряне;

 Необходима е регулярна смяна на позата и преместване на тежестта на всеки 20-30 минути; 

 Препоръчва се раздвижване и леки физически упражнения;

 Полезни могат да бъдат декубитални възглавници за количката или стола, за да се избегне 

 разраняване на кожата в точките на натиск;

 Честата смяна на памперса/урологичната подложка е важна, за да се избегнат кожните 

 инфекции и раздразненията в областта; 

Алергия към латекс

Децата със спина бифида са група с повишен риск от развитие на алергия към латекс. Латексът е 

натурална гума, която се използва за изработването на много продукти присъстващи в училище. 

Такива са ръкавици, гумички, балони, подови настилки във физкултурния салон и на открито, 

дръжки на ракети и др. Рискът от развитие на алергия се повишава при многократния контакт с 

латекс. Поради тази причина, при деца със спина бифида, трябва да  се избягват латексови 

продукти и при възможност да бъдат заменени с алтернативи, изработени от винил или силикон. 

Алергичните симптоми могат да са с различни проявления. По-леките са зачервяване на кожата  в 

зоните на контакт с латекса,  сълзене и дразнене на очите, хрема, обрив. Може да се стигне до 

респираторен дистрес и анафилактичен шок.

Учениците, алергични или чувствителни към латекс, често са алергични и към някои храни, като 

банани, киви, папая, авокадо и кестени.

Контрол на инконтиненцията и предпазване от уроинфекции

Урологичните нарушения, в това число уроинфекции, инконтиненция и бъбречна недостатъчност, са 

основна причина за заболеваемост и смъртност при пациентите със спина бифида. В дългосрочен 

план, урологичните усложнения са причина за 33% от смъртността при тази пациентска група 

(Gutiérrez-González, 2020).

Чистата интермитентна катетеризация остава златен стандарт за контрол на пикочния мехур и 

съпътстващите уроинфекции при пациенти със спина бифида (Lapides J, 1972).

С тази информация искаме да подчертаем колко важно е поддържането на добро урологично 

здраве чрез прилагане на периодични катетеризации.  От решаващо значение е учебното заведение, 

където децата прекарват по-голямата част от времето си, да осигури подходящи условия за това, 

като например:

 Достъпно помещение за катетеризация, което е чисто и достатъчно широко, за да побере 

 възрастен придружител и да може детето да маневрира с количката си. То трябва да се 

 заключва, за да осигурява уединение и сигурност. Такова помещение може да е адаптирана 

 тоалетна, здравния кабинет или друга стая с ВиК;

 Обучен служител (сестра, лекар, асистент), който да извършва катетеризациите или да 

 помага на детето за това;

 Достатъчно време за извършване на периодичните катетеризации, понякога дори по време 

 на учебни занятия;

 Дискретна и незабавна помощ, в случай на инцидент с подмокряне или зацапване.

Повече информация за процедурата по чиста интермитентна катетеризация може да намерите в 

ръководствата за сестри и асистенти.

Когато Борис е на 3 години майката решава да се върне на работа. Започва да 

търси подходяща детска градина. Притесненията на семейството са 

свързани с нуждата Борис да бъде катетеризиран 2-3 пъти в рамките на 

работния ден. Майката преценява, че такава помощ може да потърси от 

медицинските сестри, с които всички градини разполагат. Въпреки че нормативната 

уредба вменява това задължение на сестрите в градини и училища, майката е чувала 

за случаи на отказ.

При първата среща със сестрата, майката носи със себе си цялата медицинска документация и прави 

нагледна демонстрация. Сестрата се съгласява и започва да катетеризира Борис в медицинския 

кабинет по два-три пъти дневно. Сменя и памперса на момчето. Всичко върви гладко. Майката се връща 

на работа, а детето се чувства добре в градината. Има приятели и ходи с желание.

Здравословен начин на живот

Децата със спина бифида и хидроцефалия са изложени на висок риск от затлъстяване. След 

навършване на 6 години, минимум 50% от тях са с наднормено тегло; при младите хора и 

възрастните над 50% са затлъстели. Излишните килограми ограничават подвижността, 

самостоятелността и уменията  за самообслужване в ежедневието, а така борбата с тях става още 

по-трудна. Най-доброто решение е превенцията и изграждането на здравословни хранителни 

навици от ранна детска възраст. Освен това, диетата богата на фибри и течности подпомага 

регулирането функцията на червата. 

Въпреки че семейството има най-голямо влияние върху формирането на хранителни навици, 

училището може да помогне и насърчи здравословния начин на живот, особено в областта на 

спорта и физическите дейности. Нашето проучване показа, че прилагането на адаптирани 

програми за децата със спина бифида и с хидроцефалия в часовете по физическо възпитание е 

възможно и може да бъде успешно. За съжаление, повечето от децата не участват в часовете по 

физическо. Аргументите може да са различни, но зад тях лесно прозира незнание и неразбиране на 

състоянието им. В практиката съществуват различни начини за приобщаване на дете със спина 

бифида в часовете по физическо възпитание. Двигателните умения не са толкова определящи, 

колкото желанието на страните. Даденият пример е за момче, което е в инвалидна количка и е 

активен спортист. 

В началното училище любимият предмет на Виктор е физическото възпитание. Салонът е на третия 

етаж, но майката го качва всеки път когато се наложи. Учителката го включва в заниманията като 

измисля игри с децата или му възлага индивидуални задачи, като бокс.

Душевно здраве 
Концепцията за Аз-а е основен компонент от психичното здраве. Тя включва начинът, по който детето 

възприема своята идентичност и по който осъзнава своите качества и особености, съпоставя ги спрямо 

останалите и изгражда самочувствие. Изследвания показват, че децата със спина бифида имат 

значително по-ниско самочувствие по отношение на външния си вид, атлетичност, социално приемане и 

представяне в училище (Shields, 2008). Заедно с това, те са изложени и на риск от депресивни симптоми 

и тревожност (Padua, 2002).

Рискът за психичното здраве изисква сътрудничество и участие на всички заинтересовани страни, 

особено по време на пубертета, когато някои деца със спина бифида и хидроцефалия могат да изпитват 

сериозни затруднения.

 Роза е чувствителна към силни звуци, често сменя настроенията си, понякога 

изпада в нервни кризи. Това се засилва след навлизане в пубертета. 

Когато е в първи клас, след обследване са установени обучителни 

затруднения. С нея започват да работят специален педагог и психолог. 

Майката е доволна от ресурсното подпомагане, защото в тиха и спокойна 

обстановка, Роза възприема материала по-добре. Психологът и оказва голяма 

подкрепа при някои от пубертетните кризи.

При обобщаване на физиологичните нужди, поставихме основен акцент върху цялостното здраве и 

грижи. Отделно от това, обръщаме внимание и на достъпа до храна и вода, който може да бъде 

затруднен поради недостъпната среда, особено при деца в колички. Често училищната столова, 

лавки и кафенета се намират в сутерена, на висок етаж или извън сградата; понякога чешмите са 

твърде високи или недостъпни за човек в инвалидна количка. Тези специфични случаи трябва да се 

вземат предвид, така че да се осигури достъп на всяко дете до храна и вода. Ако в училището не 

може да бъде направена реконструкция, трябва да има назначен отговорник, който да се грижи  

детето да не остава гладно и жадно.  Това може да е дежурният учител, асистент или съученик.

Допълнителна информация за физиологичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия 

е налична в ръководствата за всяка целева група. Здравните грижи са описани подробно в 

ръководството за медицински сестри

ВТОРО НИВО: БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА

The second level of Maslow's classic hierarchy is safety needs and it should be a major concern in all 

schools and kindergartens. As any other students, children with spina bifida and hydrocephalus need to 

feel safe in the environment in which they are learning.

Първа помощ

Всяко учебно заведение трябва да разполага с поне един служител, обучен да оказва първа помощ. 

В България това обикновено е медицинският персонал, заради своето образование и опит. 

Най-честите състояния, които изискват оказването на първа помощ при децата със спина бифида и 

с хидроцефалия са случаи на неизправност на клапата, припадъци, изгаряния, счупване на кости. 

Училищният персонал, който взаимодейства с детето, също трябва да е обучен как да реагира в 

тези случаи, кого трябва да уведоми и кога да сигнализира 112.

Евакуация при бедствия

Природни бедствия и други извънредни ситуации могат да се случат винаги и по всяко време. За да 

бъдат добре подготвени, детските градини и училищата изготвят план за евакуация и провеждат 

регулярни практики и обучения. Планът за евакуация трябва да съдържа ясни процедури и 

отговорности по отношение на лицата, които ще се нуждаят от специална помощ в случай на 

извънредна ситуация,в това число и ученици със спина бифида и с хидроцефалия.

Осигуряването на столове и носилки за спешни случаи, като част от плана, могат да улеснят 

евакуацията на трудноподвижните хора, особено от по-високите етажи на учреждението. Ако 

такива приспособления не са налични, е препоръчително класът, в който учи трудно подвижно дете, 

да бъде оставен на първия етаж, като най-достъпна и безопасна опция.

Провеждането на обучения е от значение, за да се избегне паника сред персонала и учениците при  

реална ситуация. Те са и добър индикатор за това какво може да се случи в случай на спешност.

… в училището се провежда учение за пожарна безопасност. По време на последния час за деня, 

човек от персонала влиза по стаите и предупреждава за пожар. Децата се втурват по стълбите, а 11 

годишният Виктор влиза в асансьора и натиска бутона. Докато пътува надолу, токът е спрян и 

детето остава в пълна тъмнина, затворен между етажите. Чува само превъзбудени викове „Пожар!“. 

Успява да се съвземе от уплахата и звъни по мобилния телефон на баща си, който телефонира на 

ръководството на училището. До обаждането на бащата никой не е установил липсата на Виктор.  

Психически момчето се възстановява трудно. Дълго след инцидента не може да стои в затворени 

пространства и се налага бабата да го придружава в училище за няколко месеца. 

Майката подава сигнали до различни институции, но така и не разбира кой носи отговорност за 

случая.

Защита от тормоз

Според ЮНЕСКО, учениците с увреждания са засегнати от тормоз в по-голяма степен, без значение 

от възраст и учебна среда, като това оказва негативно въздействие върху тяхното образование, 

здраве и общо благополучие. 

Много проучвания показват, че учителите и училищният персонал често подценяват тормоза в 

училищата. От друга страна родителите са по-чувствителни и по-лесно могат да разберат когато 

собственото им дете е обект на тормоз (Demaray, 2013). Затова, добрата комуникация между 

заинтересованите страни, основана на доверие и уважение, е изключително важна. Всеки в 

училище носи отговорност и има задължение да наблюдават за предупредителни признаци на 

тормоз, тъй като някои непреки форми на агресията са трудни за разпознаване. 

В случай на тормоз се налагат синхронизирани и твърди действия от всички страни. Необходимо е 

да се подходи със спокойствие и уважение, които могат да осигурят подкрепяща, грижовна и 

безопасна среда на всички ученици.

 Училищният психолог има важната роля да подкрепи детето-жертва и да му помогне да развие 

устойчивост и увереност в себе си.

Стела няма близки приятели в училище. Общува с едно-две деца. Понякога е обект на обиди и 

вербален тормоз от група деца от класа. Едно от момчетата си позволява да я рита и удря.  Класната 

не успява да се справи с проблема. Не взема страна, защото това са „детски работи“. Майката 

подава редица сигнали до директорката, РУО (Регионалното управление на образованието), МОН. 

Свързва се с адвокат и обмисля завеждане на дело. В крайна сметка момичето се премества в 

друго училище и ситуацията се успокоява. 

Стела трудно приема обидите от съучениците. Има периоди, в които става много емоционална и 

плаче. Тогава майката я спира от училище за седмица-две, докато се успокои.

Безопасна инфраструктура в и около училище, подходяща за хора с увреждания

От една страна, съществува известно припокриване между тази тема и нуждите на децата от 

достъпност, разгледани на следващото ниво от пирамидата. От друга, виждаме „достъпността“ 

по-скоро в контекста на възможност за упражняване на права и достъп до услуги, докато 

„безопасната инфраструктура“ е екзистенциален минимум, който училищата и детските градини 

трябва да осигурят. Поради тази причина и отделяме специално внимание. 

Представяме някои примери, свързани с безопасната инфраструктура, които се отнасят до 

нуждите на учениците със спина бифида и хидроцефалия: 

 Слабата чувствителност или пълната липса на чувствителност в долната част на тялото 

 носи сериозен риск за здравето. Понякога децата не могат да усетят, че нещо се случва с 

 тялото им и лесно могат да се изгорят, наранят или да счупят крак, без дори да усетят;

 Подредбата в класната стая трябва да позволява на децата, използващи помощни средства, 

 да се придвижват безопасно и свободно, за да могат да участват наравно с останалите във 

 всички дейности на класа. Пътеките между чиновете трябва да са достатъчно широки, 

 разчистени от ученически чанти, несесери и др.;

 Рампите са едно от икономически най-достъпните и най-използвани решения за 

 подобряване достъпността на сградите. При проектирането и монтирането им обаче рядко 

 се спазват стандарти. Рампите често са твърде стръмни, тесни и хлъзгави, което ги прави 

 опасни и неизползваеми. 

 Училището е със стълби до първия етаж, а коридорите са на нива. За да стигне до 

класната стая на първия етаж, майката и бабата на Роза я вдигат. Използвайки 

предизборна кампания, майката успява да издейства общинско финансиране 

за подобряване на достъпността в училище. Монтират естакади на задния 

вход и в коридорите, които обаче не помагат заради големия си наклон.  

Впоследствие, по инициатива на майката, директорката кандидатства по 

национална програма и получава финансиране за асансьор до първия 

 етаж. ;

 Монтирането на парапетите на външните стълби и от двете страни по протежението на 

 вътрешните, значително би подобрило самостоятелността, мобилността и усещането за 

 сигурност у децата. Това би имало силен положителен ефект върху  учениците с леки 

 двигателни увреждания, които не използват помощни средства. Нашето проучване показва, 

 че техните нужди от безопасност често остават неидентифицирани и непосрещнати,  поради 

 презумпцията, че могат да ходят самостоятелно. Не се вземат предвид важни детайли: 

 дейности като изкачване на стълби или 20 минутно ходене пеша до училище са рискови, 

 отнемат време и често не са възможни за дете с тежка чанта. Децата се нуждаят от помощ 

 или им отнема твърде много време;

 В училището има специализирани кабинети по физика, биология, география, компютърно 

 обучение и др., които са разположени на различни етажи в сградата. Качването и слизането 

 по стълбите за нея е предизвикателство и отнема цялото време през междучасията. Тъй 

 като все пак се справя, ръководството не счита за нужно да взема мерки и да мести класа на 

 първия етаж.

 Цялото семейство е ангажирано с образованието на Александра. Баща и я води сутрин с 

 колата, влиза с нея в училище и носи чантата до стаята на втория етаж;

 Дворът и тротоарите около сградата са важна част от училищната инфраструктура и също 

 трябва да са безопасни и достъпни. Това включва регулярно почистване на снега и листата; 

 осигуряване на ниски бордюри, здрави плочки и свободни тротоари за пешеходци.

 

 Основното училище на Мартин е било на 200 метра от дома му, но всеки ден  

 баща му го карал до там. Плочките на тротоарите били толкова счупени, 

 че количката едва се придвижвала. След няколко скъпи ремонти, баща 

 му решил да ползват колата

 Като цяло, ходенето на училище през зимата е предизвикателство. 

 Училищният двор е покрит със сняг, а деца и учители стигат до входа 

 през малка заледена пътека. Катка не може да върви с патериците и 

 се налага майка и да я придружава всеки ден до класната стая.

Допълнителна информация за нуждите от безопасност на деца със спина бифида и хидроцефалия е 

налична в ръководствата за всяка целева група.

ТРЕТО НИВО: ДОСТЪПНОСТ

Съгласно дефиницията на ООН, достъпността означава равен достъп на всички, като се допълва, че 

без достъп до съоръженията и услугите в общността, хората с увреждания никога няма да 

бъдат напълно приобщени (UN, н.д.).  Това твърдение е валидно, както за образованието, така и за 

всяка друга област от живота. Тъй като достъпността е определящ фактор за успешното 

приобщаване, сме я включили към базовите нива на пирамидата, заедно с физиологичните нужди 

и безопасността. 

Необходимостта от достъпност е толкова основна за децата със спина бифида и с хидроцефалия, че 

в повечето случаи не училищният профил или интересите определят училището, което детето ще 

посещава, а именно достъпната архитектура на сградата и съоръженията.

 

Александра се справя добре с учебния материал. Прави впечатление на прилежна и любознателна 

ученичка. Често получава похвали. На зрелостните изпити получава много добри оценки, които и 

позволяват да избира измежду най-добрите гимназии в града. След много размисли, семейството 

решава да не се възползва от тази възможност. Алекс продължава в  досегашното училище. То е 

близо до дома, изградени са добри отношения с екипа и е установена рутина при катетъризациите. 

Това надделява над интересите и възможностите на детето.

Семейството на Виктор се насочва към тази гимназия единствено заради изградената достъпна 

архитектурна среда. Интересите на момчето и профилът на училището не са фактор при избора. 

Сградата е снабдена с рампа до първи етаж, асансьор и тоалетна за хора с увреждания. Виктор 

може да стигне самостоятелно до всички помещения. Не ползва асистенция от възрастен в 

училище

Достъпността не следва да се разбира само във физически смисъл, но и като достъп до 

информация, услуги и съоръжения. Училището може да предприеме различни мерки за 

подобряване достъпа на деца със спина бифида и с хидроцефалия до образование. Някои от тях са 

свързани с изграждане на училищна среда без бариери, други с осигуряване на информация, 

комуникация и учебни материали в алтернативни формати.

Достъпна училищна инфраструктура

Недостъпният транспорт до училище, недостъпните входове и невъзможността някои деца да 

стигат свободно до столовата, специализираните кабинети, библиотеката и тоалетната, както и 

неподходящото обзавеждане на класните стаи, хлъзгавите подови настилки и др., се разглеждат 

като бариери пред образованието на деца с увреждания, в това число и децата със спина бифида и 

хидроцефалия.  Тези инфраструктурни бариери трябва да бъдат премахнати, за да се осигури 

приобщаваща училищна среда за всяко дете.

Достъпната училищна инфраструктура може да включва:

 Рампи във и извън сградата на училището за децата, които не могат да ползват стълби или 

 да качват бордюри;

 Парапети на външните стълби и двустранни парапети по протежение на вътрешното 

 стълбище;

 Асансьор в сградите с повече от един етаж;

 Достатъчно широки врати, осигуряващи свободното движение на деца в колички;

 Класни стаи с достатъчно място за маневри на дете в количка;

 Тоалетни помещения достъпни за колички, с достатъчно място за маневриране около 

 тоалетната и мивката и за придружител; с осигурено заключване и помощни дръжки;

 Обзавеждане в класната стая, предназначено да се използва от децата с увреждания – 

 достатъчно високи бюра, столове и др;

 Двор, площадки и тротоари около сградата, достъпни за деца в колички;

 Подходяща височина на дъската, за да може да се ползва от деца в колички;

 Отсъствие на катедра пред дъската; 

 Класната стая, която е на едно ниво;

 Наличие на места за паркиране, обозначени за хора с увреждания.

В повечето случаи за осигуряване на достъпна инфраструктура са необходими значителни 

финансови средства. Съществуват, обаче някои практични и рентабилни решения. 

Най-разпространеното и икономически изгодно решение е осигуряване на пълна достъпност до 

съоръженията на един от етажите в сградата и преместване на класа на трудноподвижното дете 

там. Обикновено това е първият етаж. Ако има външни стълби се монтира рампа; поне една 

тоалетна се пригодява за хора с увреждания; класната стая се пренарежда, за да се осигури 

достатъчно място за маневриране. Ако тоалетната не може да бъде пригодена, вариант е да се 

осигури достъп до друго подходящо помещение за катетеризация, като например здравния 

кабинет.

Въпреки своите плюсове, това решение не е най-приобщаващото и препоръчително, тъй като  много 

от кабинетите, библиотеката, столовата, са разположени на горните етажи и могат да останат 

недостъпни. В такъв случай училището трябва да осигури алтернативен достъп до тези услуги, 

например чрез помощник, който ще носи закуски, вода или книги от библиотеката. Този човек може 

да бъде учител, асистент или дори съученик.

Майката на Донка търси подкрепа от РУО. Насочват я към близкото квартално средно училище. 

Приемат Донка в редовен клас. Директорът намира стая за класа на първия етаж, който е на нивото 

на земята. В сградата има тоалетна за хора с увреждания. Детето може да се придвижва 

самостоятелно в класната стая и по коридорите, да излиза и влиза от сградата, да ползва тоалетна.

Всички мерки за подобряване на достъпността трябва да 

следват съответните стандарти и добри практики. Нашето 

проучване установи, че поради липса на опит и разбиране на 

стандартите за достъпност сред строителите и училищната 

администрация, училищната инфраструктура често остава 

недостъпна и дори опасна за учениците и хората с увреждания. 

За да подкрепи усилията на училищната администрация, 

ръководството за директори представя конкретни параметри 

и полезни съвети за превръщането на физическата среда на 

училището в безопасна, достъпна и приятелска за децата с 

увреждания.

Достъпна информация и обучителни материали

Всички материали и информация, предоставени в клас, 

трябва да са достъпни, разбираеми и използваеми от 

всички деца. Учениците със спина бифида и хидроцефалия 

може да се нуждаят от някои специални материали, като 

например:

 Допълнителен комплект учебници за дома;

 Копие от записките на учителя по урока;

 Аудио запис на преподадения от учителя урок;

 Приспособления и помощни технологии за работа в 

 клас;

 Софтуер/устройства за преобразуване на говор в текст и 

 обратно.

ЧЕТВЪРТО НИВО: ПРИНАДЛЕЖНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Четвъртото ниво от пирамидата обхваща нуждата от принадлежност на социално ниво. Съгласно 

класическата теория на Маслоу социалното ниво обикновено става приоритет след като базовите 

нива са достатъчно задоволени. На това ниво учениците търсят принадлежност към социалната 

си среда, искат да се идентифицират с връстниците си, да почувстват, че се вписват. Липсата на 

усещане за принадлежност често има отрицателен ефект при учениците, карайки ги да се 

чувстват изолирани и дори изключени от образователния процес. Всъщност най-големите 

затруднения пред учениците с дефицити се проявяват именно на това ниво. 

(Lutz, 2016)

Нашето проучване потвърждава тези констатации, но също така показва, че контактите с 

връстници са най-мотивиращият фактор сред учениците със спина бифида и хидроцефалия и 

техните родители в учебния процес.

През първите четири години, Елиф посещава редовен клас в масово училище. Родителите я 

записват заради контакта с децата. Момичето не може да възприеме нищо от материала, защото не 

чува. Не се научава да чете. Обича да рисува и преписва текстове като картини, без да знае 

значението им. Харесва и контактът с децата.

Изграждането на положителни взаимоотношения с връстници в детската градина и в училище 

може да бъде сериозно предизвикателство за децата със спина бифида и хидроцефалия. Някои от 

тях от ранна възраст се сблъскват с изолацията и изключването и не успяват да изградят добри 

социални умения. В процеса на израстване и прехода през юношеството към зрелостта, 

предизвикателствата нарастват още повече. Обикновено те са свързани с ниско самочувствие, 

неувереност, депресия, лоши социални умения и липса на социален опит. Въпреки че, тези 

проблеми са типични за всички млади хора, при децата и младежите със спина бифида и 

хидроцефалия, те са още по-обострени, заради допълнителните предизвикателства свързани с 

увреждането, с които те се сблъскват. 

Някои от тези предизвикателства значително възпрепятстват възможностите за неформално 

общуване с връстници и създаване на приятелства в училище. Когато тези пречки са 

идентифицирани навреме, те могат лесно да бъдат избегнати. Така се осигуряват по-добри условия 

за социално общуване и изграждане на социални умения. Например: 

 Голяма част от децата пропускат детската градина и така прескачат важно стъпало в 

 детското развитие, което носи много възможности за положителни контакти,  

 взаимодействие с връстници и трупане на социален опит;

 Децата със спина бифида обикновено се нуждаят от повече време за тоалет, заради 

 катетъризациите. Това намалява възможността за контакти с връстници през 

 междучасията. Добра практика е въвеждането на график за катетеризации във времето 

 извън голямото междучасие, така че детето да може да общува свободно;

 Повечето от тях не посещават часове по физическо възпитание и така пропускат ценна 

 възможност за развитие на положителни социални умения, умения за решаване на 

 проблеми и изграждане на екипност, които спорта в училище дава;

 По отношение на транспорта до и от училище, повечето деца са зависими от родителите си, 

 които ги придружават почти винаги. Причините са различни, от лошата инфраструктура до 

 тежките чанти. Времето преди и след училище може да се прекара в разходки и разговори с 

 приятели;

 Непрекъснатата асистенция и надзор от възрастен е поредната пречка пред свободното 

 общуване с връстници;

 Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия не участват в извънкласни занимания, 

 които са отлична възможност за срещи с хора със сходни интереси, създаване на 

 приятелства и развитие на социални умения. 

Честите хоспитализации и дългите периоди на отсъствие по различни здравословни причини, 

откъсват децата от училищния живот и им пречат да създадат по-дълбоки приятелства. Много 

вероятно е те да се нуждаят от допълнителна подкрепа в тази посока от своите учители и от 

другите заинтересовани страни.

ПЕТО НИВО: САМОУВАЖЕНИЕ И САМОСТОЯТЕЛНОСТ

За да бъдат ефективно приобщени в училище, децата трябва да се чувстват значими, уважавани и 

ценени от околните. Както споменахме по-рано, във връзка с психичното здраве, децата със спина 

бифида и с хидроцефалия често  демонстрират ниска самооценка. Изграждането на оптимална 

самостоятелност в ежедневието и на функционални житейски умения и компетенции, са от 

решаващо значение за постигане на независимост и самоувереност и по този начин за 

повишаване на самооценката при деца със спина бифида и хидроцефалия.

Като основни фактори определящи успешното функциониране в ежедневието и качеството на 

живот при децата със спина бифида, се посочват добрата физическа форма и мускулна сила, 

умствените способности и независимостта при придвижване. Те оказват влияние в много по-силна 

степен от другите медицински показатели, свързани с увреждането (Schoenmakers, 2004).

На практика това означава, че за да се насърчи самостоятелността и функционалността на 

учениците със спина бифида и хидроцефалия, детската градина и училището трябва да осигурят 

достъпна архитектурна среда, възможности за оптимално развитие и подходящи условия за спорт 

и физическа активност.

Това е дълъг процес, който изисква усилия от всички заинтересовани страни в образователния 

процес. Не можем да очакваме положителната промяна да се случи веднага, особено при деца, 

които са били изцяло зависими от грижата на възрастен и по отношение на уменията за 

самостоятелност, се развиват средно 2-5 години след връстниците си (Davis, 2006).

Всички заинтересовани страни трябва целенасочено и при всяка възможност да насърчават 

самостоятелността при децата:  

 За децата с двигателни увреждания достъпната архитектурна среда е определящ фактор 

 за постигане на самостоятелност в училище. Това е съществена предпоставка децата със 

 спина бифида и хидроцефалия да упражняват свободно правата си, да участват в 

 училищния живот наравно с връстниците си, да подобрят качеството си на живот, своята 

 самостоятелност и самочувствие.

 Всички тоалетни в училище са с клекало. Кабинките са прекалено тесни, за да се ползват с 

 асистент. Често се налага асистентката да сменя памперсите на Мони по коридорите, 

 докато другите деца са в час.;

 Някои деца със спина бифида успяват да ходят без нужда от каквато и да е помощ, докато 

 други може да се нуждаят от ортези или друг тип помощни средства, които да им помогнат 

 да се придвижват. Важно е децата да се научат да използват тези помощни средства 

 възможно най-рано, тъй като уменията за самостоятелно придвижване са пряко 

 свързани с когнитивно, физическо и социално развитие и независимост. Поради същите 

 причини по-големите деца трябва да познават достъпните транспортни услуги до училище;

 Възрастта за започване на самокатетеризация е различна, но при повечето деца това се 

 случва към десетата година (Atchley, 2020). Въпреки това, за някои деца на възраст 15-16 

 години самокатетеризацията си остава непреодолимо предизвикателство, без да има 

 медицинска предпоставка за това. Нужно е родителите и другите възрастни, които 

 катетъризират детето, да го насърчават и подготвят за прехода от ранна възраст, с 

 обяснения и включване в процедурата;

 При децата с увреждания често се наблюдава прекалена зависимост от родител или друг 

 възрастен, дори за дейности, в които децата могат да се справят сами. Родителите трябва 

 да разпознават тези ситуации и да им противодействат ефективно, за да подкрепят 

 емоционалната независимост на детето. Включването на външен асистент в грижата, би 

 било добър вариант при наличието на подобна емоционална зависимост;

 Има различни варианти за минимизиране на теглото на ученическата чанта. Това може да 

 стане чрез осигуряване на шкаф за лични вещи в училище и втори комплект учебници; 

 използване на листове вместо тетрадки за работа в клас и ползването на електронна поща 

 за изпращане на готовите домашни. Така ще се намали нуждата от помощ на възрастни и 

 значително ще подобри самостоятелността на децата в училище и по пътя натам.

 

 Когато Ева се научава да се самокатетъризира, помощта на асистентката се ограничава 

 предимно до носенето на тежката чанта до и от училище. Ева изявява желание да остане 

 сама в училище. Родителите разговарят с училищното ръководство и класната и с леки 

 реорганизации успяват: директорът предлага втори комплект учебници, който да се ползва 

 само в училище; Ева получава ключ за една от тоалетните, където монтират  малка аптечка 

 с принадлежностите и; детето използва единични листове, вместо тетрадки. Чантата и се 

 олекотява значително и в 6-ти клас тя продължава без асистент. Децата от класа и помагат 

 с качването на стълби или с носенето на покупките;

 Съществуват специални приложения за смартфони и смартчасовници, които могат да 

 следят режима и диетата на детето и да му напомнят за катетеризациите, смяната на 

 позицията, приема на вода и лекарства. Те са изключително полезни в рутинната грижа и 

 позволяват на децата да бъдат по-независими в уменията си за самообслужване, вместо да 

 разчитат на възрастните да ги подканят;

 Когато срещнат дете с увреждане, повечето деца и възрастни се опитват да помогнат. 

 Такава помощ обаче не винаги е полезна и желана. За доброто самочувствие на децата е 

 важно да запазят своята независимост, доколкото това е възможно и да правят нещата, 

 които умеят, без незабавно някой да им се притичва на помощ. Когато предоставяте помощ 

 на детето, поискайте неговото разрешение и най-важното, попитайте го как иска да му 

 помогнете!;

 Физическата активност за хора със спина бифида е от решаващо значение, тъй като лошата 

 форма и загубата на сила могат да ги направят по-зависими в изпълнението на ежедневните 

 дейности (Rimmer, 2005). Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия могат и трябва 

 да участват в часовете по физическо възпитание. Понякога спортните дейности могат да 

 изискват адаптиране и модифициране, което е напълно постижимо с внимателно 

 планиране, достатъчно информация и творчество.

Проучване от 2005 г. (Schoenmakers, 2004) не открива съществени разлики в самочувствието и 

равнището на самоувереност между пациенти с по-тежки (менингомиелоцеле) и по-леки форми на 

спина бифида. Това показва, че всички деца със спина бифида и хидроцефалия се нуждаят от 

грижи и подкрепа, за да развият своите способности, представяне и функционалности. Нуждата 

от такава подкрепа съществува дори при децата, които могат да ходят без помощни средства 

или не са идентифицирани като ученици със специални образователни потребности.

Мони се придвижва без помощни средства, но е нестабилна. Майката се притеснява детето да не 

падне по стълбите или да бъде наранено от тичащи деца през междучасията. Директорката 

отказва да осигури допълнителни парапети на стълбите при входа или да премести класа на първи 

етаж, защото детето ходи и „няма нужда“.

ШЕСТО НИВО: КОГНИТИВНИ НУЖДИ

Когнитивните нужди са израз на естествената потребност у човек да учи, опознава, изследва и 

създава, за да разбере по-добре света около себе си. На това ниво ученикът се стреми да реализира 

своя личен потенциал в сферата на образованието. Учениците си поставят определени цели и се 

стремят към тяхното постижение.

 Повечето от тях имат средно ниво на интелигентност;

 Когнитивните функции се влияят най-силно от хидроцефалията и съпътстващите я 

 усложнения като проблеми с работата на клапата, брой на ревизии, наличие на припадъци и 

 допълнителни структурни аномалии на централната нервна система (Wills, 1993), (Fletcher, 

 1996);

 Резултатите от изследване на вербалната интелигентност дават по-точна прогноза за 

 потенциала на ученика, отколкото общите резултати на интелигентността;

 Децата със спина бифида се справят по-добре в четенето на глас и правописа,  отколкото в 

 разказването и математиката;

 Колкото по-високо е нивото на увреда, толкова по-голяма е вероятността интелигентността 

 и академичните умения да бъдат повлияни негативно;

 Учениците със спина бифида често демонстрират проблеми в перцептивно-моторното 

 развитие;

 Здравословните проблеми могат да повлияят негативно на успеха в училище;

 

Често се случва учениците със спина бифида и с хидроцефалия да бъдат несправедливо 

набеждавани за „мързеливи“ или „немотивирани“, когато всъщност са налице обучителни 

проблеми. Те трудно задържат внимание; работят бавно; неспокойни и разсеяни са; губят неща; 

могат да имат проблеми с вземането на решения. Изключително важно е педагогическият 

персонал да е обучен да разпознава затрудненията и да прилага стратегии за тяхното 

преодоляване. Понякога не е по силите на един учител да се справи с тази задача. Налага се 

прилагането на мултидисциплинарен подход и едновременна подкрепа от всички страни.

Ръководствата за всяка целева група дават полезни съвети как да се посрещнат когнитивните 

нужди на деца със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често срещаните обучителни затруднения, 

специфични стратегии за преподаване и добри практики са описани подробно в ръководствата за 

учители и специални учители.

СЕДМО НИВО: САМОЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

На последното ниво е поставена нуждата от усъвършенстване. Децата се стремят да подобрят 

училищната среда, собствения си живот и живота на хората около тях. Те вече не се 

самоопределят като уязвими и се чувстват готови да отстояват своите права и правата на другите.

 

Семействата често са най-добрият застъпник на детето и най-добрият модел за подражание, когато 

тези умения се заучават.  Въпреки това учителите и другите заинтересовани страни в 

образованието също могат да насърчат учениците в тази посока. 

Не само възрастните, но и самите ученици със спина бифида и с хидроцефалия трябва да познават 

и разбират правата си като деца и хора с увреждания. Важно е да могат да идентифицират 

дискриминацията и да познават техники и стратегии за справяне с нея. Това може да се постигне 

чрез положителни модели на подражание, добри примери, наставническа подкрепа и гражданско 

образование в училище.

Повече информация за това как всяка целева група може да подкрепи децата да подобрят уменията 

си за застъпничество и самозастъпничество, е предоставена във всяко ръководство.

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



детската градина и в училището. Multi-IN пирамидата е изградена от седем нива. В настоящия 

раздел ще се спрем на всяко от тях като опишем конкретните потребности попадащи в него, ще 

покажем реални примери и ще посочим как те могат да бъдат посрещнати от участниците в 

образователния процес/заинтересованите страни. 

Пирамида на приобщаването Multi-IN, адаптирана по йерархичния модел на Маслоу, в подкрепа

учениците със спина бифида и с хидроцефалия. 

ПЪРВО НИВО: ФИЗИОЛОГИЧНИ НУЖДИ

На първото ниво от модела на Маслоу са физиологичните нужди. Това са нуждите от първа 

необходимост в живота ни, като храна, питейна вода, сън, облекло, добро здраве.

Тук е моментът да обърнем внимание на цялостната представа за здравето на децата със спина 

бифида и с хидроцефалия. Съгласно общоприетото схващане, всички хора с увреждания имат 

здравословен проблем (ICF, 2001). Въпреки това, наличието на увреждане не означава, че човек е 

СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ НУЖДИ

През юни 1994 представители на 92 правителства и 25 международни организации се 

събират в Саламанка, Испания на Световна конференция посветена на специалните 

образователни потребности. Конференцията завършва с декларация, в която 

участниците потвърждават необходимостта от осигуряване на еднакво 

образование за всички хора със специални образователни нужди по 

света. Декларацията от Саламанка (United Nations Ministry of Educational, 

1994) определя децата със специални образователни потребности като 

деца, които срещат бариери пред равния достъп и участие в 

образованието, и потвърждава правото им да бъдат обучавани 

заедно с всички други деца. Декларацията обръща специално 

внимание на многообразието и приобщаването в училище на всички 

деца без значение от техните индивидуални различия и дефицити. 

В тази перспектива, децата със спина бифида и с хидроцефалия, наред със 

своите уникални характеристики, интереси и способности, имат комплексен набор от специални 

образователни потребности, които трябва да бъдат посрещнати, за да бъде успешно приобщаването им 

в детската градина и училището. Пълният спектър от тези нужди може да варира в зависимост от 

различни фактори и техните комбинации, като здравословно състояние, степен на увреждане, семейна 

среда и социално-икономически статус.

От съществено значение е, основните заинтересовани страни в образователния процес да умеят 

да идентифицират нуждите на децата, за да бъдат те посрещнати адекватно. Поради 

комплексния им характер, това се оказва трудна задача дори за професионалисти с богат опит 

или членове на семейството, които са прекарали години в грижи за децата си. Общите насоки 

разглеждат специфичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия в детската градина 

и в училището, за да подпомогнат заинтересованите страни успешно да ги идентифицират.  

Когато говорим за специални нужди, бихме искали да насърчим читателите да ги възприемат не 

като резултат от липси в детето, а като несъответствие между наличните ресурси в системата на 

образованието и нуждите от подкрепа на детето. Необходимо е да направим и някои други 

уточнения:

 В този раздел сме включили откъси от лични истории, изготвени въз основата на серия от 

 полуструктурирани, дълбочинни лични интервюта, които проведохме с родители и деца със 

 спина бифида и хидроцефалия от България и Словакия;

 Въпреки че ги наричаме специални или специфични, тези нужди не изискват, нито 

 предполагат, съществуването на специална образователна система, като специални 

 училища, специални класове, дневни центрове и др. Мястото на децата със спина бифида и 

 хидроцефалия е в масовата образователна система, където всички ученици с и без 

 увреждания учат заедно;

 Потребностите на децата със спина бифида и хидроцефалия в процеса на приобщаване 

 трябва да бъдат посрещнати от общообразователната система, чрез специални услуги, 

 предназначени и предоставени  в съответствие с нуждите им;

 Следвайки философията за равен достъп и пълно участие, описваме нуждите, които отиват 

 далеч отвъд академичната страна на образованието. 

ПРИЛАГАНЕ МОДЕЛЪТ НА МАСЛОУ ПРИ АНАЛИЗ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ НУЖДИ НА ДЕЦАТА СЪС СПИНА БИФИДА 
И С ХИДРОЦЕФАЛИЯ

Общите насоки използват моделът на Маслоу (Maslow, 1943) като концептуална рамка за 

систематизиране и анализ на нуждите на децата със спина бифида и хидроцефалия в училище. 

Йерархията на нуждите на Маслоу е мотивационна теория в психологията, която обобщава модела 

на човешките нужди, изобразени под формата на пирамида с пет надграждащи се нива.  От основата 

към върха, нуждите са описани като:

 Физиологични нужди, като нуждата от храна, вода, облекло;

 Нужда от сигурност и защита;

 Социална принадлежност, включително отношения с партньор, семейство, приятели;

 Уважение, постижения, признание, постигане на успех;

 Самоусъвършенстване, личностно и творческо израстване.

В основата на модела е разбирането, че когато човек се доближава до задоволяването на дадена 

потребност, той ще изпита следващата по-висока потребност в йерархията. Същевременно, човек 

може да бъде повлиян от множество нужди в един и същи момент. 

Моделът на Маслоу е ценен инструмент за оценка, който се използва в много области, свързани с 

работата и грижата за хора. Както редица изследователи са открили, той помага да се изследват в 

дълбочина най-разнообразни области в образованието (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). 

Прилага се  успешно при ученици извън норма, тъй като техните специфични нужди са по-трудни за 

идентифициране и посрещане (Lutz, 2016). В нашия случай, йерархичният модел на Маслоу ни дава 

концептуалната рамка за анализ на нуждите на децата със спина бифида и с хидроцефалия в 

нездрав. Независимо от своите увреждания или заболявания, хората могат да се намират в добро 

здраве, защото се хранят добре, правят упражнения, движат се, спят достатъчно, чувстват се в 

добро емоционално и физическо състояние (Krahn, 2021). С навременна и качествена грижа, и 

контрол над вторичните състояния, децата със спина бифида и хидроцефалия могат да се радват на 

добро здраве и да се чувстват физически добре. Усещането за добро здраве и физическа форма е 

субективно. Много хора имат трайни увреждания, но това не им пречи да се чувстват здрави и 

силни. Фактът, че някои деца се движат или говорят различно, не ги прави болни. Някои функции 

може да са засегнати, но това не означава, че страдат от болест. Не очаквайте да се оправят или да 

оздравеят. Не се отнасяйте с тях като с болни хора, а ги подкрепете да останат здрави!

За 7 години родителите на Виктор не успяват да намерят общ език с ръководството на 

училището. Директорката е добронамерена и се опитва да помогне, според 

собствените си разбирания. Отказва да остави класа на първия етаж и да подкрепи 

усилията на майката, а в същото време организира базари за събиране на средства, 

„за да може Виктор да проходи“, без да потърси съгласие или да уведоми 

предварително родителите. Това води до редица неудобни ситуации със съседи от 

квартала, които коментират доходите и покупките на семейството. Друга приумица на 

директорката е момчето да носи бяла народна носия, за да проходи.

Логично е да се очаква здравният работник в училище да поема грижата за основните здравни 

нужди на децата, включително и тези със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често това е 

училищната сестра. Здравните грижи и насърчаването на здравословен начин на живот, обаче не са 

отговорност единствено на медицинската сестра. От съществено значение е всички 

заинтересовани страни в образованието да разбират и приемат състоянието на детето, така че то да 

получи най-добра грижа и да се радва на най-добро здраве.

Обхватът на здравни грижи към децата със спина бифида и с хидроцефалия може да включва:

Проследяване работата на клапата

Около 85-90 процента от хората със спина бифида имат и хидроцефалия. Обикновено тя се лекува 

хирургично с поставяне на шънт (клапа), за да предпази мозъка от натрупването на ликвор в 

главата. При част от децата периодично се налага ревизия на клапата, поради неизправност или 

запушване. Важно е персоналът в училище да познава добре симптомите на неработещ шънт. При 

децата те могат да са различни, но най-често срещаните са сутрешно главоболие, висока 

температура, припадък, гадене и повръщане, необичайна умора и сънливост, необичайна 

раздразнителност и промени в настроението, замаяност, световъртеж, подуване и/или 

зачервяване на кожата в областта по протежение на клапната система.

Грижа за кожата

При хората със спина бифида обикновено се наблюдава по-слаба чувствителност или изцяло липса 

на такава в долната част на тялото. Някои деца не усещат болка, горещина, студ, порязване, 

изтръпване или влага. Кожните възпаления и рани могат да се развият бързо и рязко да се влошат. 

Най-честите препоръки в грижата за кожата в детската градина/училището включват:

 Децата трябва да носят широки и меки дрехи от естествени тъкани като памук, дори ако се 

 налага да се различават от училищната униформа;

 Мястото им в клас трябва да е далеч от източници на топлина като радиатори, печки на 

 дърва, камини. Децата трябва да избягват горещи метални повърхности през лятото и 

 продължително излагане на студ през зимата;

 Децата се нуждаят от помощ, когато носят горещи напитки;

 Децата трябва да избягват да работят с лаптоп в скута си, заради риск от изгаряне;

 Необходима е регулярна смяна на позата и преместване на тежестта на всеки 20-30 минути; 

 Препоръчва се раздвижване и леки физически упражнения;

 Полезни могат да бъдат декубитални възглавници за количката или стола, за да се избегне 

 разраняване на кожата в точките на натиск;

 Честата смяна на памперса/урологичната подложка е важна, за да се избегнат кожните 

 инфекции и раздразненията в областта; 

Алергия към латекс

Децата със спина бифида са група с повишен риск от развитие на алергия към латекс. Латексът е 

натурална гума, която се използва за изработването на много продукти присъстващи в училище. 

Такива са ръкавици, гумички, балони, подови настилки във физкултурния салон и на открито, 

дръжки на ракети и др. Рискът от развитие на алергия се повишава при многократния контакт с 

латекс. Поради тази причина, при деца със спина бифида, трябва да  се избягват латексови 

продукти и при възможност да бъдат заменени с алтернативи, изработени от винил или силикон. 

Алергичните симптоми могат да са с различни проявления. По-леките са зачервяване на кожата  в 

зоните на контакт с латекса,  сълзене и дразнене на очите, хрема, обрив. Може да се стигне до 

респираторен дистрес и анафилактичен шок.

Учениците, алергични или чувствителни към латекс, често са алергични и към някои храни, като 

банани, киви, папая, авокадо и кестени.

Контрол на инконтиненцията и предпазване от уроинфекции

Урологичните нарушения, в това число уроинфекции, инконтиненция и бъбречна недостатъчност, са 

основна причина за заболеваемост и смъртност при пациентите със спина бифида. В дългосрочен 

план, урологичните усложнения са причина за 33% от смъртността при тази пациентска група 

(Gutiérrez-González, 2020).

Чистата интермитентна катетеризация остава златен стандарт за контрол на пикочния мехур и 

съпътстващите уроинфекции при пациенти със спина бифида (Lapides J, 1972).

С тази информация искаме да подчертаем колко важно е поддържането на добро урологично 

здраве чрез прилагане на периодични катетеризации.  От решаващо значение е учебното заведение, 

където децата прекарват по-голямата част от времето си, да осигури подходящи условия за това, 

като например:

 Достъпно помещение за катетеризация, което е чисто и достатъчно широко, за да побере 

 възрастен придружител и да може детето да маневрира с количката си. То трябва да се 

 заключва, за да осигурява уединение и сигурност. Такова помещение може да е адаптирана 

 тоалетна, здравния кабинет или друга стая с ВиК;

 Обучен служител (сестра, лекар, асистент), който да извършва катетеризациите или да 

 помага на детето за това;

 Достатъчно време за извършване на периодичните катетеризации, понякога дори по време 

 на учебни занятия;

 Дискретна и незабавна помощ, в случай на инцидент с подмокряне или зацапване.

Повече информация за процедурата по чиста интермитентна катетеризация може да намерите в 

ръководствата за сестри и асистенти.

Когато Борис е на 3 години майката решава да се върне на работа. Започва да 

търси подходяща детска градина. Притесненията на семейството са 

свързани с нуждата Борис да бъде катетеризиран 2-3 пъти в рамките на 

работния ден. Майката преценява, че такава помощ може да потърси от 

медицинските сестри, с които всички градини разполагат. Въпреки че нормативната 

уредба вменява това задължение на сестрите в градини и училища, майката е чувала 

за случаи на отказ.

При първата среща със сестрата, майката носи със себе си цялата медицинска документация и прави 

нагледна демонстрация. Сестрата се съгласява и започва да катетеризира Борис в медицинския 

кабинет по два-три пъти дневно. Сменя и памперса на момчето. Всичко върви гладко. Майката се връща 

на работа, а детето се чувства добре в градината. Има приятели и ходи с желание.

Здравословен начин на живот

Децата със спина бифида и хидроцефалия са изложени на висок риск от затлъстяване. След 

навършване на 6 години, минимум 50% от тях са с наднормено тегло; при младите хора и 

възрастните над 50% са затлъстели. Излишните килограми ограничават подвижността, 

самостоятелността и уменията  за самообслужване в ежедневието, а така борбата с тях става още 

по-трудна. Най-доброто решение е превенцията и изграждането на здравословни хранителни 

навици от ранна детска възраст. Освен това, диетата богата на фибри и течности подпомага 

регулирането функцията на червата. 

Въпреки че семейството има най-голямо влияние върху формирането на хранителни навици, 

училището може да помогне и насърчи здравословния начин на живот, особено в областта на 

спорта и физическите дейности. Нашето проучване показа, че прилагането на адаптирани 

програми за децата със спина бифида и с хидроцефалия в часовете по физическо възпитание е 

възможно и може да бъде успешно. За съжаление, повечето от децата не участват в часовете по 

физическо. Аргументите може да са различни, но зад тях лесно прозира незнание и неразбиране на 

състоянието им. В практиката съществуват различни начини за приобщаване на дете със спина 

бифида в часовете по физическо възпитание. Двигателните умения не са толкова определящи, 

колкото желанието на страните. Даденият пример е за момче, което е в инвалидна количка и е 

активен спортист. 

В началното училище любимият предмет на Виктор е физическото възпитание. Салонът е на третия 

етаж, но майката го качва всеки път когато се наложи. Учителката го включва в заниманията като 

измисля игри с децата или му възлага индивидуални задачи, като бокс.

Душевно здраве 
Концепцията за Аз-а е основен компонент от психичното здраве. Тя включва начинът, по който детето 

възприема своята идентичност и по който осъзнава своите качества и особености, съпоставя ги спрямо 

останалите и изгражда самочувствие. Изследвания показват, че децата със спина бифида имат 

значително по-ниско самочувствие по отношение на външния си вид, атлетичност, социално приемане и 

представяне в училище (Shields, 2008). Заедно с това, те са изложени и на риск от депресивни симптоми 

и тревожност (Padua, 2002).

Рискът за психичното здраве изисква сътрудничество и участие на всички заинтересовани страни, 

особено по време на пубертета, когато някои деца със спина бифида и хидроцефалия могат да изпитват 

сериозни затруднения.

 Роза е чувствителна към силни звуци, често сменя настроенията си, понякога 

изпада в нервни кризи. Това се засилва след навлизане в пубертета. 

Когато е в първи клас, след обследване са установени обучителни 

затруднения. С нея започват да работят специален педагог и психолог. 

Майката е доволна от ресурсното подпомагане, защото в тиха и спокойна 

обстановка, Роза възприема материала по-добре. Психологът и оказва голяма 

подкрепа при някои от пубертетните кризи.

При обобщаване на физиологичните нужди, поставихме основен акцент върху цялостното здраве и 

грижи. Отделно от това, обръщаме внимание и на достъпа до храна и вода, който може да бъде 

затруднен поради недостъпната среда, особено при деца в колички. Често училищната столова, 

лавки и кафенета се намират в сутерена, на висок етаж или извън сградата; понякога чешмите са 

твърде високи или недостъпни за човек в инвалидна количка. Тези специфични случаи трябва да се 

вземат предвид, така че да се осигури достъп на всяко дете до храна и вода. Ако в училището не 

може да бъде направена реконструкция, трябва да има назначен отговорник, който да се грижи  

детето да не остава гладно и жадно.  Това може да е дежурният учител, асистент или съученик.

Допълнителна информация за физиологичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия 

е налична в ръководствата за всяка целева група. Здравните грижи са описани подробно в 

ръководството за медицински сестри

ВТОРО НИВО: БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА

The second level of Maslow's classic hierarchy is safety needs and it should be a major concern in all 

schools and kindergartens. As any other students, children with spina bifida and hydrocephalus need to 

feel safe in the environment in which they are learning.

Първа помощ

Всяко учебно заведение трябва да разполага с поне един служител, обучен да оказва първа помощ. 

В България това обикновено е медицинският персонал, заради своето образование и опит. 

Най-честите състояния, които изискват оказването на първа помощ при децата със спина бифида и 

с хидроцефалия са случаи на неизправност на клапата, припадъци, изгаряния, счупване на кости. 

Училищният персонал, който взаимодейства с детето, също трябва да е обучен как да реагира в 

тези случаи, кого трябва да уведоми и кога да сигнализира 112.

Евакуация при бедствия

Природни бедствия и други извънредни ситуации могат да се случат винаги и по всяко време. За да 

бъдат добре подготвени, детските градини и училищата изготвят план за евакуация и провеждат 

регулярни практики и обучения. Планът за евакуация трябва да съдържа ясни процедури и 

отговорности по отношение на лицата, които ще се нуждаят от специална помощ в случай на 

извънредна ситуация,в това число и ученици със спина бифида и с хидроцефалия.

Осигуряването на столове и носилки за спешни случаи, като част от плана, могат да улеснят 

евакуацията на трудноподвижните хора, особено от по-високите етажи на учреждението. Ако 

такива приспособления не са налични, е препоръчително класът, в който учи трудно подвижно дете, 

да бъде оставен на първия етаж, като най-достъпна и безопасна опция.

Провеждането на обучения е от значение, за да се избегне паника сред персонала и учениците при  

реална ситуация. Те са и добър индикатор за това какво може да се случи в случай на спешност.

… в училището се провежда учение за пожарна безопасност. По време на последния час за деня, 

човек от персонала влиза по стаите и предупреждава за пожар. Децата се втурват по стълбите, а 11 

годишният Виктор влиза в асансьора и натиска бутона. Докато пътува надолу, токът е спрян и 

детето остава в пълна тъмнина, затворен между етажите. Чува само превъзбудени викове „Пожар!“. 

Успява да се съвземе от уплахата и звъни по мобилния телефон на баща си, който телефонира на 

ръководството на училището. До обаждането на бащата никой не е установил липсата на Виктор.  

Психически момчето се възстановява трудно. Дълго след инцидента не може да стои в затворени 

пространства и се налага бабата да го придружава в училище за няколко месеца. 

Майката подава сигнали до различни институции, но така и не разбира кой носи отговорност за 

случая.

Защита от тормоз

Според ЮНЕСКО, учениците с увреждания са засегнати от тормоз в по-голяма степен, без значение 

от възраст и учебна среда, като това оказва негативно въздействие върху тяхното образование, 

здраве и общо благополучие. 

Много проучвания показват, че учителите и училищният персонал често подценяват тормоза в 

училищата. От друга страна родителите са по-чувствителни и по-лесно могат да разберат когато 

собственото им дете е обект на тормоз (Demaray, 2013). Затова, добрата комуникация между 

заинтересованите страни, основана на доверие и уважение, е изключително важна. Всеки в 

училище носи отговорност и има задължение да наблюдават за предупредителни признаци на 

тормоз, тъй като някои непреки форми на агресията са трудни за разпознаване. 

В случай на тормоз се налагат синхронизирани и твърди действия от всички страни. Необходимо е 

да се подходи със спокойствие и уважение, които могат да осигурят подкрепяща, грижовна и 

безопасна среда на всички ученици.

 Училищният психолог има важната роля да подкрепи детето-жертва и да му помогне да развие 

устойчивост и увереност в себе си.

Стела няма близки приятели в училище. Общува с едно-две деца. Понякога е обект на обиди и 

вербален тормоз от група деца от класа. Едно от момчетата си позволява да я рита и удря.  Класната 

не успява да се справи с проблема. Не взема страна, защото това са „детски работи“. Майката 

подава редица сигнали до директорката, РУО (Регионалното управление на образованието), МОН. 

Свързва се с адвокат и обмисля завеждане на дело. В крайна сметка момичето се премества в 

друго училище и ситуацията се успокоява. 

Стела трудно приема обидите от съучениците. Има периоди, в които става много емоционална и 

плаче. Тогава майката я спира от училище за седмица-две, докато се успокои.

Безопасна инфраструктура в и около училище, подходяща за хора с увреждания

От една страна, съществува известно припокриване между тази тема и нуждите на децата от 

достъпност, разгледани на следващото ниво от пирамидата. От друга, виждаме „достъпността“ 

по-скоро в контекста на възможност за упражняване на права и достъп до услуги, докато 

„безопасната инфраструктура“ е екзистенциален минимум, който училищата и детските градини 

трябва да осигурят. Поради тази причина и отделяме специално внимание. 

Представяме някои примери, свързани с безопасната инфраструктура, които се отнасят до 

нуждите на учениците със спина бифида и хидроцефалия: 

 Слабата чувствителност или пълната липса на чувствителност в долната част на тялото 

 носи сериозен риск за здравето. Понякога децата не могат да усетят, че нещо се случва с 

 тялото им и лесно могат да се изгорят, наранят или да счупят крак, без дори да усетят;

 Подредбата в класната стая трябва да позволява на децата, използващи помощни средства, 

 да се придвижват безопасно и свободно, за да могат да участват наравно с останалите във 

 всички дейности на класа. Пътеките между чиновете трябва да са достатъчно широки, 

 разчистени от ученически чанти, несесери и др.;

 Рампите са едно от икономически най-достъпните и най-използвани решения за 

 подобряване достъпността на сградите. При проектирането и монтирането им обаче рядко 

 се спазват стандарти. Рампите често са твърде стръмни, тесни и хлъзгави, което ги прави 

 опасни и неизползваеми. 

 Училището е със стълби до първия етаж, а коридорите са на нива. За да стигне до 

класната стая на първия етаж, майката и бабата на Роза я вдигат. Използвайки 

предизборна кампания, майката успява да издейства общинско финансиране 

за подобряване на достъпността в училище. Монтират естакади на задния 

вход и в коридорите, които обаче не помагат заради големия си наклон.  

Впоследствие, по инициатива на майката, директорката кандидатства по 

национална програма и получава финансиране за асансьор до първия 

 етаж. ;

 Монтирането на парапетите на външните стълби и от двете страни по протежението на 

 вътрешните, значително би подобрило самостоятелността, мобилността и усещането за 

 сигурност у децата. Това би имало силен положителен ефект върху  учениците с леки 

 двигателни увреждания, които не използват помощни средства. Нашето проучване показва, 

 че техните нужди от безопасност често остават неидентифицирани и непосрещнати,  поради 

 презумпцията, че могат да ходят самостоятелно. Не се вземат предвид важни детайли: 

 дейности като изкачване на стълби или 20 минутно ходене пеша до училище са рискови, 

 отнемат време и често не са възможни за дете с тежка чанта. Децата се нуждаят от помощ 

 или им отнема твърде много време;

 В училището има специализирани кабинети по физика, биология, география, компютърно 

 обучение и др., които са разположени на различни етажи в сградата. Качването и слизането 

 по стълбите за нея е предизвикателство и отнема цялото време през междучасията. Тъй 

 като все пак се справя, ръководството не счита за нужно да взема мерки и да мести класа на 

 първия етаж.

 Цялото семейство е ангажирано с образованието на Александра. Баща и я води сутрин с 

 колата, влиза с нея в училище и носи чантата до стаята на втория етаж;

 Дворът и тротоарите около сградата са важна част от училищната инфраструктура и също 

 трябва да са безопасни и достъпни. Това включва регулярно почистване на снега и листата; 

 осигуряване на ниски бордюри, здрави плочки и свободни тротоари за пешеходци.

 

 Основното училище на Мартин е било на 200 метра от дома му, но всеки ден  

 баща му го карал до там. Плочките на тротоарите били толкова счупени, 

 че количката едва се придвижвала. След няколко скъпи ремонти, баща 

 му решил да ползват колата

 Като цяло, ходенето на училище през зимата е предизвикателство. 

 Училищният двор е покрит със сняг, а деца и учители стигат до входа 

 през малка заледена пътека. Катка не може да върви с патериците и 

 се налага майка и да я придружава всеки ден до класната стая.

Допълнителна информация за нуждите от безопасност на деца със спина бифида и хидроцефалия е 

налична в ръководствата за всяка целева група.

ТРЕТО НИВО: ДОСТЪПНОСТ

Съгласно дефиницията на ООН, достъпността означава равен достъп на всички, като се допълва, че 

без достъп до съоръженията и услугите в общността, хората с увреждания никога няма да 

бъдат напълно приобщени (UN, н.д.).  Това твърдение е валидно, както за образованието, така и за 

всяка друга област от живота. Тъй като достъпността е определящ фактор за успешното 

приобщаване, сме я включили към базовите нива на пирамидата, заедно с физиологичните нужди 

и безопасността. 

Необходимостта от достъпност е толкова основна за децата със спина бифида и с хидроцефалия, че 

в повечето случаи не училищният профил или интересите определят училището, което детето ще 

посещава, а именно достъпната архитектура на сградата и съоръженията.

 

Александра се справя добре с учебния материал. Прави впечатление на прилежна и любознателна 

ученичка. Често получава похвали. На зрелостните изпити получава много добри оценки, които и 

позволяват да избира измежду най-добрите гимназии в града. След много размисли, семейството 

решава да не се възползва от тази възможност. Алекс продължава в  досегашното училище. То е 

близо до дома, изградени са добри отношения с екипа и е установена рутина при катетъризациите. 

Това надделява над интересите и възможностите на детето.

Семейството на Виктор се насочва към тази гимназия единствено заради изградената достъпна 

архитектурна среда. Интересите на момчето и профилът на училището не са фактор при избора. 

Сградата е снабдена с рампа до първи етаж, асансьор и тоалетна за хора с увреждания. Виктор 

може да стигне самостоятелно до всички помещения. Не ползва асистенция от възрастен в 

училище

Достъпността не следва да се разбира само във физически смисъл, но и като достъп до 

информация, услуги и съоръжения. Училището може да предприеме различни мерки за 

подобряване достъпа на деца със спина бифида и с хидроцефалия до образование. Някои от тях са 

свързани с изграждане на училищна среда без бариери, други с осигуряване на информация, 

комуникация и учебни материали в алтернативни формати.

Достъпна училищна инфраструктура

Недостъпният транспорт до училище, недостъпните входове и невъзможността някои деца да 

стигат свободно до столовата, специализираните кабинети, библиотеката и тоалетната, както и 

неподходящото обзавеждане на класните стаи, хлъзгавите подови настилки и др., се разглеждат 

като бариери пред образованието на деца с увреждания, в това число и децата със спина бифида и 

хидроцефалия.  Тези инфраструктурни бариери трябва да бъдат премахнати, за да се осигури 

приобщаваща училищна среда за всяко дете.

Достъпната училищна инфраструктура може да включва:

 Рампи във и извън сградата на училището за децата, които не могат да ползват стълби или 

 да качват бордюри;

 Парапети на външните стълби и двустранни парапети по протежение на вътрешното 

 стълбище;

 Асансьор в сградите с повече от един етаж;

 Достатъчно широки врати, осигуряващи свободното движение на деца в колички;

 Класни стаи с достатъчно място за маневри на дете в количка;

 Тоалетни помещения достъпни за колички, с достатъчно място за маневриране около 

 тоалетната и мивката и за придружител; с осигурено заключване и помощни дръжки;

 Обзавеждане в класната стая, предназначено да се използва от децата с увреждания – 

 достатъчно високи бюра, столове и др;

 Двор, площадки и тротоари около сградата, достъпни за деца в колички;

 Подходяща височина на дъската, за да може да се ползва от деца в колички;

 Отсъствие на катедра пред дъската; 

 Класната стая, която е на едно ниво;

 Наличие на места за паркиране, обозначени за хора с увреждания.

В повечето случаи за осигуряване на достъпна инфраструктура са необходими значителни 

финансови средства. Съществуват, обаче някои практични и рентабилни решения. 

Най-разпространеното и икономически изгодно решение е осигуряване на пълна достъпност до 

съоръженията на един от етажите в сградата и преместване на класа на трудноподвижното дете 

там. Обикновено това е първият етаж. Ако има външни стълби се монтира рампа; поне една 

тоалетна се пригодява за хора с увреждания; класната стая се пренарежда, за да се осигури 

достатъчно място за маневриране. Ако тоалетната не може да бъде пригодена, вариант е да се 

осигури достъп до друго подходящо помещение за катетеризация, като например здравния 

кабинет.

Въпреки своите плюсове, това решение не е най-приобщаващото и препоръчително, тъй като  много 

от кабинетите, библиотеката, столовата, са разположени на горните етажи и могат да останат 

недостъпни. В такъв случай училището трябва да осигури алтернативен достъп до тези услуги, 

например чрез помощник, който ще носи закуски, вода или книги от библиотеката. Този човек може 

да бъде учител, асистент или дори съученик.

Майката на Донка търси подкрепа от РУО. Насочват я към близкото квартално средно училище. 

Приемат Донка в редовен клас. Директорът намира стая за класа на първия етаж, който е на нивото 

на земята. В сградата има тоалетна за хора с увреждания. Детето може да се придвижва 

самостоятелно в класната стая и по коридорите, да излиза и влиза от сградата, да ползва тоалетна.

Всички мерки за подобряване на достъпността трябва да 

следват съответните стандарти и добри практики. Нашето 

проучване установи, че поради липса на опит и разбиране на 

стандартите за достъпност сред строителите и училищната 

администрация, училищната инфраструктура често остава 

недостъпна и дори опасна за учениците и хората с увреждания. 

За да подкрепи усилията на училищната администрация, 

ръководството за директори представя конкретни параметри 

и полезни съвети за превръщането на физическата среда на 

училището в безопасна, достъпна и приятелска за децата с 

увреждания.

Достъпна информация и обучителни материали

Всички материали и информация, предоставени в клас, 

трябва да са достъпни, разбираеми и използваеми от 

всички деца. Учениците със спина бифида и хидроцефалия 

може да се нуждаят от някои специални материали, като 

например:

 Допълнителен комплект учебници за дома;

 Копие от записките на учителя по урока;

 Аудио запис на преподадения от учителя урок;

 Приспособления и помощни технологии за работа в 

 клас;

 Софтуер/устройства за преобразуване на говор в текст и 

 обратно.

ЧЕТВЪРТО НИВО: ПРИНАДЛЕЖНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Четвъртото ниво от пирамидата обхваща нуждата от принадлежност на социално ниво. Съгласно 

класическата теория на Маслоу социалното ниво обикновено става приоритет след като базовите 

нива са достатъчно задоволени. На това ниво учениците търсят принадлежност към социалната 

си среда, искат да се идентифицират с връстниците си, да почувстват, че се вписват. Липсата на 

усещане за принадлежност често има отрицателен ефект при учениците, карайки ги да се 

чувстват изолирани и дори изключени от образователния процес. Всъщност най-големите 

затруднения пред учениците с дефицити се проявяват именно на това ниво. 

(Lutz, 2016)

Нашето проучване потвърждава тези констатации, но също така показва, че контактите с 

връстници са най-мотивиращият фактор сред учениците със спина бифида и хидроцефалия и 

техните родители в учебния процес.

През първите четири години, Елиф посещава редовен клас в масово училище. Родителите я 

записват заради контакта с децата. Момичето не може да възприеме нищо от материала, защото не 

чува. Не се научава да чете. Обича да рисува и преписва текстове като картини, без да знае 

значението им. Харесва и контактът с децата.

Изграждането на положителни взаимоотношения с връстници в детската градина и в училище 

може да бъде сериозно предизвикателство за децата със спина бифида и хидроцефалия. Някои от 

тях от ранна възраст се сблъскват с изолацията и изключването и не успяват да изградят добри 

социални умения. В процеса на израстване и прехода през юношеството към зрелостта, 

предизвикателствата нарастват още повече. Обикновено те са свързани с ниско самочувствие, 

неувереност, депресия, лоши социални умения и липса на социален опит. Въпреки че, тези 

проблеми са типични за всички млади хора, при децата и младежите със спина бифида и 

хидроцефалия, те са още по-обострени, заради допълнителните предизвикателства свързани с 

увреждането, с които те се сблъскват. 

Някои от тези предизвикателства значително възпрепятстват възможностите за неформално 

общуване с връстници и създаване на приятелства в училище. Когато тези пречки са 

идентифицирани навреме, те могат лесно да бъдат избегнати. Така се осигуряват по-добри условия 

за социално общуване и изграждане на социални умения. Например: 

 Голяма част от децата пропускат детската градина и така прескачат важно стъпало в 

 детското развитие, което носи много възможности за положителни контакти,  

 взаимодействие с връстници и трупане на социален опит;

 Децата със спина бифида обикновено се нуждаят от повече време за тоалет, заради 

 катетъризациите. Това намалява възможността за контакти с връстници през 

 междучасията. Добра практика е въвеждането на график за катетеризации във времето 

 извън голямото междучасие, така че детето да може да общува свободно;

 Повечето от тях не посещават часове по физическо възпитание и така пропускат ценна 

 възможност за развитие на положителни социални умения, умения за решаване на 

 проблеми и изграждане на екипност, които спорта в училище дава;

 По отношение на транспорта до и от училище, повечето деца са зависими от родителите си, 

 които ги придружават почти винаги. Причините са различни, от лошата инфраструктура до 

 тежките чанти. Времето преди и след училище може да се прекара в разходки и разговори с 

 приятели;

 Непрекъснатата асистенция и надзор от възрастен е поредната пречка пред свободното 

 общуване с връстници;

 Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия не участват в извънкласни занимания, 

 които са отлична възможност за срещи с хора със сходни интереси, създаване на 

 приятелства и развитие на социални умения. 

Честите хоспитализации и дългите периоди на отсъствие по различни здравословни причини, 

откъсват децата от училищния живот и им пречат да създадат по-дълбоки приятелства. Много 

вероятно е те да се нуждаят от допълнителна подкрепа в тази посока от своите учители и от 

другите заинтересовани страни.

ПЕТО НИВО: САМОУВАЖЕНИЕ И САМОСТОЯТЕЛНОСТ

За да бъдат ефективно приобщени в училище, децата трябва да се чувстват значими, уважавани и 

ценени от околните. Както споменахме по-рано, във връзка с психичното здраве, децата със спина 

бифида и с хидроцефалия често  демонстрират ниска самооценка. Изграждането на оптимална 

самостоятелност в ежедневието и на функционални житейски умения и компетенции, са от 

решаващо значение за постигане на независимост и самоувереност и по този начин за 

повишаване на самооценката при деца със спина бифида и хидроцефалия.

Като основни фактори определящи успешното функциониране в ежедневието и качеството на 

живот при децата със спина бифида, се посочват добрата физическа форма и мускулна сила, 

умствените способности и независимостта при придвижване. Те оказват влияние в много по-силна 

степен от другите медицински показатели, свързани с увреждането (Schoenmakers, 2004).

На практика това означава, че за да се насърчи самостоятелността и функционалността на 

учениците със спина бифида и хидроцефалия, детската градина и училището трябва да осигурят 

достъпна архитектурна среда, възможности за оптимално развитие и подходящи условия за спорт 

и физическа активност.

Това е дълъг процес, който изисква усилия от всички заинтересовани страни в образователния 

процес. Не можем да очакваме положителната промяна да се случи веднага, особено при деца, 

които са били изцяло зависими от грижата на възрастен и по отношение на уменията за 

самостоятелност, се развиват средно 2-5 години след връстниците си (Davis, 2006).

Всички заинтересовани страни трябва целенасочено и при всяка възможност да насърчават 

самостоятелността при децата:  

 За децата с двигателни увреждания достъпната архитектурна среда е определящ фактор 

 за постигане на самостоятелност в училище. Това е съществена предпоставка децата със 

 спина бифида и хидроцефалия да упражняват свободно правата си, да участват в 

 училищния живот наравно с връстниците си, да подобрят качеството си на живот, своята 

 самостоятелност и самочувствие.

 Всички тоалетни в училище са с клекало. Кабинките са прекалено тесни, за да се ползват с 

 асистент. Често се налага асистентката да сменя памперсите на Мони по коридорите, 

 докато другите деца са в час.;

 Някои деца със спина бифида успяват да ходят без нужда от каквато и да е помощ, докато 

 други може да се нуждаят от ортези или друг тип помощни средства, които да им помогнат 

 да се придвижват. Важно е децата да се научат да използват тези помощни средства 

 възможно най-рано, тъй като уменията за самостоятелно придвижване са пряко 

 свързани с когнитивно, физическо и социално развитие и независимост. Поради същите 

 причини по-големите деца трябва да познават достъпните транспортни услуги до училище;

 Възрастта за започване на самокатетеризация е различна, но при повечето деца това се 

 случва към десетата година (Atchley, 2020). Въпреки това, за някои деца на възраст 15-16 

 години самокатетеризацията си остава непреодолимо предизвикателство, без да има 

 медицинска предпоставка за това. Нужно е родителите и другите възрастни, които 

 катетъризират детето, да го насърчават и подготвят за прехода от ранна възраст, с 

 обяснения и включване в процедурата;
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 При децата с увреждания често се наблюдава прекалена зависимост от родител или друг 

 възрастен, дори за дейности, в които децата могат да се справят сами. Родителите трябва 

 да разпознават тези ситуации и да им противодействат ефективно, за да подкрепят 

 емоционалната независимост на детето. Включването на външен асистент в грижата, би 

 било добър вариант при наличието на подобна емоционална зависимост;

 Има различни варианти за минимизиране на теглото на ученическата чанта. Това може да 

 стане чрез осигуряване на шкаф за лични вещи в училище и втори комплект учебници; 

 използване на листове вместо тетрадки за работа в клас и ползването на електронна поща 

 за изпращане на готовите домашни. Така ще се намали нуждата от помощ на възрастни и 

 значително ще подобри самостоятелността на децата в училище и по пътя натам.

 

 Когато Ева се научава да се самокатетъризира, помощта на асистентката се ограничава 

 предимно до носенето на тежката чанта до и от училище. Ева изявява желание да остане 

 сама в училище. Родителите разговарят с училищното ръководство и класната и с леки 

 реорганизации успяват: директорът предлага втори комплект учебници, който да се ползва 

 само в училище; Ева получава ключ за една от тоалетните, където монтират  малка аптечка 

 с принадлежностите и; детето използва единични листове, вместо тетрадки. Чантата и се 

 олекотява значително и в 6-ти клас тя продължава без асистент. Децата от класа и помагат 

 с качването на стълби или с носенето на покупките;

 Съществуват специални приложения за смартфони и смартчасовници, които могат да 

 следят режима и диетата на детето и да му напомнят за катетеризациите, смяната на 

 позицията, приема на вода и лекарства. Те са изключително полезни в рутинната грижа и 

 позволяват на децата да бъдат по-независими в уменията си за самообслужване, вместо да 

 разчитат на възрастните да ги подканят;

 Когато срещнат дете с увреждане, повечето деца и възрастни се опитват да помогнат. 

 Такава помощ обаче не винаги е полезна и желана. За доброто самочувствие на децата е 

 важно да запазят своята независимост, доколкото това е възможно и да правят нещата, 

 които умеят, без незабавно някой да им се притичва на помощ. Когато предоставяте помощ 

 на детето, поискайте неговото разрешение и най-важното, попитайте го как иска да му 

 помогнете!;

 Физическата активност за хора със спина бифида е от решаващо значение, тъй като лошата 

 форма и загубата на сила могат да ги направят по-зависими в изпълнението на ежедневните 

 дейности (Rimmer, 2005). Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия могат и трябва 

 да участват в часовете по физическо възпитание. Понякога спортните дейности могат да 

 изискват адаптиране и модифициране, което е напълно постижимо с внимателно 

 планиране, достатъчно информация и творчество.

Проучване от 2005 г. (Schoenmakers, 2004) не открива съществени разлики в самочувствието и 

равнището на самоувереност между пациенти с по-тежки (менингомиелоцеле) и по-леки форми на 

спина бифида. Това показва, че всички деца със спина бифида и хидроцефалия се нуждаят от 

грижи и подкрепа, за да развият своите способности, представяне и функционалности. Нуждата 

от такава подкрепа съществува дори при децата, които могат да ходят без помощни средства 

или не са идентифицирани като ученици със специални образователни потребности.

Мони се придвижва без помощни средства, но е нестабилна. Майката се притеснява детето да не 

падне по стълбите или да бъде наранено от тичащи деца през междучасията. Директорката 

отказва да осигури допълнителни парапети на стълбите при входа или да премести класа на първи 

етаж, защото детето ходи и „няма нужда“.

ШЕСТО НИВО: КОГНИТИВНИ НУЖДИ

Когнитивните нужди са израз на естествената потребност у човек да учи, опознава, изследва и 

създава, за да разбере по-добре света около себе си. На това ниво ученикът се стреми да реализира 

своя личен потенциал в сферата на образованието. Учениците си поставят определени цели и се 

стремят към тяхното постижение.

 Повечето от тях имат средно ниво на интелигентност;

 Когнитивните функции се влияят най-силно от хидроцефалията и съпътстващите я 

 усложнения като проблеми с работата на клапата, брой на ревизии, наличие на припадъци и 

 допълнителни структурни аномалии на централната нервна система (Wills, 1993), (Fletcher, 

 1996);

 Резултатите от изследване на вербалната интелигентност дават по-точна прогноза за 

 потенциала на ученика, отколкото общите резултати на интелигентността;

 Децата със спина бифида се справят по-добре в четенето на глас и правописа,  отколкото в 

 разказването и математиката;

 Колкото по-високо е нивото на увреда, толкова по-голяма е вероятността интелигентността 

 и академичните умения да бъдат повлияни негативно;

 Учениците със спина бифида често демонстрират проблеми в перцептивно-моторното 

 развитие;

 Здравословните проблеми могат да повлияят негативно на успеха в училище;

 

Често се случва учениците със спина бифида и с хидроцефалия да бъдат несправедливо 

набеждавани за „мързеливи“ или „немотивирани“, когато всъщност са налице обучителни 

проблеми. Те трудно задържат внимание; работят бавно; неспокойни и разсеяни са; губят неща; 

могат да имат проблеми с вземането на решения. Изключително важно е педагогическият 

персонал да е обучен да разпознава затрудненията и да прилага стратегии за тяхното 

преодоляване. Понякога не е по силите на един учител да се справи с тази задача. Налага се 

прилагането на мултидисциплинарен подход и едновременна подкрепа от всички страни.

Ръководствата за всяка целева група дават полезни съвети как да се посрещнат когнитивните 

нужди на деца със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често срещаните обучителни затруднения, 

специфични стратегии за преподаване и добри практики са описани подробно в ръководствата за 

учители и специални учители.

СЕДМО НИВО: САМОЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

На последното ниво е поставена нуждата от усъвършенстване. Децата се стремят да подобрят 

училищната среда, собствения си живот и живота на хората около тях. Те вече не се 

самоопределят като уязвими и се чувстват готови да отстояват своите права и правата на другите.

 

Семействата често са най-добрият застъпник на детето и най-добрият модел за подражание, когато 

тези умения се заучават.  Въпреки това учителите и другите заинтересовани страни в 

образованието също могат да насърчат учениците в тази посока. 

Не само възрастните, но и самите ученици със спина бифида и с хидроцефалия трябва да познават 

и разбират правата си като деца и хора с увреждания. Важно е да могат да идентифицират 

дискриминацията и да познават техники и стратегии за справяне с нея. Това може да се постигне 

чрез положителни модели на подражание, добри примери, наставническа подкрепа и гражданско 

образование в училище.

Повече информация за това как всяка целева група може да подкрепи децата да подобрят уменията 

си за застъпничество и самозастъпничество, е предоставена във всяко ръководство.

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



детската градина и в училището. Multi-IN пирамидата е изградена от седем нива. В настоящия 

раздел ще се спрем на всяко от тях като опишем конкретните потребности попадащи в него, ще 

покажем реални примери и ще посочим как те могат да бъдат посрещнати от участниците в 

образователния процес/заинтересованите страни. 

Пирамида на приобщаването Multi-IN, адаптирана по йерархичния модел на Маслоу, в подкрепа

учениците със спина бифида и с хидроцефалия. 

ПЪРВО НИВО: ФИЗИОЛОГИЧНИ НУЖДИ

На първото ниво от модела на Маслоу са физиологичните нужди. Това са нуждите от първа 

необходимост в живота ни, като храна, питейна вода, сън, облекло, добро здраве.

Тук е моментът да обърнем внимание на цялостната представа за здравето на децата със спина 

бифида и с хидроцефалия. Съгласно общоприетото схващане, всички хора с увреждания имат 

здравословен проблем (ICF, 2001). Въпреки това, наличието на увреждане не означава, че човек е 

СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ НУЖДИ

През юни 1994 представители на 92 правителства и 25 международни организации се 

събират в Саламанка, Испания на Световна конференция посветена на специалните 

образователни потребности. Конференцията завършва с декларация, в която 

участниците потвърждават необходимостта от осигуряване на еднакво 

образование за всички хора със специални образователни нужди по 

света. Декларацията от Саламанка (United Nations Ministry of Educational, 

1994) определя децата със специални образователни потребности като 

деца, които срещат бариери пред равния достъп и участие в 

образованието, и потвърждава правото им да бъдат обучавани 

заедно с всички други деца. Декларацията обръща специално 

внимание на многообразието и приобщаването в училище на всички 

деца без значение от техните индивидуални различия и дефицити. 

В тази перспектива, децата със спина бифида и с хидроцефалия, наред със 

своите уникални характеристики, интереси и способности, имат комплексен набор от специални 

образователни потребности, които трябва да бъдат посрещнати, за да бъде успешно приобщаването им 

в детската градина и училището. Пълният спектър от тези нужди може да варира в зависимост от 

различни фактори и техните комбинации, като здравословно състояние, степен на увреждане, семейна 

среда и социално-икономически статус.

От съществено значение е, основните заинтересовани страни в образователния процес да умеят 

да идентифицират нуждите на децата, за да бъдат те посрещнати адекватно. Поради 

комплексния им характер, това се оказва трудна задача дори за професионалисти с богат опит 

или членове на семейството, които са прекарали години в грижи за децата си. Общите насоки 

разглеждат специфичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия в детската градина 

и в училището, за да подпомогнат заинтересованите страни успешно да ги идентифицират.  

Когато говорим за специални нужди, бихме искали да насърчим читателите да ги възприемат не 

като резултат от липси в детето, а като несъответствие между наличните ресурси в системата на 

образованието и нуждите от подкрепа на детето. Необходимо е да направим и някои други 

уточнения:

 В този раздел сме включили откъси от лични истории, изготвени въз основата на серия от 

 полуструктурирани, дълбочинни лични интервюта, които проведохме с родители и деца със 

 спина бифида и хидроцефалия от България и Словакия;

 Въпреки че ги наричаме специални или специфични, тези нужди не изискват, нито 

 предполагат, съществуването на специална образователна система, като специални 

 училища, специални класове, дневни центрове и др. Мястото на децата със спина бифида и 

 хидроцефалия е в масовата образователна система, където всички ученици с и без 

 увреждания учат заедно;

 Потребностите на децата със спина бифида и хидроцефалия в процеса на приобщаване 

 трябва да бъдат посрещнати от общообразователната система, чрез специални услуги, 

 предназначени и предоставени  в съответствие с нуждите им;

 Следвайки философията за равен достъп и пълно участие, описваме нуждите, които отиват 

 далеч отвъд академичната страна на образованието. 

ПРИЛАГАНЕ МОДЕЛЪТ НА МАСЛОУ ПРИ АНАЛИЗ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ НУЖДИ НА ДЕЦАТА СЪС СПИНА БИФИДА 
И С ХИДРОЦЕФАЛИЯ

Общите насоки използват моделът на Маслоу (Maslow, 1943) като концептуална рамка за 

систематизиране и анализ на нуждите на децата със спина бифида и хидроцефалия в училище. 

Йерархията на нуждите на Маслоу е мотивационна теория в психологията, която обобщава модела 

на човешките нужди, изобразени под формата на пирамида с пет надграждащи се нива.  От основата 

към върха, нуждите са описани като:

 Физиологични нужди, като нуждата от храна, вода, облекло;

 Нужда от сигурност и защита;

 Социална принадлежност, включително отношения с партньор, семейство, приятели;

 Уважение, постижения, признание, постигане на успех;

 Самоусъвършенстване, личностно и творческо израстване.

В основата на модела е разбирането, че когато човек се доближава до задоволяването на дадена 

потребност, той ще изпита следващата по-висока потребност в йерархията. Същевременно, човек 

може да бъде повлиян от множество нужди в един и същи момент. 

Моделът на Маслоу е ценен инструмент за оценка, който се използва в много области, свързани с 

работата и грижата за хора. Както редица изследователи са открили, той помага да се изследват в 

дълбочина най-разнообразни области в образованието (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). 

Прилага се  успешно при ученици извън норма, тъй като техните специфични нужди са по-трудни за 

идентифициране и посрещане (Lutz, 2016). В нашия случай, йерархичният модел на Маслоу ни дава 

концептуалната рамка за анализ на нуждите на децата със спина бифида и с хидроцефалия в 

нездрав. Независимо от своите увреждания или заболявания, хората могат да се намират в добро 

здраве, защото се хранят добре, правят упражнения, движат се, спят достатъчно, чувстват се в 

добро емоционално и физическо състояние (Krahn, 2021). С навременна и качествена грижа, и 

контрол над вторичните състояния, децата със спина бифида и хидроцефалия могат да се радват на 

добро здраве и да се чувстват физически добре. Усещането за добро здраве и физическа форма е 

субективно. Много хора имат трайни увреждания, но това не им пречи да се чувстват здрави и 

силни. Фактът, че някои деца се движат или говорят различно, не ги прави болни. Някои функции 

може да са засегнати, но това не означава, че страдат от болест. Не очаквайте да се оправят или да 

оздравеят. Не се отнасяйте с тях като с болни хора, а ги подкрепете да останат здрави!

За 7 години родителите на Виктор не успяват да намерят общ език с ръководството на 

училището. Директорката е добронамерена и се опитва да помогне, според 

собствените си разбирания. Отказва да остави класа на първия етаж и да подкрепи 

усилията на майката, а в същото време организира базари за събиране на средства, 

„за да може Виктор да проходи“, без да потърси съгласие или да уведоми 

предварително родителите. Това води до редица неудобни ситуации със съседи от 

квартала, които коментират доходите и покупките на семейството. Друга приумица на 

директорката е момчето да носи бяла народна носия, за да проходи.

Логично е да се очаква здравният работник в училище да поема грижата за основните здравни 

нужди на децата, включително и тези със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често това е 

училищната сестра. Здравните грижи и насърчаването на здравословен начин на живот, обаче не са 

отговорност единствено на медицинската сестра. От съществено значение е всички 

заинтересовани страни в образованието да разбират и приемат състоянието на детето, така че то да 

получи най-добра грижа и да се радва на най-добро здраве.

Обхватът на здравни грижи към децата със спина бифида и с хидроцефалия може да включва:

Проследяване работата на клапата

Около 85-90 процента от хората със спина бифида имат и хидроцефалия. Обикновено тя се лекува 

хирургично с поставяне на шънт (клапа), за да предпази мозъка от натрупването на ликвор в 

главата. При част от децата периодично се налага ревизия на клапата, поради неизправност или 

запушване. Важно е персоналът в училище да познава добре симптомите на неработещ шънт. При 

децата те могат да са различни, но най-често срещаните са сутрешно главоболие, висока 

температура, припадък, гадене и повръщане, необичайна умора и сънливост, необичайна 

раздразнителност и промени в настроението, замаяност, световъртеж, подуване и/или 

зачервяване на кожата в областта по протежение на клапната система.

Грижа за кожата

При хората със спина бифида обикновено се наблюдава по-слаба чувствителност или изцяло липса 

на такава в долната част на тялото. Някои деца не усещат болка, горещина, студ, порязване, 

изтръпване или влага. Кожните възпаления и рани могат да се развият бързо и рязко да се влошат. 

Най-честите препоръки в грижата за кожата в детската градина/училището включват:

 Децата трябва да носят широки и меки дрехи от естествени тъкани като памук, дори ако се 

 налага да се различават от училищната униформа;

 Мястото им в клас трябва да е далеч от източници на топлина като радиатори, печки на 

 дърва, камини. Децата трябва да избягват горещи метални повърхности през лятото и 

 продължително излагане на студ през зимата;

 Децата се нуждаят от помощ, когато носят горещи напитки;

 Децата трябва да избягват да работят с лаптоп в скута си, заради риск от изгаряне;

 Необходима е регулярна смяна на позата и преместване на тежестта на всеки 20-30 минути; 

 Препоръчва се раздвижване и леки физически упражнения;

 Полезни могат да бъдат декубитални възглавници за количката или стола, за да се избегне 

 разраняване на кожата в точките на натиск;

 Честата смяна на памперса/урологичната подложка е важна, за да се избегнат кожните 

 инфекции и раздразненията в областта; 

Алергия към латекс

Децата със спина бифида са група с повишен риск от развитие на алергия към латекс. Латексът е 

натурална гума, която се използва за изработването на много продукти присъстващи в училище. 

Такива са ръкавици, гумички, балони, подови настилки във физкултурния салон и на открито, 

дръжки на ракети и др. Рискът от развитие на алергия се повишава при многократния контакт с 

латекс. Поради тази причина, при деца със спина бифида, трябва да  се избягват латексови 

продукти и при възможност да бъдат заменени с алтернативи, изработени от винил или силикон. 

Алергичните симптоми могат да са с различни проявления. По-леките са зачервяване на кожата  в 

зоните на контакт с латекса,  сълзене и дразнене на очите, хрема, обрив. Може да се стигне до 

респираторен дистрес и анафилактичен шок.

Учениците, алергични или чувствителни към латекс, често са алергични и към някои храни, като 

банани, киви, папая, авокадо и кестени.

Контрол на инконтиненцията и предпазване от уроинфекции

Урологичните нарушения, в това число уроинфекции, инконтиненция и бъбречна недостатъчност, са 

основна причина за заболеваемост и смъртност при пациентите със спина бифида. В дългосрочен 

план, урологичните усложнения са причина за 33% от смъртността при тази пациентска група 

(Gutiérrez-González, 2020).

Чистата интермитентна катетеризация остава златен стандарт за контрол на пикочния мехур и 

съпътстващите уроинфекции при пациенти със спина бифида (Lapides J, 1972).

С тази информация искаме да подчертаем колко важно е поддържането на добро урологично 

здраве чрез прилагане на периодични катетеризации.  От решаващо значение е учебното заведение, 

където децата прекарват по-голямата част от времето си, да осигури подходящи условия за това, 

като например:

 Достъпно помещение за катетеризация, което е чисто и достатъчно широко, за да побере 

 възрастен придружител и да може детето да маневрира с количката си. То трябва да се 

 заключва, за да осигурява уединение и сигурност. Такова помещение може да е адаптирана 

 тоалетна, здравния кабинет или друга стая с ВиК;

 Обучен служител (сестра, лекар, асистент), който да извършва катетеризациите или да 

 помага на детето за това;

 Достатъчно време за извършване на периодичните катетеризации, понякога дори по време 

 на учебни занятия;

 Дискретна и незабавна помощ, в случай на инцидент с подмокряне или зацапване.

Повече информация за процедурата по чиста интермитентна катетеризация може да намерите в 

ръководствата за сестри и асистенти.

Когато Борис е на 3 години майката решава да се върне на работа. Започва да 

търси подходяща детска градина. Притесненията на семейството са 

свързани с нуждата Борис да бъде катетеризиран 2-3 пъти в рамките на 

работния ден. Майката преценява, че такава помощ може да потърси от 

медицинските сестри, с които всички градини разполагат. Въпреки че нормативната 

уредба вменява това задължение на сестрите в градини и училища, майката е чувала 

за случаи на отказ.

При първата среща със сестрата, майката носи със себе си цялата медицинска документация и прави 

нагледна демонстрация. Сестрата се съгласява и започва да катетеризира Борис в медицинския 

кабинет по два-три пъти дневно. Сменя и памперса на момчето. Всичко върви гладко. Майката се връща 

на работа, а детето се чувства добре в градината. Има приятели и ходи с желание.

Здравословен начин на живот

Децата със спина бифида и хидроцефалия са изложени на висок риск от затлъстяване. След 

навършване на 6 години, минимум 50% от тях са с наднормено тегло; при младите хора и 

възрастните над 50% са затлъстели. Излишните килограми ограничават подвижността, 

самостоятелността и уменията  за самообслужване в ежедневието, а така борбата с тях става още 

по-трудна. Най-доброто решение е превенцията и изграждането на здравословни хранителни 

навици от ранна детска възраст. Освен това, диетата богата на фибри и течности подпомага 

регулирането функцията на червата. 

Въпреки че семейството има най-голямо влияние върху формирането на хранителни навици, 

училището може да помогне и насърчи здравословния начин на живот, особено в областта на 

спорта и физическите дейности. Нашето проучване показа, че прилагането на адаптирани 

програми за децата със спина бифида и с хидроцефалия в часовете по физическо възпитание е 

възможно и може да бъде успешно. За съжаление, повечето от децата не участват в часовете по 

физическо. Аргументите може да са различни, но зад тях лесно прозира незнание и неразбиране на 

състоянието им. В практиката съществуват различни начини за приобщаване на дете със спина 

бифида в часовете по физическо възпитание. Двигателните умения не са толкова определящи, 

колкото желанието на страните. Даденият пример е за момче, което е в инвалидна количка и е 

активен спортист. 

В началното училище любимият предмет на Виктор е физическото възпитание. Салонът е на третия 

етаж, но майката го качва всеки път когато се наложи. Учителката го включва в заниманията като 

измисля игри с децата или му възлага индивидуални задачи, като бокс.

Душевно здраве 
Концепцията за Аз-а е основен компонент от психичното здраве. Тя включва начинът, по който детето 

възприема своята идентичност и по който осъзнава своите качества и особености, съпоставя ги спрямо 

останалите и изгражда самочувствие. Изследвания показват, че децата със спина бифида имат 

значително по-ниско самочувствие по отношение на външния си вид, атлетичност, социално приемане и 

представяне в училище (Shields, 2008). Заедно с това, те са изложени и на риск от депресивни симптоми 

и тревожност (Padua, 2002).

Рискът за психичното здраве изисква сътрудничество и участие на всички заинтересовани страни, 

особено по време на пубертета, когато някои деца със спина бифида и хидроцефалия могат да изпитват 

сериозни затруднения.

 Роза е чувствителна към силни звуци, често сменя настроенията си, понякога 

изпада в нервни кризи. Това се засилва след навлизане в пубертета. 

Когато е в първи клас, след обследване са установени обучителни 

затруднения. С нея започват да работят специален педагог и психолог. 

Майката е доволна от ресурсното подпомагане, защото в тиха и спокойна 

обстановка, Роза възприема материала по-добре. Психологът и оказва голяма 

подкрепа при някои от пубертетните кризи.

При обобщаване на физиологичните нужди, поставихме основен акцент върху цялостното здраве и 

грижи. Отделно от това, обръщаме внимание и на достъпа до храна и вода, който може да бъде 

затруднен поради недостъпната среда, особено при деца в колички. Често училищната столова, 

лавки и кафенета се намират в сутерена, на висок етаж или извън сградата; понякога чешмите са 

твърде високи или недостъпни за човек в инвалидна количка. Тези специфични случаи трябва да се 

вземат предвид, така че да се осигури достъп на всяко дете до храна и вода. Ако в училището не 

може да бъде направена реконструкция, трябва да има назначен отговорник, който да се грижи  

детето да не остава гладно и жадно.  Това може да е дежурният учител, асистент или съученик.

Допълнителна информация за физиологичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия 

е налична в ръководствата за всяка целева група. Здравните грижи са описани подробно в 

ръководството за медицински сестри

ВТОРО НИВО: БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА

The second level of Maslow's classic hierarchy is safety needs and it should be a major concern in all 

schools and kindergartens. As any other students, children with spina bifida and hydrocephalus need to 

feel safe in the environment in which they are learning.

Първа помощ

Всяко учебно заведение трябва да разполага с поне един служител, обучен да оказва първа помощ. 

В България това обикновено е медицинският персонал, заради своето образование и опит. 

Най-честите състояния, които изискват оказването на първа помощ при децата със спина бифида и 

с хидроцефалия са случаи на неизправност на клапата, припадъци, изгаряния, счупване на кости. 

Училищният персонал, който взаимодейства с детето, също трябва да е обучен как да реагира в 

тези случаи, кого трябва да уведоми и кога да сигнализира 112.

Евакуация при бедствия

Природни бедствия и други извънредни ситуации могат да се случат винаги и по всяко време. За да 

бъдат добре подготвени, детските градини и училищата изготвят план за евакуация и провеждат 

регулярни практики и обучения. Планът за евакуация трябва да съдържа ясни процедури и 

отговорности по отношение на лицата, които ще се нуждаят от специална помощ в случай на 

извънредна ситуация,в това число и ученици със спина бифида и с хидроцефалия.

Осигуряването на столове и носилки за спешни случаи, като част от плана, могат да улеснят 

евакуацията на трудноподвижните хора, особено от по-високите етажи на учреждението. Ако 

такива приспособления не са налични, е препоръчително класът, в който учи трудно подвижно дете, 

да бъде оставен на първия етаж, като най-достъпна и безопасна опция.

Провеждането на обучения е от значение, за да се избегне паника сред персонала и учениците при  

реална ситуация. Те са и добър индикатор за това какво може да се случи в случай на спешност.

… в училището се провежда учение за пожарна безопасност. По време на последния час за деня, 

човек от персонала влиза по стаите и предупреждава за пожар. Децата се втурват по стълбите, а 11 

годишният Виктор влиза в асансьора и натиска бутона. Докато пътува надолу, токът е спрян и 

детето остава в пълна тъмнина, затворен между етажите. Чува само превъзбудени викове „Пожар!“. 

Успява да се съвземе от уплахата и звъни по мобилния телефон на баща си, който телефонира на 

ръководството на училището. До обаждането на бащата никой не е установил липсата на Виктор.  

Психически момчето се възстановява трудно. Дълго след инцидента не може да стои в затворени 

пространства и се налага бабата да го придружава в училище за няколко месеца. 

Майката подава сигнали до различни институции, но така и не разбира кой носи отговорност за 

случая.

Защита от тормоз

Според ЮНЕСКО, учениците с увреждания са засегнати от тормоз в по-голяма степен, без значение 

от възраст и учебна среда, като това оказва негативно въздействие върху тяхното образование, 

здраве и общо благополучие. 

Много проучвания показват, че учителите и училищният персонал често подценяват тормоза в 

училищата. От друга страна родителите са по-чувствителни и по-лесно могат да разберат когато 

собственото им дете е обект на тормоз (Demaray, 2013). Затова, добрата комуникация между 

заинтересованите страни, основана на доверие и уважение, е изключително важна. Всеки в 

училище носи отговорност и има задължение да наблюдават за предупредителни признаци на 

тормоз, тъй като някои непреки форми на агресията са трудни за разпознаване. 

В случай на тормоз се налагат синхронизирани и твърди действия от всички страни. Необходимо е 

да се подходи със спокойствие и уважение, които могат да осигурят подкрепяща, грижовна и 

безопасна среда на всички ученици.

 Училищният психолог има важната роля да подкрепи детето-жертва и да му помогне да развие 

устойчивост и увереност в себе си.

Стела няма близки приятели в училище. Общува с едно-две деца. Понякога е обект на обиди и 

вербален тормоз от група деца от класа. Едно от момчетата си позволява да я рита и удря.  Класната 

не успява да се справи с проблема. Не взема страна, защото това са „детски работи“. Майката 

подава редица сигнали до директорката, РУО (Регионалното управление на образованието), МОН. 

Свързва се с адвокат и обмисля завеждане на дело. В крайна сметка момичето се премества в 

друго училище и ситуацията се успокоява. 

Стела трудно приема обидите от съучениците. Има периоди, в които става много емоционална и 

плаче. Тогава майката я спира от училище за седмица-две, докато се успокои.

Безопасна инфраструктура в и около училище, подходяща за хора с увреждания

От една страна, съществува известно припокриване между тази тема и нуждите на децата от 

достъпност, разгледани на следващото ниво от пирамидата. От друга, виждаме „достъпността“ 

по-скоро в контекста на възможност за упражняване на права и достъп до услуги, докато 

„безопасната инфраструктура“ е екзистенциален минимум, който училищата и детските градини 

трябва да осигурят. Поради тази причина и отделяме специално внимание. 

Представяме някои примери, свързани с безопасната инфраструктура, които се отнасят до 

нуждите на учениците със спина бифида и хидроцефалия: 

 Слабата чувствителност или пълната липса на чувствителност в долната част на тялото 

 носи сериозен риск за здравето. Понякога децата не могат да усетят, че нещо се случва с 

 тялото им и лесно могат да се изгорят, наранят или да счупят крак, без дори да усетят;

 Подредбата в класната стая трябва да позволява на децата, използващи помощни средства, 

 да се придвижват безопасно и свободно, за да могат да участват наравно с останалите във 

 всички дейности на класа. Пътеките между чиновете трябва да са достатъчно широки, 

 разчистени от ученически чанти, несесери и др.;

 Рампите са едно от икономически най-достъпните и най-използвани решения за 

 подобряване достъпността на сградите. При проектирането и монтирането им обаче рядко 

 се спазват стандарти. Рампите често са твърде стръмни, тесни и хлъзгави, което ги прави 

 опасни и неизползваеми. 

 Училището е със стълби до първия етаж, а коридорите са на нива. За да стигне до 

класната стая на първия етаж, майката и бабата на Роза я вдигат. Използвайки 

предизборна кампания, майката успява да издейства общинско финансиране 

за подобряване на достъпността в училище. Монтират естакади на задния 

вход и в коридорите, които обаче не помагат заради големия си наклон.  

Впоследствие, по инициатива на майката, директорката кандидатства по 

национална програма и получава финансиране за асансьор до първия 

 етаж. ;

 Монтирането на парапетите на външните стълби и от двете страни по протежението на 

 вътрешните, значително би подобрило самостоятелността, мобилността и усещането за 

 сигурност у децата. Това би имало силен положителен ефект върху  учениците с леки 

 двигателни увреждания, които не използват помощни средства. Нашето проучване показва, 

 че техните нужди от безопасност често остават неидентифицирани и непосрещнати,  поради 

 презумпцията, че могат да ходят самостоятелно. Не се вземат предвид важни детайли: 

 дейности като изкачване на стълби или 20 минутно ходене пеша до училище са рискови, 

 отнемат време и често не са възможни за дете с тежка чанта. Децата се нуждаят от помощ 

 или им отнема твърде много време;

 В училището има специализирани кабинети по физика, биология, география, компютърно 

 обучение и др., които са разположени на различни етажи в сградата. Качването и слизането 

 по стълбите за нея е предизвикателство и отнема цялото време през междучасията. Тъй 

 като все пак се справя, ръководството не счита за нужно да взема мерки и да мести класа на 

 първия етаж.

 Цялото семейство е ангажирано с образованието на Александра. Баща и я води сутрин с 

 колата, влиза с нея в училище и носи чантата до стаята на втория етаж;

 Дворът и тротоарите около сградата са важна част от училищната инфраструктура и също 

 трябва да са безопасни и достъпни. Това включва регулярно почистване на снега и листата; 

 осигуряване на ниски бордюри, здрави плочки и свободни тротоари за пешеходци.

 

 Основното училище на Мартин е било на 200 метра от дома му, но всеки ден  

 баща му го карал до там. Плочките на тротоарите били толкова счупени, 

 че количката едва се придвижвала. След няколко скъпи ремонти, баща 

 му решил да ползват колата

 Като цяло, ходенето на училище през зимата е предизвикателство. 

 Училищният двор е покрит със сняг, а деца и учители стигат до входа 

 през малка заледена пътека. Катка не може да върви с патериците и 

 се налага майка и да я придружава всеки ден до класната стая.

Допълнителна информация за нуждите от безопасност на деца със спина бифида и хидроцефалия е 

налична в ръководствата за всяка целева група.

ТРЕТО НИВО: ДОСТЪПНОСТ

Съгласно дефиницията на ООН, достъпността означава равен достъп на всички, като се допълва, че 

без достъп до съоръженията и услугите в общността, хората с увреждания никога няма да 

бъдат напълно приобщени (UN, н.д.).  Това твърдение е валидно, както за образованието, така и за 

всяка друга област от живота. Тъй като достъпността е определящ фактор за успешното 

приобщаване, сме я включили към базовите нива на пирамидата, заедно с физиологичните нужди 

и безопасността. 

Необходимостта от достъпност е толкова основна за децата със спина бифида и с хидроцефалия, че 

в повечето случаи не училищният профил или интересите определят училището, което детето ще 

посещава, а именно достъпната архитектура на сградата и съоръженията.

 

Александра се справя добре с учебния материал. Прави впечатление на прилежна и любознателна 

ученичка. Често получава похвали. На зрелостните изпити получава много добри оценки, които и 

позволяват да избира измежду най-добрите гимназии в града. След много размисли, семейството 

решава да не се възползва от тази възможност. Алекс продължава в  досегашното училище. То е 

близо до дома, изградени са добри отношения с екипа и е установена рутина при катетъризациите. 

Това надделява над интересите и възможностите на детето.

Семейството на Виктор се насочва към тази гимназия единствено заради изградената достъпна 

архитектурна среда. Интересите на момчето и профилът на училището не са фактор при избора. 

Сградата е снабдена с рампа до първи етаж, асансьор и тоалетна за хора с увреждания. Виктор 

може да стигне самостоятелно до всички помещения. Не ползва асистенция от възрастен в 

училище

Достъпността не следва да се разбира само във физически смисъл, но и като достъп до 

информация, услуги и съоръжения. Училището може да предприеме различни мерки за 

подобряване достъпа на деца със спина бифида и с хидроцефалия до образование. Някои от тях са 

свързани с изграждане на училищна среда без бариери, други с осигуряване на информация, 

комуникация и учебни материали в алтернативни формати.

Достъпна училищна инфраструктура

Недостъпният транспорт до училище, недостъпните входове и невъзможността някои деца да 

стигат свободно до столовата, специализираните кабинети, библиотеката и тоалетната, както и 

неподходящото обзавеждане на класните стаи, хлъзгавите подови настилки и др., се разглеждат 

като бариери пред образованието на деца с увреждания, в това число и децата със спина бифида и 

хидроцефалия.  Тези инфраструктурни бариери трябва да бъдат премахнати, за да се осигури 

приобщаваща училищна среда за всяко дете.

Достъпната училищна инфраструктура може да включва:

 Рампи във и извън сградата на училището за децата, които не могат да ползват стълби или 

 да качват бордюри;

 Парапети на външните стълби и двустранни парапети по протежение на вътрешното 

 стълбище;

 Асансьор в сградите с повече от един етаж;

 Достатъчно широки врати, осигуряващи свободното движение на деца в колички;

 Класни стаи с достатъчно място за маневри на дете в количка;

 Тоалетни помещения достъпни за колички, с достатъчно място за маневриране около 

 тоалетната и мивката и за придружител; с осигурено заключване и помощни дръжки;

 Обзавеждане в класната стая, предназначено да се използва от децата с увреждания – 

 достатъчно високи бюра, столове и др;

 Двор, площадки и тротоари около сградата, достъпни за деца в колички;

 Подходяща височина на дъската, за да може да се ползва от деца в колички;

 Отсъствие на катедра пред дъската; 

 Класната стая, която е на едно ниво;

 Наличие на места за паркиране, обозначени за хора с увреждания.

В повечето случаи за осигуряване на достъпна инфраструктура са необходими значителни 

финансови средства. Съществуват, обаче някои практични и рентабилни решения. 

Най-разпространеното и икономически изгодно решение е осигуряване на пълна достъпност до 

съоръженията на един от етажите в сградата и преместване на класа на трудноподвижното дете 

там. Обикновено това е първият етаж. Ако има външни стълби се монтира рампа; поне една 

тоалетна се пригодява за хора с увреждания; класната стая се пренарежда, за да се осигури 

достатъчно място за маневриране. Ако тоалетната не може да бъде пригодена, вариант е да се 

осигури достъп до друго подходящо помещение за катетеризация, като например здравния 

кабинет.

Въпреки своите плюсове, това решение не е най-приобщаващото и препоръчително, тъй като  много 

от кабинетите, библиотеката, столовата, са разположени на горните етажи и могат да останат 

недостъпни. В такъв случай училището трябва да осигури алтернативен достъп до тези услуги, 

например чрез помощник, който ще носи закуски, вода или книги от библиотеката. Този човек може 

да бъде учител, асистент или дори съученик.

Майката на Донка търси подкрепа от РУО. Насочват я към близкото квартално средно училище. 

Приемат Донка в редовен клас. Директорът намира стая за класа на първия етаж, който е на нивото 

на земята. В сградата има тоалетна за хора с увреждания. Детето може да се придвижва 

самостоятелно в класната стая и по коридорите, да излиза и влиза от сградата, да ползва тоалетна.

Всички мерки за подобряване на достъпността трябва да 

следват съответните стандарти и добри практики. Нашето 

проучване установи, че поради липса на опит и разбиране на 

стандартите за достъпност сред строителите и училищната 

администрация, училищната инфраструктура често остава 

недостъпна и дори опасна за учениците и хората с увреждания. 

За да подкрепи усилията на училищната администрация, 

ръководството за директори представя конкретни параметри 

и полезни съвети за превръщането на физическата среда на 

училището в безопасна, достъпна и приятелска за децата с 

увреждания.

Достъпна информация и обучителни материали

Всички материали и информация, предоставени в клас, 

трябва да са достъпни, разбираеми и използваеми от 

всички деца. Учениците със спина бифида и хидроцефалия 

може да се нуждаят от някои специални материали, като 

например:

 Допълнителен комплект учебници за дома;

 Копие от записките на учителя по урока;

 Аудио запис на преподадения от учителя урок;

 Приспособления и помощни технологии за работа в 

 клас;

 Софтуер/устройства за преобразуване на говор в текст и 

 обратно.

ЧЕТВЪРТО НИВО: ПРИНАДЛЕЖНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Четвъртото ниво от пирамидата обхваща нуждата от принадлежност на социално ниво. Съгласно 

класическата теория на Маслоу социалното ниво обикновено става приоритет след като базовите 

нива са достатъчно задоволени. На това ниво учениците търсят принадлежност към социалната 

си среда, искат да се идентифицират с връстниците си, да почувстват, че се вписват. Липсата на 

усещане за принадлежност често има отрицателен ефект при учениците, карайки ги да се 

чувстват изолирани и дори изключени от образователния процес. Всъщност най-големите 

затруднения пред учениците с дефицити се проявяват именно на това ниво. 

(Lutz, 2016)

Нашето проучване потвърждава тези констатации, но също така показва, че контактите с 

връстници са най-мотивиращият фактор сред учениците със спина бифида и хидроцефалия и 

техните родители в учебния процес.

През първите четири години, Елиф посещава редовен клас в масово училище. Родителите я 

записват заради контакта с децата. Момичето не може да възприеме нищо от материала, защото не 

чува. Не се научава да чете. Обича да рисува и преписва текстове като картини, без да знае 

значението им. Харесва и контактът с децата.

Изграждането на положителни взаимоотношения с връстници в детската градина и в училище 

може да бъде сериозно предизвикателство за децата със спина бифида и хидроцефалия. Някои от 

тях от ранна възраст се сблъскват с изолацията и изключването и не успяват да изградят добри 

социални умения. В процеса на израстване и прехода през юношеството към зрелостта, 

предизвикателствата нарастват още повече. Обикновено те са свързани с ниско самочувствие, 

неувереност, депресия, лоши социални умения и липса на социален опит. Въпреки че, тези 

проблеми са типични за всички млади хора, при децата и младежите със спина бифида и 

хидроцефалия, те са още по-обострени, заради допълнителните предизвикателства свързани с 

увреждането, с които те се сблъскват. 

Някои от тези предизвикателства значително възпрепятстват възможностите за неформално 

общуване с връстници и създаване на приятелства в училище. Когато тези пречки са 

идентифицирани навреме, те могат лесно да бъдат избегнати. Така се осигуряват по-добри условия 

за социално общуване и изграждане на социални умения. Например: 

 Голяма част от децата пропускат детската градина и така прескачат важно стъпало в 

 детското развитие, което носи много възможности за положителни контакти,  

 взаимодействие с връстници и трупане на социален опит;

 Децата със спина бифида обикновено се нуждаят от повече време за тоалет, заради 

 катетъризациите. Това намалява възможността за контакти с връстници през 

 междучасията. Добра практика е въвеждането на график за катетеризации във времето 

 извън голямото междучасие, така че детето да може да общува свободно;

 Повечето от тях не посещават часове по физическо възпитание и така пропускат ценна 

 възможност за развитие на положителни социални умения, умения за решаване на 

 проблеми и изграждане на екипност, които спорта в училище дава;

 По отношение на транспорта до и от училище, повечето деца са зависими от родителите си, 

 които ги придружават почти винаги. Причините са различни, от лошата инфраструктура до 

 тежките чанти. Времето преди и след училище може да се прекара в разходки и разговори с 

 приятели;

 Непрекъснатата асистенция и надзор от възрастен е поредната пречка пред свободното 

 общуване с връстници;

 Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия не участват в извънкласни занимания, 

 които са отлична възможност за срещи с хора със сходни интереси, създаване на 

 приятелства и развитие на социални умения. 

Честите хоспитализации и дългите периоди на отсъствие по различни здравословни причини, 

откъсват децата от училищния живот и им пречат да създадат по-дълбоки приятелства. Много 

вероятно е те да се нуждаят от допълнителна подкрепа в тази посока от своите учители и от 

другите заинтересовани страни.

ПЕТО НИВО: САМОУВАЖЕНИЕ И САМОСТОЯТЕЛНОСТ

За да бъдат ефективно приобщени в училище, децата трябва да се чувстват значими, уважавани и 

ценени от околните. Както споменахме по-рано, във връзка с психичното здраве, децата със спина 

бифида и с хидроцефалия често  демонстрират ниска самооценка. Изграждането на оптимална 

самостоятелност в ежедневието и на функционални житейски умения и компетенции, са от 

решаващо значение за постигане на независимост и самоувереност и по този начин за 

повишаване на самооценката при деца със спина бифида и хидроцефалия.

Като основни фактори определящи успешното функциониране в ежедневието и качеството на 

живот при децата със спина бифида, се посочват добрата физическа форма и мускулна сила, 

умствените способности и независимостта при придвижване. Те оказват влияние в много по-силна 

степен от другите медицински показатели, свързани с увреждането (Schoenmakers, 2004).

На практика това означава, че за да се насърчи самостоятелността и функционалността на 

учениците със спина бифида и хидроцефалия, детската градина и училището трябва да осигурят 

достъпна архитектурна среда, възможности за оптимално развитие и подходящи условия за спорт 

и физическа активност.

Това е дълъг процес, който изисква усилия от всички заинтересовани страни в образователния 

процес. Не можем да очакваме положителната промяна да се случи веднага, особено при деца, 

които са били изцяло зависими от грижата на възрастен и по отношение на уменията за 

самостоятелност, се развиват средно 2-5 години след връстниците си (Davis, 2006).

Всички заинтересовани страни трябва целенасочено и при всяка възможност да насърчават 

самостоятелността при децата:  

 За децата с двигателни увреждания достъпната архитектурна среда е определящ фактор 

 за постигане на самостоятелност в училище. Това е съществена предпоставка децата със 

 спина бифида и хидроцефалия да упражняват свободно правата си, да участват в 

 училищния живот наравно с връстниците си, да подобрят качеството си на живот, своята 

 самостоятелност и самочувствие.

 Всички тоалетни в училище са с клекало. Кабинките са прекалено тесни, за да се ползват с 

 асистент. Често се налага асистентката да сменя памперсите на Мони по коридорите, 

 докато другите деца са в час.;

 Някои деца със спина бифида успяват да ходят без нужда от каквато и да е помощ, докато 

 други може да се нуждаят от ортези или друг тип помощни средства, които да им помогнат 

 да се придвижват. Важно е децата да се научат да използват тези помощни средства 

 възможно най-рано, тъй като уменията за самостоятелно придвижване са пряко 

 свързани с когнитивно, физическо и социално развитие и независимост. Поради същите 

 причини по-големите деца трябва да познават достъпните транспортни услуги до училище;

 Възрастта за започване на самокатетеризация е различна, но при повечето деца това се 

 случва към десетата година (Atchley, 2020). Въпреки това, за някои деца на възраст 15-16 

 години самокатетеризацията си остава непреодолимо предизвикателство, без да има 

 медицинска предпоставка за това. Нужно е родителите и другите възрастни, които 

 катетъризират детето, да го насърчават и подготвят за прехода от ранна възраст, с 

 обяснения и включване в процедурата;
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 При децата с увреждания често се наблюдава прекалена зависимост от родител или друг 

 възрастен, дори за дейности, в които децата могат да се справят сами. Родителите трябва 

 да разпознават тези ситуации и да им противодействат ефективно, за да подкрепят 

 емоционалната независимост на детето. Включването на външен асистент в грижата, би 

 било добър вариант при наличието на подобна емоционална зависимост;

 Има различни варианти за минимизиране на теглото на ученическата чанта. Това може да 

 стане чрез осигуряване на шкаф за лични вещи в училище и втори комплект учебници; 

 използване на листове вместо тетрадки за работа в клас и ползването на електронна поща 

 за изпращане на готовите домашни. Така ще се намали нуждата от помощ на възрастни и 

 значително ще подобри самостоятелността на децата в училище и по пътя натам.

 

 Когато Ева се научава да се самокатетъризира, помощта на асистентката се ограничава 

 предимно до носенето на тежката чанта до и от училище. Ева изявява желание да остане 

 сама в училище. Родителите разговарят с училищното ръководство и класната и с леки 

 реорганизации успяват: директорът предлага втори комплект учебници, който да се ползва 

 само в училище; Ева получава ключ за една от тоалетните, където монтират  малка аптечка 

 с принадлежностите и; детето използва единични листове, вместо тетрадки. Чантата и се 

 олекотява значително и в 6-ти клас тя продължава без асистент. Децата от класа и помагат 

 с качването на стълби или с носенето на покупките;

 Съществуват специални приложения за смартфони и смартчасовници, които могат да 

 следят режима и диетата на детето и да му напомнят за катетеризациите, смяната на 

 позицията, приема на вода и лекарства. Те са изключително полезни в рутинната грижа и 

 позволяват на децата да бъдат по-независими в уменията си за самообслужване, вместо да 

 разчитат на възрастните да ги подканят;

 Когато срещнат дете с увреждане, повечето деца и възрастни се опитват да помогнат. 

 Такава помощ обаче не винаги е полезна и желана. За доброто самочувствие на децата е 

 важно да запазят своята независимост, доколкото това е възможно и да правят нещата, 

 които умеят, без незабавно някой да им се притичва на помощ. Когато предоставяте помощ 

 на детето, поискайте неговото разрешение и най-важното, попитайте го как иска да му 

 помогнете!;

 Физическата активност за хора със спина бифида е от решаващо значение, тъй като лошата 

 форма и загубата на сила могат да ги направят по-зависими в изпълнението на ежедневните 

 дейности (Rimmer, 2005). Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия могат и трябва 

 да участват в часовете по физическо възпитание. Понякога спортните дейности могат да 

 изискват адаптиране и модифициране, което е напълно постижимо с внимателно 

 планиране, достатъчно информация и творчество.

Проучване от 2005 г. (Schoenmakers, 2004) не открива съществени разлики в самочувствието и 

равнището на самоувереност между пациенти с по-тежки (менингомиелоцеле) и по-леки форми на 

спина бифида. Това показва, че всички деца със спина бифида и хидроцефалия се нуждаят от 

грижи и подкрепа, за да развият своите способности, представяне и функционалности. Нуждата 

от такава подкрепа съществува дори при децата, които могат да ходят без помощни средства 

или не са идентифицирани като ученици със специални образователни потребности.

Мони се придвижва без помощни средства, но е нестабилна. Майката се притеснява детето да не 

падне по стълбите или да бъде наранено от тичащи деца през междучасията. Директорката 

отказва да осигури допълнителни парапети на стълбите при входа или да премести класа на първи 

етаж, защото детето ходи и „няма нужда“.

ШЕСТО НИВО: КОГНИТИВНИ НУЖДИ

Когнитивните нужди са израз на естествената потребност у човек да учи, опознава, изследва и 

създава, за да разбере по-добре света около себе си. На това ниво ученикът се стреми да реализира 

своя личен потенциал в сферата на образованието. Учениците си поставят определени цели и се 

стремят към тяхното постижение.

 Повечето от тях имат средно ниво на интелигентност;

 Когнитивните функции се влияят най-силно от хидроцефалията и съпътстващите я 

 усложнения като проблеми с работата на клапата, брой на ревизии, наличие на припадъци и 

 допълнителни структурни аномалии на централната нервна система (Wills, 1993), (Fletcher, 

 1996);

 Резултатите от изследване на вербалната интелигентност дават по-точна прогноза за 

 потенциала на ученика, отколкото общите резултати на интелигентността;

 Децата със спина бифида се справят по-добре в четенето на глас и правописа,  отколкото в 

 разказването и математиката;

 Колкото по-високо е нивото на увреда, толкова по-голяма е вероятността интелигентността 

 и академичните умения да бъдат повлияни негативно;

 Учениците със спина бифида често демонстрират проблеми в перцептивно-моторното 

 развитие;

 Здравословните проблеми могат да повлияят негативно на успеха в училище;

 

Често се случва учениците със спина бифида и с хидроцефалия да бъдат несправедливо 

набеждавани за „мързеливи“ или „немотивирани“, когато всъщност са налице обучителни 

проблеми. Те трудно задържат внимание; работят бавно; неспокойни и разсеяни са; губят неща; 

могат да имат проблеми с вземането на решения. Изключително важно е педагогическият 

персонал да е обучен да разпознава затрудненията и да прилага стратегии за тяхното 

преодоляване. Понякога не е по силите на един учител да се справи с тази задача. Налага се 

прилагането на мултидисциплинарен подход и едновременна подкрепа от всички страни.

Ръководствата за всяка целева група дават полезни съвети как да се посрещнат когнитивните 

нужди на деца със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често срещаните обучителни затруднения, 

специфични стратегии за преподаване и добри практики са описани подробно в ръководствата за 

учители и специални учители.

СЕДМО НИВО: САМОЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

На последното ниво е поставена нуждата от усъвършенстване. Децата се стремят да подобрят 

училищната среда, собствения си живот и живота на хората около тях. Те вече не се 

самоопределят като уязвими и се чувстват готови да отстояват своите права и правата на другите.

 

Семействата често са най-добрият застъпник на детето и най-добрият модел за подражание, когато 

тези умения се заучават.  Въпреки това учителите и другите заинтересовани страни в 

образованието също могат да насърчат учениците в тази посока. 

Не само възрастните, но и самите ученици със спина бифида и с хидроцефалия трябва да познават 

и разбират правата си като деца и хора с увреждания. Важно е да могат да идентифицират 

дискриминацията и да познават техники и стратегии за справяне с нея. Това може да се постигне 

чрез положителни модели на подражание, добри примери, наставническа подкрепа и гражданско 

образование в училище.

Повече информация за това как всяка целева група може да подкрепи децата да подобрят уменията 

си за застъпничество и самозастъпничество, е предоставена във всяко ръководство.

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



детската градина и в училището. Multi-IN пирамидата е изградена от седем нива. В настоящия 

раздел ще се спрем на всяко от тях като опишем конкретните потребности попадащи в него, ще 

покажем реални примери и ще посочим как те могат да бъдат посрещнати от участниците в 

образователния процес/заинтересованите страни. 

Пирамида на приобщаването Multi-IN, адаптирана по йерархичния модел на Маслоу, в подкрепа

учениците със спина бифида и с хидроцефалия. 

ПЪРВО НИВО: ФИЗИОЛОГИЧНИ НУЖДИ

На първото ниво от модела на Маслоу са физиологичните нужди. Това са нуждите от първа 

необходимост в живота ни, като храна, питейна вода, сън, облекло, добро здраве.

Тук е моментът да обърнем внимание на цялостната представа за здравето на децата със спина 

бифида и с хидроцефалия. Съгласно общоприетото схващане, всички хора с увреждания имат 

здравословен проблем (ICF, 2001). Въпреки това, наличието на увреждане не означава, че човек е 

СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ НУЖДИ

През юни 1994 представители на 92 правителства и 25 международни организации се 

събират в Саламанка, Испания на Световна конференция посветена на специалните 

образователни потребности. Конференцията завършва с декларация, в която 

участниците потвърждават необходимостта от осигуряване на еднакво 

образование за всички хора със специални образователни нужди по 

света. Декларацията от Саламанка (United Nations Ministry of Educational, 

1994) определя децата със специални образователни потребности като 

деца, които срещат бариери пред равния достъп и участие в 

образованието, и потвърждава правото им да бъдат обучавани 

заедно с всички други деца. Декларацията обръща специално 

внимание на многообразието и приобщаването в училище на всички 

деца без значение от техните индивидуални различия и дефицити. 

В тази перспектива, децата със спина бифида и с хидроцефалия, наред със 

своите уникални характеристики, интереси и способности, имат комплексен набор от специални 

образователни потребности, които трябва да бъдат посрещнати, за да бъде успешно приобщаването им 

в детската градина и училището. Пълният спектър от тези нужди може да варира в зависимост от 

различни фактори и техните комбинации, като здравословно състояние, степен на увреждане, семейна 

среда и социално-икономически статус.

От съществено значение е, основните заинтересовани страни в образователния процес да умеят 

да идентифицират нуждите на децата, за да бъдат те посрещнати адекватно. Поради 

комплексния им характер, това се оказва трудна задача дори за професионалисти с богат опит 

или членове на семейството, които са прекарали години в грижи за децата си. Общите насоки 

разглеждат специфичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия в детската градина 

и в училището, за да подпомогнат заинтересованите страни успешно да ги идентифицират.  

Когато говорим за специални нужди, бихме искали да насърчим читателите да ги възприемат не 

като резултат от липси в детето, а като несъответствие между наличните ресурси в системата на 

образованието и нуждите от подкрепа на детето. Необходимо е да направим и някои други 

уточнения:

 В този раздел сме включили откъси от лични истории, изготвени въз основата на серия от 

 полуструктурирани, дълбочинни лични интервюта, които проведохме с родители и деца със 

 спина бифида и хидроцефалия от България и Словакия;

 Въпреки че ги наричаме специални или специфични, тези нужди не изискват, нито 

 предполагат, съществуването на специална образователна система, като специални 

 училища, специални класове, дневни центрове и др. Мястото на децата със спина бифида и 

 хидроцефалия е в масовата образователна система, където всички ученици с и без 

 увреждания учат заедно;

 Потребностите на децата със спина бифида и хидроцефалия в процеса на приобщаване 

 трябва да бъдат посрещнати от общообразователната система, чрез специални услуги, 

 предназначени и предоставени  в съответствие с нуждите им;

 Следвайки философията за равен достъп и пълно участие, описваме нуждите, които отиват 

 далеч отвъд академичната страна на образованието. 

ПРИЛАГАНЕ МОДЕЛЪТ НА МАСЛОУ ПРИ АНАЛИЗ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ НУЖДИ НА ДЕЦАТА СЪС СПИНА БИФИДА 
И С ХИДРОЦЕФАЛИЯ

Общите насоки използват моделът на Маслоу (Maslow, 1943) като концептуална рамка за 

систематизиране и анализ на нуждите на децата със спина бифида и хидроцефалия в училище. 

Йерархията на нуждите на Маслоу е мотивационна теория в психологията, която обобщава модела 

на човешките нужди, изобразени под формата на пирамида с пет надграждащи се нива.  От основата 

към върха, нуждите са описани като:

 Физиологични нужди, като нуждата от храна, вода, облекло;

 Нужда от сигурност и защита;

 Социална принадлежност, включително отношения с партньор, семейство, приятели;

 Уважение, постижения, признание, постигане на успех;

 Самоусъвършенстване, личностно и творческо израстване.

В основата на модела е разбирането, че когато човек се доближава до задоволяването на дадена 

потребност, той ще изпита следващата по-висока потребност в йерархията. Същевременно, човек 

може да бъде повлиян от множество нужди в един и същи момент. 

Моделът на Маслоу е ценен инструмент за оценка, който се използва в много области, свързани с 

работата и грижата за хора. Както редица изследователи са открили, той помага да се изследват в 

дълбочина най-разнообразни области в образованието (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). 

Прилага се  успешно при ученици извън норма, тъй като техните специфични нужди са по-трудни за 

идентифициране и посрещане (Lutz, 2016). В нашия случай, йерархичният модел на Маслоу ни дава 

концептуалната рамка за анализ на нуждите на децата със спина бифида и с хидроцефалия в 

нездрав. Независимо от своите увреждания или заболявания, хората могат да се намират в добро 

здраве, защото се хранят добре, правят упражнения, движат се, спят достатъчно, чувстват се в 

добро емоционално и физическо състояние (Krahn, 2021). С навременна и качествена грижа, и 

контрол над вторичните състояния, децата със спина бифида и хидроцефалия могат да се радват на 

добро здраве и да се чувстват физически добре. Усещането за добро здраве и физическа форма е 

субективно. Много хора имат трайни увреждания, но това не им пречи да се чувстват здрави и 

силни. Фактът, че някои деца се движат или говорят различно, не ги прави болни. Някои функции 

може да са засегнати, но това не означава, че страдат от болест. Не очаквайте да се оправят или да 

оздравеят. Не се отнасяйте с тях като с болни хора, а ги подкрепете да останат здрави!

За 7 години родителите на Виктор не успяват да намерят общ език с ръководството на 

училището. Директорката е добронамерена и се опитва да помогне, според 

собствените си разбирания. Отказва да остави класа на първия етаж и да подкрепи 

усилията на майката, а в същото време организира базари за събиране на средства, 

„за да може Виктор да проходи“, без да потърси съгласие или да уведоми 

предварително родителите. Това води до редица неудобни ситуации със съседи от 

квартала, които коментират доходите и покупките на семейството. Друга приумица на 

директорката е момчето да носи бяла народна носия, за да проходи.

Логично е да се очаква здравният работник в училище да поема грижата за основните здравни 

нужди на децата, включително и тези със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често това е 

училищната сестра. Здравните грижи и насърчаването на здравословен начин на живот, обаче не са 

отговорност единствено на медицинската сестра. От съществено значение е всички 

заинтересовани страни в образованието да разбират и приемат състоянието на детето, така че то да 

получи най-добра грижа и да се радва на най-добро здраве.

Обхватът на здравни грижи към децата със спина бифида и с хидроцефалия може да включва:

Проследяване работата на клапата

Около 85-90 процента от хората със спина бифида имат и хидроцефалия. Обикновено тя се лекува 

хирургично с поставяне на шънт (клапа), за да предпази мозъка от натрупването на ликвор в 

главата. При част от децата периодично се налага ревизия на клапата, поради неизправност или 

запушване. Важно е персоналът в училище да познава добре симптомите на неработещ шънт. При 

децата те могат да са различни, но най-често срещаните са сутрешно главоболие, висока 

температура, припадък, гадене и повръщане, необичайна умора и сънливост, необичайна 

раздразнителност и промени в настроението, замаяност, световъртеж, подуване и/или 

зачервяване на кожата в областта по протежение на клапната система.

Грижа за кожата

При хората със спина бифида обикновено се наблюдава по-слаба чувствителност или изцяло липса 

на такава в долната част на тялото. Някои деца не усещат болка, горещина, студ, порязване, 

изтръпване или влага. Кожните възпаления и рани могат да се развият бързо и рязко да се влошат. 

Най-честите препоръки в грижата за кожата в детската градина/училището включват:

 Децата трябва да носят широки и меки дрехи от естествени тъкани като памук, дори ако се 

 налага да се различават от училищната униформа;

 Мястото им в клас трябва да е далеч от източници на топлина като радиатори, печки на 

 дърва, камини. Децата трябва да избягват горещи метални повърхности през лятото и 

 продължително излагане на студ през зимата;

 Децата се нуждаят от помощ, когато носят горещи напитки;

 Децата трябва да избягват да работят с лаптоп в скута си, заради риск от изгаряне;

 Необходима е регулярна смяна на позата и преместване на тежестта на всеки 20-30 минути; 

 Препоръчва се раздвижване и леки физически упражнения;

 Полезни могат да бъдат декубитални възглавници за количката или стола, за да се избегне 

 разраняване на кожата в точките на натиск;

 Честата смяна на памперса/урологичната подложка е важна, за да се избегнат кожните 

 инфекции и раздразненията в областта; 

Алергия към латекс

Децата със спина бифида са група с повишен риск от развитие на алергия към латекс. Латексът е 

натурална гума, която се използва за изработването на много продукти присъстващи в училище. 

Такива са ръкавици, гумички, балони, подови настилки във физкултурния салон и на открито, 

дръжки на ракети и др. Рискът от развитие на алергия се повишава при многократния контакт с 

латекс. Поради тази причина, при деца със спина бифида, трябва да  се избягват латексови 

продукти и при възможност да бъдат заменени с алтернативи, изработени от винил или силикон. 

Алергичните симптоми могат да са с различни проявления. По-леките са зачервяване на кожата  в 

зоните на контакт с латекса,  сълзене и дразнене на очите, хрема, обрив. Може да се стигне до 

респираторен дистрес и анафилактичен шок.

Учениците, алергични или чувствителни към латекс, често са алергични и към някои храни, като 

банани, киви, папая, авокадо и кестени.

Контрол на инконтиненцията и предпазване от уроинфекции

Урологичните нарушения, в това число уроинфекции, инконтиненция и бъбречна недостатъчност, са 

основна причина за заболеваемост и смъртност при пациентите със спина бифида. В дългосрочен 

план, урологичните усложнения са причина за 33% от смъртността при тази пациентска група 

(Gutiérrez-González, 2020).

Чистата интермитентна катетеризация остава златен стандарт за контрол на пикочния мехур и 

съпътстващите уроинфекции при пациенти със спина бифида (Lapides J, 1972).

С тази информация искаме да подчертаем колко важно е поддържането на добро урологично 

здраве чрез прилагане на периодични катетеризации.  От решаващо значение е учебното заведение, 

където децата прекарват по-голямата част от времето си, да осигури подходящи условия за това, 

като например:

 Достъпно помещение за катетеризация, което е чисто и достатъчно широко, за да побере 

 възрастен придружител и да може детето да маневрира с количката си. То трябва да се 

 заключва, за да осигурява уединение и сигурност. Такова помещение може да е адаптирана 

 тоалетна, здравния кабинет или друга стая с ВиК;

 Обучен служител (сестра, лекар, асистент), който да извършва катетеризациите или да 

 помага на детето за това;

 Достатъчно време за извършване на периодичните катетеризации, понякога дори по време 

 на учебни занятия;

 Дискретна и незабавна помощ, в случай на инцидент с подмокряне или зацапване.

Повече информация за процедурата по чиста интермитентна катетеризация може да намерите в 

ръководствата за сестри и асистенти.

Когато Борис е на 3 години майката решава да се върне на работа. Започва да 

търси подходяща детска градина. Притесненията на семейството са 

свързани с нуждата Борис да бъде катетеризиран 2-3 пъти в рамките на 

работния ден. Майката преценява, че такава помощ може да потърси от 

медицинските сестри, с които всички градини разполагат. Въпреки че нормативната 

уредба вменява това задължение на сестрите в градини и училища, майката е чувала 

за случаи на отказ.

При първата среща със сестрата, майката носи със себе си цялата медицинска документация и прави 

нагледна демонстрация. Сестрата се съгласява и започва да катетеризира Борис в медицинския 

кабинет по два-три пъти дневно. Сменя и памперса на момчето. Всичко върви гладко. Майката се връща 

на работа, а детето се чувства добре в градината. Има приятели и ходи с желание.

Здравословен начин на живот

Децата със спина бифида и хидроцефалия са изложени на висок риск от затлъстяване. След 

навършване на 6 години, минимум 50% от тях са с наднормено тегло; при младите хора и 

възрастните над 50% са затлъстели. Излишните килограми ограничават подвижността, 

самостоятелността и уменията  за самообслужване в ежедневието, а така борбата с тях става още 

по-трудна. Най-доброто решение е превенцията и изграждането на здравословни хранителни 

навици от ранна детска възраст. Освен това, диетата богата на фибри и течности подпомага 

регулирането функцията на червата. 

Въпреки че семейството има най-голямо влияние върху формирането на хранителни навици, 

училището може да помогне и насърчи здравословния начин на живот, особено в областта на 

спорта и физическите дейности. Нашето проучване показа, че прилагането на адаптирани 

програми за децата със спина бифида и с хидроцефалия в часовете по физическо възпитание е 

възможно и може да бъде успешно. За съжаление, повечето от децата не участват в часовете по 

физическо. Аргументите може да са различни, но зад тях лесно прозира незнание и неразбиране на 

състоянието им. В практиката съществуват различни начини за приобщаване на дете със спина 

бифида в часовете по физическо възпитание. Двигателните умения не са толкова определящи, 

колкото желанието на страните. Даденият пример е за момче, което е в инвалидна количка и е 

активен спортист. 

В началното училище любимият предмет на Виктор е физическото възпитание. Салонът е на третия 

етаж, но майката го качва всеки път когато се наложи. Учителката го включва в заниманията като 

измисля игри с децата или му възлага индивидуални задачи, като бокс.

Душевно здраве 
Концепцията за Аз-а е основен компонент от психичното здраве. Тя включва начинът, по който детето 

възприема своята идентичност и по който осъзнава своите качества и особености, съпоставя ги спрямо 

останалите и изгражда самочувствие. Изследвания показват, че децата със спина бифида имат 

значително по-ниско самочувствие по отношение на външния си вид, атлетичност, социално приемане и 

представяне в училище (Shields, 2008). Заедно с това, те са изложени и на риск от депресивни симптоми 

и тревожност (Padua, 2002).

Рискът за психичното здраве изисква сътрудничество и участие на всички заинтересовани страни, 

особено по време на пубертета, когато някои деца със спина бифида и хидроцефалия могат да изпитват 

сериозни затруднения.

 Роза е чувствителна към силни звуци, често сменя настроенията си, понякога 

изпада в нервни кризи. Това се засилва след навлизане в пубертета. 

Когато е в първи клас, след обследване са установени обучителни 

затруднения. С нея започват да работят специален педагог и психолог. 

Майката е доволна от ресурсното подпомагане, защото в тиха и спокойна 

обстановка, Роза възприема материала по-добре. Психологът и оказва голяма 

подкрепа при някои от пубертетните кризи.

При обобщаване на физиологичните нужди, поставихме основен акцент върху цялостното здраве и 

грижи. Отделно от това, обръщаме внимание и на достъпа до храна и вода, който може да бъде 

затруднен поради недостъпната среда, особено при деца в колички. Често училищната столова, 

лавки и кафенета се намират в сутерена, на висок етаж или извън сградата; понякога чешмите са 

твърде високи или недостъпни за човек в инвалидна количка. Тези специфични случаи трябва да се 

вземат предвид, така че да се осигури достъп на всяко дете до храна и вода. Ако в училището не 

може да бъде направена реконструкция, трябва да има назначен отговорник, който да се грижи  

детето да не остава гладно и жадно.  Това може да е дежурният учител, асистент или съученик.

Допълнителна информация за физиологичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия 

е налична в ръководствата за всяка целева група. Здравните грижи са описани подробно в 

ръководството за медицински сестри

ВТОРО НИВО: БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА

The second level of Maslow's classic hierarchy is safety needs and it should be a major concern in all 

schools and kindergartens. As any other students, children with spina bifida and hydrocephalus need to 

feel safe in the environment in which they are learning.

Първа помощ

Всяко учебно заведение трябва да разполага с поне един служител, обучен да оказва първа помощ. 

В България това обикновено е медицинският персонал, заради своето образование и опит. 

Най-честите състояния, които изискват оказването на първа помощ при децата със спина бифида и 

с хидроцефалия са случаи на неизправност на клапата, припадъци, изгаряния, счупване на кости. 

Училищният персонал, който взаимодейства с детето, също трябва да е обучен как да реагира в 

тези случаи, кого трябва да уведоми и кога да сигнализира 112.

Евакуация при бедствия

Природни бедствия и други извънредни ситуации могат да се случат винаги и по всяко време. За да 

бъдат добре подготвени, детските градини и училищата изготвят план за евакуация и провеждат 

регулярни практики и обучения. Планът за евакуация трябва да съдържа ясни процедури и 

отговорности по отношение на лицата, които ще се нуждаят от специална помощ в случай на 

извънредна ситуация,в това число и ученици със спина бифида и с хидроцефалия.

Осигуряването на столове и носилки за спешни случаи, като част от плана, могат да улеснят 

евакуацията на трудноподвижните хора, особено от по-високите етажи на учреждението. Ако 

такива приспособления не са налични, е препоръчително класът, в който учи трудно подвижно дете, 

да бъде оставен на първия етаж, като най-достъпна и безопасна опция.

Провеждането на обучения е от значение, за да се избегне паника сред персонала и учениците при  

реална ситуация. Те са и добър индикатор за това какво може да се случи в случай на спешност.

… в училището се провежда учение за пожарна безопасност. По време на последния час за деня, 

човек от персонала влиза по стаите и предупреждава за пожар. Децата се втурват по стълбите, а 11 

годишният Виктор влиза в асансьора и натиска бутона. Докато пътува надолу, токът е спрян и 

детето остава в пълна тъмнина, затворен между етажите. Чува само превъзбудени викове „Пожар!“. 

Успява да се съвземе от уплахата и звъни по мобилния телефон на баща си, който телефонира на 

ръководството на училището. До обаждането на бащата никой не е установил липсата на Виктор.  

Психически момчето се възстановява трудно. Дълго след инцидента не може да стои в затворени 

пространства и се налага бабата да го придружава в училище за няколко месеца. 

Майката подава сигнали до различни институции, но така и не разбира кой носи отговорност за 

случая.

Защита от тормоз

Според ЮНЕСКО, учениците с увреждания са засегнати от тормоз в по-голяма степен, без значение 

от възраст и учебна среда, като това оказва негативно въздействие върху тяхното образование, 

здраве и общо благополучие. 

Много проучвания показват, че учителите и училищният персонал често подценяват тормоза в 

училищата. От друга страна родителите са по-чувствителни и по-лесно могат да разберат когато 

собственото им дете е обект на тормоз (Demaray, 2013). Затова, добрата комуникация между 

заинтересованите страни, основана на доверие и уважение, е изключително важна. Всеки в 

училище носи отговорност и има задължение да наблюдават за предупредителни признаци на 

тормоз, тъй като някои непреки форми на агресията са трудни за разпознаване. 

В случай на тормоз се налагат синхронизирани и твърди действия от всички страни. Необходимо е 

да се подходи със спокойствие и уважение, които могат да осигурят подкрепяща, грижовна и 

безопасна среда на всички ученици.

 Училищният психолог има важната роля да подкрепи детето-жертва и да му помогне да развие 

устойчивост и увереност в себе си.

Стела няма близки приятели в училище. Общува с едно-две деца. Понякога е обект на обиди и 

вербален тормоз от група деца от класа. Едно от момчетата си позволява да я рита и удря.  Класната 

не успява да се справи с проблема. Не взема страна, защото това са „детски работи“. Майката 

подава редица сигнали до директорката, РУО (Регионалното управление на образованието), МОН. 

Свързва се с адвокат и обмисля завеждане на дело. В крайна сметка момичето се премества в 

друго училище и ситуацията се успокоява. 

Стела трудно приема обидите от съучениците. Има периоди, в които става много емоционална и 

плаче. Тогава майката я спира от училище за седмица-две, докато се успокои.

Безопасна инфраструктура в и около училище, подходяща за хора с увреждания

От една страна, съществува известно припокриване между тази тема и нуждите на децата от 

достъпност, разгледани на следващото ниво от пирамидата. От друга, виждаме „достъпността“ 

по-скоро в контекста на възможност за упражняване на права и достъп до услуги, докато 

„безопасната инфраструктура“ е екзистенциален минимум, който училищата и детските градини 

трябва да осигурят. Поради тази причина и отделяме специално внимание. 

Представяме някои примери, свързани с безопасната инфраструктура, които се отнасят до 

нуждите на учениците със спина бифида и хидроцефалия: 

 Слабата чувствителност или пълната липса на чувствителност в долната част на тялото 

 носи сериозен риск за здравето. Понякога децата не могат да усетят, че нещо се случва с 

 тялото им и лесно могат да се изгорят, наранят или да счупят крак, без дори да усетят;

 Подредбата в класната стая трябва да позволява на децата, използващи помощни средства, 

 да се придвижват безопасно и свободно, за да могат да участват наравно с останалите във 

 всички дейности на класа. Пътеките между чиновете трябва да са достатъчно широки, 

 разчистени от ученически чанти, несесери и др.;

 Рампите са едно от икономически най-достъпните и най-използвани решения за 

 подобряване достъпността на сградите. При проектирането и монтирането им обаче рядко 

 се спазват стандарти. Рампите често са твърде стръмни, тесни и хлъзгави, което ги прави 

 опасни и неизползваеми. 

 Училището е със стълби до първия етаж, а коридорите са на нива. За да стигне до 

класната стая на първия етаж, майката и бабата на Роза я вдигат. Използвайки 

предизборна кампания, майката успява да издейства общинско финансиране 

за подобряване на достъпността в училище. Монтират естакади на задния 

вход и в коридорите, които обаче не помагат заради големия си наклон.  

Впоследствие, по инициатива на майката, директорката кандидатства по 

национална програма и получава финансиране за асансьор до първия 

 етаж. ;

 Монтирането на парапетите на външните стълби и от двете страни по протежението на 

 вътрешните, значително би подобрило самостоятелността, мобилността и усещането за 

 сигурност у децата. Това би имало силен положителен ефект върху  учениците с леки 

 двигателни увреждания, които не използват помощни средства. Нашето проучване показва, 

 че техните нужди от безопасност често остават неидентифицирани и непосрещнати,  поради 

 презумпцията, че могат да ходят самостоятелно. Не се вземат предвид важни детайли: 

 дейности като изкачване на стълби или 20 минутно ходене пеша до училище са рискови, 

 отнемат време и често не са възможни за дете с тежка чанта. Децата се нуждаят от помощ 

 или им отнема твърде много време;

 В училището има специализирани кабинети по физика, биология, география, компютърно 

 обучение и др., които са разположени на различни етажи в сградата. Качването и слизането 

 по стълбите за нея е предизвикателство и отнема цялото време през междучасията. Тъй 

 като все пак се справя, ръководството не счита за нужно да взема мерки и да мести класа на 

 първия етаж.

 Цялото семейство е ангажирано с образованието на Александра. Баща и я води сутрин с 

 колата, влиза с нея в училище и носи чантата до стаята на втория етаж;

 Дворът и тротоарите около сградата са важна част от училищната инфраструктура и също 

 трябва да са безопасни и достъпни. Това включва регулярно почистване на снега и листата; 

 осигуряване на ниски бордюри, здрави плочки и свободни тротоари за пешеходци.

 

 Основното училище на Мартин е било на 200 метра от дома му, но всеки ден  

 баща му го карал до там. Плочките на тротоарите били толкова счупени, 

 че количката едва се придвижвала. След няколко скъпи ремонти, баща 

 му решил да ползват колата

 Като цяло, ходенето на училище през зимата е предизвикателство. 

 Училищният двор е покрит със сняг, а деца и учители стигат до входа 

 през малка заледена пътека. Катка не може да върви с патериците и 

 се налага майка и да я придружава всеки ден до класната стая.

Допълнителна информация за нуждите от безопасност на деца със спина бифида и хидроцефалия е 

налична в ръководствата за всяка целева група.

ТРЕТО НИВО: ДОСТЪПНОСТ

Съгласно дефиницията на ООН, достъпността означава равен достъп на всички, като се допълва, че 

без достъп до съоръженията и услугите в общността, хората с увреждания никога няма да 

бъдат напълно приобщени (UN, н.д.).  Това твърдение е валидно, както за образованието, така и за 

всяка друга област от живота. Тъй като достъпността е определящ фактор за успешното 

приобщаване, сме я включили към базовите нива на пирамидата, заедно с физиологичните нужди 

и безопасността. 

Необходимостта от достъпност е толкова основна за децата със спина бифида и с хидроцефалия, че 

в повечето случаи не училищният профил или интересите определят училището, което детето ще 

посещава, а именно достъпната архитектура на сградата и съоръженията.

 

Александра се справя добре с учебния материал. Прави впечатление на прилежна и любознателна 

ученичка. Често получава похвали. На зрелостните изпити получава много добри оценки, които и 

позволяват да избира измежду най-добрите гимназии в града. След много размисли, семейството 

решава да не се възползва от тази възможност. Алекс продължава в  досегашното училище. То е 

близо до дома, изградени са добри отношения с екипа и е установена рутина при катетъризациите. 

Това надделява над интересите и възможностите на детето.

Семейството на Виктор се насочва към тази гимназия единствено заради изградената достъпна 

архитектурна среда. Интересите на момчето и профилът на училището не са фактор при избора. 

Сградата е снабдена с рампа до първи етаж, асансьор и тоалетна за хора с увреждания. Виктор 

може да стигне самостоятелно до всички помещения. Не ползва асистенция от възрастен в 

училище

Достъпността не следва да се разбира само във физически смисъл, но и като достъп до 

информация, услуги и съоръжения. Училището може да предприеме различни мерки за 

подобряване достъпа на деца със спина бифида и с хидроцефалия до образование. Някои от тях са 

свързани с изграждане на училищна среда без бариери, други с осигуряване на информация, 

комуникация и учебни материали в алтернативни формати.

Достъпна училищна инфраструктура

Недостъпният транспорт до училище, недостъпните входове и невъзможността някои деца да 

стигат свободно до столовата, специализираните кабинети, библиотеката и тоалетната, както и 

неподходящото обзавеждане на класните стаи, хлъзгавите подови настилки и др., се разглеждат 

като бариери пред образованието на деца с увреждания, в това число и децата със спина бифида и 

хидроцефалия.  Тези инфраструктурни бариери трябва да бъдат премахнати, за да се осигури 

приобщаваща училищна среда за всяко дете.

Достъпната училищна инфраструктура може да включва:

 Рампи във и извън сградата на училището за децата, които не могат да ползват стълби или 

 да качват бордюри;

 Парапети на външните стълби и двустранни парапети по протежение на вътрешното 

 стълбище;

 Асансьор в сградите с повече от един етаж;

 Достатъчно широки врати, осигуряващи свободното движение на деца в колички;

 Класни стаи с достатъчно място за маневри на дете в количка;

 Тоалетни помещения достъпни за колички, с достатъчно място за маневриране около 

 тоалетната и мивката и за придружител; с осигурено заключване и помощни дръжки;

 Обзавеждане в класната стая, предназначено да се използва от децата с увреждания – 

 достатъчно високи бюра, столове и др;

 Двор, площадки и тротоари около сградата, достъпни за деца в колички;

 Подходяща височина на дъската, за да може да се ползва от деца в колички;

 Отсъствие на катедра пред дъската; 

 Класната стая, която е на едно ниво;

 Наличие на места за паркиране, обозначени за хора с увреждания.

В повечето случаи за осигуряване на достъпна инфраструктура са необходими значителни 

финансови средства. Съществуват, обаче някои практични и рентабилни решения. 

Най-разпространеното и икономически изгодно решение е осигуряване на пълна достъпност до 

съоръженията на един от етажите в сградата и преместване на класа на трудноподвижното дете 

там. Обикновено това е първият етаж. Ако има външни стълби се монтира рампа; поне една 

тоалетна се пригодява за хора с увреждания; класната стая се пренарежда, за да се осигури 

достатъчно място за маневриране. Ако тоалетната не може да бъде пригодена, вариант е да се 

осигури достъп до друго подходящо помещение за катетеризация, като например здравния 

кабинет.

Въпреки своите плюсове, това решение не е най-приобщаващото и препоръчително, тъй като  много 

от кабинетите, библиотеката, столовата, са разположени на горните етажи и могат да останат 

недостъпни. В такъв случай училището трябва да осигури алтернативен достъп до тези услуги, 

например чрез помощник, който ще носи закуски, вода или книги от библиотеката. Този човек може 

да бъде учител, асистент или дори съученик.

Майката на Донка търси подкрепа от РУО. Насочват я към близкото квартално средно училище. 

Приемат Донка в редовен клас. Директорът намира стая за класа на първия етаж, който е на нивото 

на земята. В сградата има тоалетна за хора с увреждания. Детето може да се придвижва 

самостоятелно в класната стая и по коридорите, да излиза и влиза от сградата, да ползва тоалетна.

Всички мерки за подобряване на достъпността трябва да 

следват съответните стандарти и добри практики. Нашето 

проучване установи, че поради липса на опит и разбиране на 

стандартите за достъпност сред строителите и училищната 

администрация, училищната инфраструктура често остава 

недостъпна и дори опасна за учениците и хората с увреждания. 

За да подкрепи усилията на училищната администрация, 

ръководството за директори представя конкретни параметри 

и полезни съвети за превръщането на физическата среда на 

училището в безопасна, достъпна и приятелска за децата с 

увреждания.

Достъпна информация и обучителни материали

Всички материали и информация, предоставени в клас, 

трябва да са достъпни, разбираеми и използваеми от 

всички деца. Учениците със спина бифида и хидроцефалия 

може да се нуждаят от някои специални материали, като 

например:

 Допълнителен комплект учебници за дома;

 Копие от записките на учителя по урока;

 Аудио запис на преподадения от учителя урок;

 Приспособления и помощни технологии за работа в 

 клас;

 Софтуер/устройства за преобразуване на говор в текст и 

 обратно.

ЧЕТВЪРТО НИВО: ПРИНАДЛЕЖНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Четвъртото ниво от пирамидата обхваща нуждата от принадлежност на социално ниво. Съгласно 

класическата теория на Маслоу социалното ниво обикновено става приоритет след като базовите 

нива са достатъчно задоволени. На това ниво учениците търсят принадлежност към социалната 

си среда, искат да се идентифицират с връстниците си, да почувстват, че се вписват. Липсата на 

усещане за принадлежност често има отрицателен ефект при учениците, карайки ги да се 

чувстват изолирани и дори изключени от образователния процес. Всъщност най-големите 

затруднения пред учениците с дефицити се проявяват именно на това ниво. 

(Lutz, 2016)

Нашето проучване потвърждава тези констатации, но също така показва, че контактите с 

връстници са най-мотивиращият фактор сред учениците със спина бифида и хидроцефалия и 

техните родители в учебния процес.

През първите четири години, Елиф посещава редовен клас в масово училище. Родителите я 

записват заради контакта с децата. Момичето не може да възприеме нищо от материала, защото не 

чува. Не се научава да чете. Обича да рисува и преписва текстове като картини, без да знае 

значението им. Харесва и контактът с децата.

Изграждането на положителни взаимоотношения с връстници в детската градина и в училище 

може да бъде сериозно предизвикателство за децата със спина бифида и хидроцефалия. Някои от 

тях от ранна възраст се сблъскват с изолацията и изключването и не успяват да изградят добри 

социални умения. В процеса на израстване и прехода през юношеството към зрелостта, 

предизвикателствата нарастват още повече. Обикновено те са свързани с ниско самочувствие, 

неувереност, депресия, лоши социални умения и липса на социален опит. Въпреки че, тези 

проблеми са типични за всички млади хора, при децата и младежите със спина бифида и 

хидроцефалия, те са още по-обострени, заради допълнителните предизвикателства свързани с 

увреждането, с които те се сблъскват. 

Някои от тези предизвикателства значително възпрепятстват възможностите за неформално 

общуване с връстници и създаване на приятелства в училище. Когато тези пречки са 

идентифицирани навреме, те могат лесно да бъдат избегнати. Така се осигуряват по-добри условия 

за социално общуване и изграждане на социални умения. Например: 

 Голяма част от децата пропускат детската градина и така прескачат важно стъпало в 

 детското развитие, което носи много възможности за положителни контакти,  

 взаимодействие с връстници и трупане на социален опит;

 Децата със спина бифида обикновено се нуждаят от повече време за тоалет, заради 

 катетъризациите. Това намалява възможността за контакти с връстници през 

 междучасията. Добра практика е въвеждането на график за катетеризации във времето 

 извън голямото междучасие, така че детето да може да общува свободно;

 Повечето от тях не посещават часове по физическо възпитание и така пропускат ценна 

 възможност за развитие на положителни социални умения, умения за решаване на 

 проблеми и изграждане на екипност, които спорта в училище дава;

 По отношение на транспорта до и от училище, повечето деца са зависими от родителите си, 

 които ги придружават почти винаги. Причините са различни, от лошата инфраструктура до 

 тежките чанти. Времето преди и след училище може да се прекара в разходки и разговори с 

 приятели;

 Непрекъснатата асистенция и надзор от възрастен е поредната пречка пред свободното 

 общуване с връстници;

 Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия не участват в извънкласни занимания, 

 които са отлична възможност за срещи с хора със сходни интереси, създаване на 

 приятелства и развитие на социални умения. 

Честите хоспитализации и дългите периоди на отсъствие по различни здравословни причини, 

откъсват децата от училищния живот и им пречат да създадат по-дълбоки приятелства. Много 

вероятно е те да се нуждаят от допълнителна подкрепа в тази посока от своите учители и от 

другите заинтересовани страни.

ПЕТО НИВО: САМОУВАЖЕНИЕ И САМОСТОЯТЕЛНОСТ

За да бъдат ефективно приобщени в училище, децата трябва да се чувстват значими, уважавани и 

ценени от околните. Както споменахме по-рано, във връзка с психичното здраве, децата със спина 

бифида и с хидроцефалия често  демонстрират ниска самооценка. Изграждането на оптимална 

самостоятелност в ежедневието и на функционални житейски умения и компетенции, са от 

решаващо значение за постигане на независимост и самоувереност и по този начин за 

повишаване на самооценката при деца със спина бифида и хидроцефалия.

Като основни фактори определящи успешното функциониране в ежедневието и качеството на 

живот при децата със спина бифида, се посочват добрата физическа форма и мускулна сила, 

умствените способности и независимостта при придвижване. Те оказват влияние в много по-силна 

степен от другите медицински показатели, свързани с увреждането (Schoenmakers, 2004).

На практика това означава, че за да се насърчи самостоятелността и функционалността на 

учениците със спина бифида и хидроцефалия, детската градина и училището трябва да осигурят 

достъпна архитектурна среда, възможности за оптимално развитие и подходящи условия за спорт 

и физическа активност.

Това е дълъг процес, който изисква усилия от всички заинтересовани страни в образователния 

процес. Не можем да очакваме положителната промяна да се случи веднага, особено при деца, 

които са били изцяло зависими от грижата на възрастен и по отношение на уменията за 

самостоятелност, се развиват средно 2-5 години след връстниците си (Davis, 2006).

Всички заинтересовани страни трябва целенасочено и при всяка възможност да насърчават 

самостоятелността при децата:  

 За децата с двигателни увреждания достъпната архитектурна среда е определящ фактор 

 за постигане на самостоятелност в училище. Това е съществена предпоставка децата със 

 спина бифида и хидроцефалия да упражняват свободно правата си, да участват в 

 училищния живот наравно с връстниците си, да подобрят качеството си на живот, своята 

 самостоятелност и самочувствие.

 Всички тоалетни в училище са с клекало. Кабинките са прекалено тесни, за да се ползват с 

 асистент. Често се налага асистентката да сменя памперсите на Мони по коридорите, 

 докато другите деца са в час.;

 Някои деца със спина бифида успяват да ходят без нужда от каквато и да е помощ, докато 

 други може да се нуждаят от ортези или друг тип помощни средства, които да им помогнат 

 да се придвижват. Важно е децата да се научат да използват тези помощни средства 

 възможно най-рано, тъй като уменията за самостоятелно придвижване са пряко 

 свързани с когнитивно, физическо и социално развитие и независимост. Поради същите 

 причини по-големите деца трябва да познават достъпните транспортни услуги до училище;

 Възрастта за започване на самокатетеризация е различна, но при повечето деца това се 

 случва към десетата година (Atchley, 2020). Въпреки това, за някои деца на възраст 15-16 

 години самокатетеризацията си остава непреодолимо предизвикателство, без да има 

 медицинска предпоставка за това. Нужно е родителите и другите възрастни, които 

 катетъризират детето, да го насърчават и подготвят за прехода от ранна възраст, с 

 обяснения и включване в процедурата;
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 При децата с увреждания често се наблюдава прекалена зависимост от родител или друг 

 възрастен, дори за дейности, в които децата могат да се справят сами. Родителите трябва 

 да разпознават тези ситуации и да им противодействат ефективно, за да подкрепят 

 емоционалната независимост на детето. Включването на външен асистент в грижата, би 

 било добър вариант при наличието на подобна емоционална зависимост;

 Има различни варианти за минимизиране на теглото на ученическата чанта. Това може да 

 стане чрез осигуряване на шкаф за лични вещи в училище и втори комплект учебници; 

 използване на листове вместо тетрадки за работа в клас и ползването на електронна поща 

 за изпращане на готовите домашни. Така ще се намали нуждата от помощ на възрастни и 

 значително ще подобри самостоятелността на децата в училище и по пътя натам.

 

 Когато Ева се научава да се самокатетъризира, помощта на асистентката се ограничава 

 предимно до носенето на тежката чанта до и от училище. Ева изявява желание да остане 

 сама в училище. Родителите разговарят с училищното ръководство и класната и с леки 

 реорганизации успяват: директорът предлага втори комплект учебници, който да се ползва 

 само в училище; Ева получава ключ за една от тоалетните, където монтират  малка аптечка 

 с принадлежностите и; детето използва единични листове, вместо тетрадки. Чантата и се 

 олекотява значително и в 6-ти клас тя продължава без асистент. Децата от класа и помагат 

 с качването на стълби или с носенето на покупките;

 Съществуват специални приложения за смартфони и смартчасовници, които могат да 

 следят режима и диетата на детето и да му напомнят за катетеризациите, смяната на 

 позицията, приема на вода и лекарства. Те са изключително полезни в рутинната грижа и 

 позволяват на децата да бъдат по-независими в уменията си за самообслужване, вместо да 

 разчитат на възрастните да ги подканят;

 Когато срещнат дете с увреждане, повечето деца и възрастни се опитват да помогнат. 

 Такава помощ обаче не винаги е полезна и желана. За доброто самочувствие на децата е 

 важно да запазят своята независимост, доколкото това е възможно и да правят нещата, 

 които умеят, без незабавно някой да им се притичва на помощ. Когато предоставяте помощ 

 на детето, поискайте неговото разрешение и най-важното, попитайте го как иска да му 

 помогнете!;

 Физическата активност за хора със спина бифида е от решаващо значение, тъй като лошата 

 форма и загубата на сила могат да ги направят по-зависими в изпълнението на ежедневните 

 дейности (Rimmer, 2005). Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия могат и трябва 

 да участват в часовете по физическо възпитание. Понякога спортните дейности могат да 

 изискват адаптиране и модифициране, което е напълно постижимо с внимателно 

 планиране, достатъчно информация и творчество.

Проучване от 2005 г. (Schoenmakers, 2004) не открива съществени разлики в самочувствието и 

равнището на самоувереност между пациенти с по-тежки (менингомиелоцеле) и по-леки форми на 

спина бифида. Това показва, че всички деца със спина бифида и хидроцефалия се нуждаят от 

грижи и подкрепа, за да развият своите способности, представяне и функционалности. Нуждата 

от такава подкрепа съществува дори при децата, които могат да ходят без помощни средства 

или не са идентифицирани като ученици със специални образователни потребности.

Мони се придвижва без помощни средства, но е нестабилна. Майката се притеснява детето да не 

падне по стълбите или да бъде наранено от тичащи деца през междучасията. Директорката 

отказва да осигури допълнителни парапети на стълбите при входа или да премести класа на първи 

етаж, защото детето ходи и „няма нужда“.

ШЕСТО НИВО: КОГНИТИВНИ НУЖДИ

Когнитивните нужди са израз на естествената потребност у човек да учи, опознава, изследва и 

създава, за да разбере по-добре света около себе си. На това ниво ученикът се стреми да реализира 

своя личен потенциал в сферата на образованието. Учениците си поставят определени цели и се 

стремят към тяхното постижение.

 Повечето от тях имат средно ниво на интелигентност;

 Когнитивните функции се влияят най-силно от хидроцефалията и съпътстващите я 

 усложнения като проблеми с работата на клапата, брой на ревизии, наличие на припадъци и 

 допълнителни структурни аномалии на централната нервна система (Wills, 1993), (Fletcher, 

 1996);

 Резултатите от изследване на вербалната интелигентност дават по-точна прогноза за 

 потенциала на ученика, отколкото общите резултати на интелигентността;

 Децата със спина бифида се справят по-добре в четенето на глас и правописа,  отколкото в 

 разказването и математиката;

 Колкото по-високо е нивото на увреда, толкова по-голяма е вероятността интелигентността 

 и академичните умения да бъдат повлияни негативно;

 Учениците със спина бифида често демонстрират проблеми в перцептивно-моторното 

 развитие;

 Здравословните проблеми могат да повлияят негативно на успеха в училище;

 

Често се случва учениците със спина бифида и с хидроцефалия да бъдат несправедливо 

набеждавани за „мързеливи“ или „немотивирани“, когато всъщност са налице обучителни 

проблеми. Те трудно задържат внимание; работят бавно; неспокойни и разсеяни са; губят неща; 

могат да имат проблеми с вземането на решения. Изключително важно е педагогическият 

персонал да е обучен да разпознава затрудненията и да прилага стратегии за тяхното 

преодоляване. Понякога не е по силите на един учител да се справи с тази задача. Налага се 

прилагането на мултидисциплинарен подход и едновременна подкрепа от всички страни.

Ръководствата за всяка целева група дават полезни съвети как да се посрещнат когнитивните 

нужди на деца със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често срещаните обучителни затруднения, 

специфични стратегии за преподаване и добри практики са описани подробно в ръководствата за 

учители и специални учители.

СЕДМО НИВО: САМОЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

На последното ниво е поставена нуждата от усъвършенстване. Децата се стремят да подобрят 

училищната среда, собствения си живот и живота на хората около тях. Те вече не се 

самоопределят като уязвими и се чувстват готови да отстояват своите права и правата на другите.

 

Семействата често са най-добрият застъпник на детето и най-добрият модел за подражание, когато 

тези умения се заучават.  Въпреки това учителите и другите заинтересовани страни в 

образованието също могат да насърчат учениците в тази посока. 

Не само възрастните, но и самите ученици със спина бифида и с хидроцефалия трябва да познават 

и разбират правата си като деца и хора с увреждания. Важно е да могат да идентифицират 

дискриминацията и да познават техники и стратегии за справяне с нея. Това може да се постигне 

чрез положителни модели на подражание, добри примери, наставническа подкрепа и гражданско 

образование в училище.

Повече информация за това как всяка целева група може да подкрепи децата да подобрят уменията 

си за застъпничество и самозастъпничество, е предоставена във всяко ръководство.

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



детската градина и в училището. Multi-IN пирамидата е изградена от седем нива. В настоящия 

раздел ще се спрем на всяко от тях като опишем конкретните потребности попадащи в него, ще 

покажем реални примери и ще посочим как те могат да бъдат посрещнати от участниците в 

образователния процес/заинтересованите страни. 

Пирамида на приобщаването Multi-IN, адаптирана по йерархичния модел на Маслоу, в подкрепа

учениците със спина бифида и с хидроцефалия. 

ПЪРВО НИВО: ФИЗИОЛОГИЧНИ НУЖДИ

На първото ниво от модела на Маслоу са физиологичните нужди. Това са нуждите от първа 

необходимост в живота ни, като храна, питейна вода, сън, облекло, добро здраве.

Тук е моментът да обърнем внимание на цялостната представа за здравето на децата със спина 

бифида и с хидроцефалия. Съгласно общоприетото схващане, всички хора с увреждания имат 

здравословен проблем (ICF, 2001). Въпреки това, наличието на увреждане не означава, че човек е 

СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ НУЖДИ

През юни 1994 представители на 92 правителства и 25 международни организации се 

събират в Саламанка, Испания на Световна конференция посветена на специалните 

образователни потребности. Конференцията завършва с декларация, в която 

участниците потвърждават необходимостта от осигуряване на еднакво 

образование за всички хора със специални образователни нужди по 

света. Декларацията от Саламанка (United Nations Ministry of Educational, 

1994) определя децата със специални образователни потребности като 

деца, които срещат бариери пред равния достъп и участие в 

образованието, и потвърждава правото им да бъдат обучавани 

заедно с всички други деца. Декларацията обръща специално 

внимание на многообразието и приобщаването в училище на всички 

деца без значение от техните индивидуални различия и дефицити. 

В тази перспектива, децата със спина бифида и с хидроцефалия, наред със 

своите уникални характеристики, интереси и способности, имат комплексен набор от специални 

образователни потребности, които трябва да бъдат посрещнати, за да бъде успешно приобщаването им 

в детската градина и училището. Пълният спектър от тези нужди може да варира в зависимост от 

различни фактори и техните комбинации, като здравословно състояние, степен на увреждане, семейна 

среда и социално-икономически статус.

От съществено значение е, основните заинтересовани страни в образователния процес да умеят 

да идентифицират нуждите на децата, за да бъдат те посрещнати адекватно. Поради 

комплексния им характер, това се оказва трудна задача дори за професионалисти с богат опит 

или членове на семейството, които са прекарали години в грижи за децата си. Общите насоки 

разглеждат специфичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия в детската градина 

и в училището, за да подпомогнат заинтересованите страни успешно да ги идентифицират.  

Когато говорим за специални нужди, бихме искали да насърчим читателите да ги възприемат не 

като резултат от липси в детето, а като несъответствие между наличните ресурси в системата на 

образованието и нуждите от подкрепа на детето. Необходимо е да направим и някои други 

уточнения:

 В този раздел сме включили откъси от лични истории, изготвени въз основата на серия от 

 полуструктурирани, дълбочинни лични интервюта, които проведохме с родители и деца със 

 спина бифида и хидроцефалия от България и Словакия;

 Въпреки че ги наричаме специални или специфични, тези нужди не изискват, нито 

 предполагат, съществуването на специална образователна система, като специални 

 училища, специални класове, дневни центрове и др. Мястото на децата със спина бифида и 

 хидроцефалия е в масовата образователна система, където всички ученици с и без 

 увреждания учат заедно;

 Потребностите на децата със спина бифида и хидроцефалия в процеса на приобщаване 

 трябва да бъдат посрещнати от общообразователната система, чрез специални услуги, 

 предназначени и предоставени  в съответствие с нуждите им;

 Следвайки философията за равен достъп и пълно участие, описваме нуждите, които отиват 

 далеч отвъд академичната страна на образованието. 

ПРИЛАГАНЕ МОДЕЛЪТ НА МАСЛОУ ПРИ АНАЛИЗ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ НУЖДИ НА ДЕЦАТА СЪС СПИНА БИФИДА 
И С ХИДРОЦЕФАЛИЯ

Общите насоки използват моделът на Маслоу (Maslow, 1943) като концептуална рамка за 

систематизиране и анализ на нуждите на децата със спина бифида и хидроцефалия в училище. 

Йерархията на нуждите на Маслоу е мотивационна теория в психологията, която обобщава модела 

на човешките нужди, изобразени под формата на пирамида с пет надграждащи се нива.  От основата 

към върха, нуждите са описани като:

 Физиологични нужди, като нуждата от храна, вода, облекло;

 Нужда от сигурност и защита;

 Социална принадлежност, включително отношения с партньор, семейство, приятели;

 Уважение, постижения, признание, постигане на успех;

 Самоусъвършенстване, личностно и творческо израстване.

В основата на модела е разбирането, че когато човек се доближава до задоволяването на дадена 

потребност, той ще изпита следващата по-висока потребност в йерархията. Същевременно, човек 

може да бъде повлиян от множество нужди в един и същи момент. 

Моделът на Маслоу е ценен инструмент за оценка, който се използва в много области, свързани с 

работата и грижата за хора. Както редица изследователи са открили, той помага да се изследват в 

дълбочина най-разнообразни области в образованието (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). 

Прилага се  успешно при ученици извън норма, тъй като техните специфични нужди са по-трудни за 

идентифициране и посрещане (Lutz, 2016). В нашия случай, йерархичният модел на Маслоу ни дава 

концептуалната рамка за анализ на нуждите на децата със спина бифида и с хидроцефалия в 

нездрав. Независимо от своите увреждания или заболявания, хората могат да се намират в добро 

здраве, защото се хранят добре, правят упражнения, движат се, спят достатъчно, чувстват се в 

добро емоционално и физическо състояние (Krahn, 2021). С навременна и качествена грижа, и 

контрол над вторичните състояния, децата със спина бифида и хидроцефалия могат да се радват на 

добро здраве и да се чувстват физически добре. Усещането за добро здраве и физическа форма е 

субективно. Много хора имат трайни увреждания, но това не им пречи да се чувстват здрави и 

силни. Фактът, че някои деца се движат или говорят различно, не ги прави болни. Някои функции 

може да са засегнати, но това не означава, че страдат от болест. Не очаквайте да се оправят или да 

оздравеят. Не се отнасяйте с тях като с болни хора, а ги подкрепете да останат здрави!

За 7 години родителите на Виктор не успяват да намерят общ език с ръководството на 

училището. Директорката е добронамерена и се опитва да помогне, според 

собствените си разбирания. Отказва да остави класа на първия етаж и да подкрепи 

усилията на майката, а в същото време организира базари за събиране на средства, 

„за да може Виктор да проходи“, без да потърси съгласие или да уведоми 

предварително родителите. Това води до редица неудобни ситуации със съседи от 

квартала, които коментират доходите и покупките на семейството. Друга приумица на 

директорката е момчето да носи бяла народна носия, за да проходи.

Логично е да се очаква здравният работник в училище да поема грижата за основните здравни 

нужди на децата, включително и тези със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често това е 

училищната сестра. Здравните грижи и насърчаването на здравословен начин на живот, обаче не са 

отговорност единствено на медицинската сестра. От съществено значение е всички 

заинтересовани страни в образованието да разбират и приемат състоянието на детето, така че то да 

получи най-добра грижа и да се радва на най-добро здраве.

Обхватът на здравни грижи към децата със спина бифида и с хидроцефалия може да включва:

Проследяване работата на клапата

Около 85-90 процента от хората със спина бифида имат и хидроцефалия. Обикновено тя се лекува 

хирургично с поставяне на шънт (клапа), за да предпази мозъка от натрупването на ликвор в 

главата. При част от децата периодично се налага ревизия на клапата, поради неизправност или 

запушване. Важно е персоналът в училище да познава добре симптомите на неработещ шънт. При 

децата те могат да са различни, но най-често срещаните са сутрешно главоболие, висока 

температура, припадък, гадене и повръщане, необичайна умора и сънливост, необичайна 

раздразнителност и промени в настроението, замаяност, световъртеж, подуване и/или 

зачервяване на кожата в областта по протежение на клапната система.

Грижа за кожата

При хората със спина бифида обикновено се наблюдава по-слаба чувствителност или изцяло липса 

на такава в долната част на тялото. Някои деца не усещат болка, горещина, студ, порязване, 

изтръпване или влага. Кожните възпаления и рани могат да се развият бързо и рязко да се влошат. 

Най-честите препоръки в грижата за кожата в детската градина/училището включват:

 Децата трябва да носят широки и меки дрехи от естествени тъкани като памук, дори ако се 

 налага да се различават от училищната униформа;

 Мястото им в клас трябва да е далеч от източници на топлина като радиатори, печки на 

 дърва, камини. Децата трябва да избягват горещи метални повърхности през лятото и 

 продължително излагане на студ през зимата;

 Децата се нуждаят от помощ, когато носят горещи напитки;

 Децата трябва да избягват да работят с лаптоп в скута си, заради риск от изгаряне;

 Необходима е регулярна смяна на позата и преместване на тежестта на всеки 20-30 минути; 

 Препоръчва се раздвижване и леки физически упражнения;

 Полезни могат да бъдат декубитални възглавници за количката или стола, за да се избегне 

 разраняване на кожата в точките на натиск;

 Честата смяна на памперса/урологичната подложка е важна, за да се избегнат кожните 

 инфекции и раздразненията в областта; 

Алергия към латекс

Децата със спина бифида са група с повишен риск от развитие на алергия към латекс. Латексът е 

натурална гума, която се използва за изработването на много продукти присъстващи в училище. 

Такива са ръкавици, гумички, балони, подови настилки във физкултурния салон и на открито, 

дръжки на ракети и др. Рискът от развитие на алергия се повишава при многократния контакт с 

латекс. Поради тази причина, при деца със спина бифида, трябва да  се избягват латексови 

продукти и при възможност да бъдат заменени с алтернативи, изработени от винил или силикон. 

Алергичните симптоми могат да са с различни проявления. По-леките са зачервяване на кожата  в 

зоните на контакт с латекса,  сълзене и дразнене на очите, хрема, обрив. Може да се стигне до 

респираторен дистрес и анафилактичен шок.

Учениците, алергични или чувствителни към латекс, често са алергични и към някои храни, като 

банани, киви, папая, авокадо и кестени.

Контрол на инконтиненцията и предпазване от уроинфекции

Урологичните нарушения, в това число уроинфекции, инконтиненция и бъбречна недостатъчност, са 

основна причина за заболеваемост и смъртност при пациентите със спина бифида. В дългосрочен 

план, урологичните усложнения са причина за 33% от смъртността при тази пациентска група 

(Gutiérrez-González, 2020).

Чистата интермитентна катетеризация остава златен стандарт за контрол на пикочния мехур и 

съпътстващите уроинфекции при пациенти със спина бифида (Lapides J, 1972).

С тази информация искаме да подчертаем колко важно е поддържането на добро урологично 

здраве чрез прилагане на периодични катетеризации.  От решаващо значение е учебното заведение, 

където децата прекарват по-голямата част от времето си, да осигури подходящи условия за това, 

като например:

 Достъпно помещение за катетеризация, което е чисто и достатъчно широко, за да побере 

 възрастен придружител и да може детето да маневрира с количката си. То трябва да се 

 заключва, за да осигурява уединение и сигурност. Такова помещение може да е адаптирана 

 тоалетна, здравния кабинет или друга стая с ВиК;

 Обучен служител (сестра, лекар, асистент), който да извършва катетеризациите или да 

 помага на детето за това;

 Достатъчно време за извършване на периодичните катетеризации, понякога дори по време 

 на учебни занятия;

 Дискретна и незабавна помощ, в случай на инцидент с подмокряне или зацапване.

Повече информация за процедурата по чиста интермитентна катетеризация може да намерите в 

ръководствата за сестри и асистенти.

Когато Борис е на 3 години майката решава да се върне на работа. Започва да 

търси подходяща детска градина. Притесненията на семейството са 

свързани с нуждата Борис да бъде катетеризиран 2-3 пъти в рамките на 

работния ден. Майката преценява, че такава помощ може да потърси от 

медицинските сестри, с които всички градини разполагат. Въпреки че нормативната 

уредба вменява това задължение на сестрите в градини и училища, майката е чувала 

за случаи на отказ.

При първата среща със сестрата, майката носи със себе си цялата медицинска документация и прави 

нагледна демонстрация. Сестрата се съгласява и започва да катетеризира Борис в медицинския 

кабинет по два-три пъти дневно. Сменя и памперса на момчето. Всичко върви гладко. Майката се връща 

на работа, а детето се чувства добре в градината. Има приятели и ходи с желание.

Здравословен начин на живот

Децата със спина бифида и хидроцефалия са изложени на висок риск от затлъстяване. След 

навършване на 6 години, минимум 50% от тях са с наднормено тегло; при младите хора и 

възрастните над 50% са затлъстели. Излишните килограми ограничават подвижността, 

самостоятелността и уменията  за самообслужване в ежедневието, а така борбата с тях става още 

по-трудна. Най-доброто решение е превенцията и изграждането на здравословни хранителни 

навици от ранна детска възраст. Освен това, диетата богата на фибри и течности подпомага 

регулирането функцията на червата. 

Въпреки че семейството има най-голямо влияние върху формирането на хранителни навици, 

училището може да помогне и насърчи здравословния начин на живот, особено в областта на 

спорта и физическите дейности. Нашето проучване показа, че прилагането на адаптирани 

програми за децата със спина бифида и с хидроцефалия в часовете по физическо възпитание е 

възможно и може да бъде успешно. За съжаление, повечето от децата не участват в часовете по 

физическо. Аргументите може да са различни, но зад тях лесно прозира незнание и неразбиране на 

състоянието им. В практиката съществуват различни начини за приобщаване на дете със спина 

бифида в часовете по физическо възпитание. Двигателните умения не са толкова определящи, 

колкото желанието на страните. Даденият пример е за момче, което е в инвалидна количка и е 

активен спортист. 

В началното училище любимият предмет на Виктор е физическото възпитание. Салонът е на третия 

етаж, но майката го качва всеки път когато се наложи. Учителката го включва в заниманията като 

измисля игри с децата или му възлага индивидуални задачи, като бокс.

Душевно здраве 
Концепцията за Аз-а е основен компонент от психичното здраве. Тя включва начинът, по който детето 

възприема своята идентичност и по който осъзнава своите качества и особености, съпоставя ги спрямо 

останалите и изгражда самочувствие. Изследвания показват, че децата със спина бифида имат 

значително по-ниско самочувствие по отношение на външния си вид, атлетичност, социално приемане и 

представяне в училище (Shields, 2008). Заедно с това, те са изложени и на риск от депресивни симптоми 

и тревожност (Padua, 2002).

Рискът за психичното здраве изисква сътрудничество и участие на всички заинтересовани страни, 

особено по време на пубертета, когато някои деца със спина бифида и хидроцефалия могат да изпитват 

сериозни затруднения.

 Роза е чувствителна към силни звуци, често сменя настроенията си, понякога 

изпада в нервни кризи. Това се засилва след навлизане в пубертета. 

Когато е в първи клас, след обследване са установени обучителни 

затруднения. С нея започват да работят специален педагог и психолог. 

Майката е доволна от ресурсното подпомагане, защото в тиха и спокойна 

обстановка, Роза възприема материала по-добре. Психологът и оказва голяма 

подкрепа при някои от пубертетните кризи.

При обобщаване на физиологичните нужди, поставихме основен акцент върху цялостното здраве и 

грижи. Отделно от това, обръщаме внимание и на достъпа до храна и вода, който може да бъде 

затруднен поради недостъпната среда, особено при деца в колички. Често училищната столова, 

лавки и кафенета се намират в сутерена, на висок етаж или извън сградата; понякога чешмите са 

твърде високи или недостъпни за човек в инвалидна количка. Тези специфични случаи трябва да се 

вземат предвид, така че да се осигури достъп на всяко дете до храна и вода. Ако в училището не 

може да бъде направена реконструкция, трябва да има назначен отговорник, който да се грижи  

детето да не остава гладно и жадно.  Това може да е дежурният учител, асистент или съученик.

Допълнителна информация за физиологичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия 

е налична в ръководствата за всяка целева група. Здравните грижи са описани подробно в 

ръководството за медицински сестри

ВТОРО НИВО: БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА

The second level of Maslow's classic hierarchy is safety needs and it should be a major concern in all 

schools and kindergartens. As any other students, children with spina bifida and hydrocephalus need to 

feel safe in the environment in which they are learning.

Първа помощ

Всяко учебно заведение трябва да разполага с поне един служител, обучен да оказва първа помощ. 

В България това обикновено е медицинският персонал, заради своето образование и опит. 

Най-честите състояния, които изискват оказването на първа помощ при децата със спина бифида и 

с хидроцефалия са случаи на неизправност на клапата, припадъци, изгаряния, счупване на кости. 

Училищният персонал, който взаимодейства с детето, също трябва да е обучен как да реагира в 

тези случаи, кого трябва да уведоми и кога да сигнализира 112.

Евакуация при бедствия

Природни бедствия и други извънредни ситуации могат да се случат винаги и по всяко време. За да 

бъдат добре подготвени, детските градини и училищата изготвят план за евакуация и провеждат 

регулярни практики и обучения. Планът за евакуация трябва да съдържа ясни процедури и 

отговорности по отношение на лицата, които ще се нуждаят от специална помощ в случай на 

извънредна ситуация,в това число и ученици със спина бифида и с хидроцефалия.

Осигуряването на столове и носилки за спешни случаи, като част от плана, могат да улеснят 

евакуацията на трудноподвижните хора, особено от по-високите етажи на учреждението. Ако 

такива приспособления не са налични, е препоръчително класът, в който учи трудно подвижно дете, 

да бъде оставен на първия етаж, като най-достъпна и безопасна опция.

Провеждането на обучения е от значение, за да се избегне паника сред персонала и учениците при  

реална ситуация. Те са и добър индикатор за това какво може да се случи в случай на спешност.

… в училището се провежда учение за пожарна безопасност. По време на последния час за деня, 

човек от персонала влиза по стаите и предупреждава за пожар. Децата се втурват по стълбите, а 11 

годишният Виктор влиза в асансьора и натиска бутона. Докато пътува надолу, токът е спрян и 

детето остава в пълна тъмнина, затворен между етажите. Чува само превъзбудени викове „Пожар!“. 

Успява да се съвземе от уплахата и звъни по мобилния телефон на баща си, който телефонира на 

ръководството на училището. До обаждането на бащата никой не е установил липсата на Виктор.  

Психически момчето се възстановява трудно. Дълго след инцидента не може да стои в затворени 

пространства и се налага бабата да го придружава в училище за няколко месеца. 

Майката подава сигнали до различни институции, но така и не разбира кой носи отговорност за 

случая.

Защита от тормоз

Според ЮНЕСКО, учениците с увреждания са засегнати от тормоз в по-голяма степен, без значение 

от възраст и учебна среда, като това оказва негативно въздействие върху тяхното образование, 

здраве и общо благополучие. 

Много проучвания показват, че учителите и училищният персонал често подценяват тормоза в 

училищата. От друга страна родителите са по-чувствителни и по-лесно могат да разберат когато 

собственото им дете е обект на тормоз (Demaray, 2013). Затова, добрата комуникация между 

заинтересованите страни, основана на доверие и уважение, е изключително важна. Всеки в 

училище носи отговорност и има задължение да наблюдават за предупредителни признаци на 

тормоз, тъй като някои непреки форми на агресията са трудни за разпознаване. 

В случай на тормоз се налагат синхронизирани и твърди действия от всички страни. Необходимо е 

да се подходи със спокойствие и уважение, които могат да осигурят подкрепяща, грижовна и 

безопасна среда на всички ученици.

 Училищният психолог има важната роля да подкрепи детето-жертва и да му помогне да развие 

устойчивост и увереност в себе си.

Стела няма близки приятели в училище. Общува с едно-две деца. Понякога е обект на обиди и 

вербален тормоз от група деца от класа. Едно от момчетата си позволява да я рита и удря.  Класната 

не успява да се справи с проблема. Не взема страна, защото това са „детски работи“. Майката 

подава редица сигнали до директорката, РУО (Регионалното управление на образованието), МОН. 

Свързва се с адвокат и обмисля завеждане на дело. В крайна сметка момичето се премества в 

друго училище и ситуацията се успокоява. 

Стела трудно приема обидите от съучениците. Има периоди, в които става много емоционална и 

плаче. Тогава майката я спира от училище за седмица-две, докато се успокои.

Безопасна инфраструктура в и около училище, подходяща за хора с увреждания

От една страна, съществува известно припокриване между тази тема и нуждите на децата от 

достъпност, разгледани на следващото ниво от пирамидата. От друга, виждаме „достъпността“ 

по-скоро в контекста на възможност за упражняване на права и достъп до услуги, докато 

„безопасната инфраструктура“ е екзистенциален минимум, който училищата и детските градини 

трябва да осигурят. Поради тази причина и отделяме специално внимание. 

Представяме някои примери, свързани с безопасната инфраструктура, които се отнасят до 

нуждите на учениците със спина бифида и хидроцефалия: 

 Слабата чувствителност или пълната липса на чувствителност в долната част на тялото 

 носи сериозен риск за здравето. Понякога децата не могат да усетят, че нещо се случва с 

 тялото им и лесно могат да се изгорят, наранят или да счупят крак, без дори да усетят;

 Подредбата в класната стая трябва да позволява на децата, използващи помощни средства, 

 да се придвижват безопасно и свободно, за да могат да участват наравно с останалите във 

 всички дейности на класа. Пътеките между чиновете трябва да са достатъчно широки, 

 разчистени от ученически чанти, несесери и др.;

 Рампите са едно от икономически най-достъпните и най-използвани решения за 

 подобряване достъпността на сградите. При проектирането и монтирането им обаче рядко 

 се спазват стандарти. Рампите често са твърде стръмни, тесни и хлъзгави, което ги прави 

 опасни и неизползваеми. 

 Училището е със стълби до първия етаж, а коридорите са на нива. За да стигне до 

класната стая на първия етаж, майката и бабата на Роза я вдигат. Използвайки 

предизборна кампания, майката успява да издейства общинско финансиране 

за подобряване на достъпността в училище. Монтират естакади на задния 

вход и в коридорите, които обаче не помагат заради големия си наклон.  

Впоследствие, по инициатива на майката, директорката кандидатства по 

национална програма и получава финансиране за асансьор до първия 

 етаж. ;

 Монтирането на парапетите на външните стълби и от двете страни по протежението на 

 вътрешните, значително би подобрило самостоятелността, мобилността и усещането за 

 сигурност у децата. Това би имало силен положителен ефект върху  учениците с леки 

 двигателни увреждания, които не използват помощни средства. Нашето проучване показва, 

 че техните нужди от безопасност често остават неидентифицирани и непосрещнати,  поради 

 презумпцията, че могат да ходят самостоятелно. Не се вземат предвид важни детайли: 

 дейности като изкачване на стълби или 20 минутно ходене пеша до училище са рискови, 

 отнемат време и често не са възможни за дете с тежка чанта. Децата се нуждаят от помощ 

 или им отнема твърде много време;

 В училището има специализирани кабинети по физика, биология, география, компютърно 

 обучение и др., които са разположени на различни етажи в сградата. Качването и слизането 

 по стълбите за нея е предизвикателство и отнема цялото време през междучасията. Тъй 

 като все пак се справя, ръководството не счита за нужно да взема мерки и да мести класа на 

 първия етаж.

 Цялото семейство е ангажирано с образованието на Александра. Баща и я води сутрин с 

 колата, влиза с нея в училище и носи чантата до стаята на втория етаж;

 Дворът и тротоарите около сградата са важна част от училищната инфраструктура и също 

 трябва да са безопасни и достъпни. Това включва регулярно почистване на снега и листата; 

 осигуряване на ниски бордюри, здрави плочки и свободни тротоари за пешеходци.

 

 Основното училище на Мартин е било на 200 метра от дома му, но всеки ден  

 баща му го карал до там. Плочките на тротоарите били толкова счупени, 

 че количката едва се придвижвала. След няколко скъпи ремонти, баща 

 му решил да ползват колата

 Като цяло, ходенето на училище през зимата е предизвикателство. 

 Училищният двор е покрит със сняг, а деца и учители стигат до входа 

 през малка заледена пътека. Катка не може да върви с патериците и 

 се налага майка и да я придружава всеки ден до класната стая.

Допълнителна информация за нуждите от безопасност на деца със спина бифида и хидроцефалия е 

налична в ръководствата за всяка целева група.

ТРЕТО НИВО: ДОСТЪПНОСТ

Съгласно дефиницията на ООН, достъпността означава равен достъп на всички, като се допълва, че 

без достъп до съоръженията и услугите в общността, хората с увреждания никога няма да 

бъдат напълно приобщени (UN, н.д.).  Това твърдение е валидно, както за образованието, така и за 

всяка друга област от живота. Тъй като достъпността е определящ фактор за успешното 

приобщаване, сме я включили към базовите нива на пирамидата, заедно с физиологичните нужди 

и безопасността. 

Необходимостта от достъпност е толкова основна за децата със спина бифида и с хидроцефалия, че 

в повечето случаи не училищният профил или интересите определят училището, което детето ще 

посещава, а именно достъпната архитектура на сградата и съоръженията.

 

Александра се справя добре с учебния материал. Прави впечатление на прилежна и любознателна 

ученичка. Често получава похвали. На зрелостните изпити получава много добри оценки, които и 

позволяват да избира измежду най-добрите гимназии в града. След много размисли, семейството 

решава да не се възползва от тази възможност. Алекс продължава в  досегашното училище. То е 

близо до дома, изградени са добри отношения с екипа и е установена рутина при катетъризациите. 

Това надделява над интересите и възможностите на детето.

Семейството на Виктор се насочва към тази гимназия единствено заради изградената достъпна 

архитектурна среда. Интересите на момчето и профилът на училището не са фактор при избора. 

Сградата е снабдена с рампа до първи етаж, асансьор и тоалетна за хора с увреждания. Виктор 

може да стигне самостоятелно до всички помещения. Не ползва асистенция от възрастен в 

училище

Достъпността не следва да се разбира само във физически смисъл, но и като достъп до 

информация, услуги и съоръжения. Училището може да предприеме различни мерки за 

подобряване достъпа на деца със спина бифида и с хидроцефалия до образование. Някои от тях са 

свързани с изграждане на училищна среда без бариери, други с осигуряване на информация, 

комуникация и учебни материали в алтернативни формати.

Достъпна училищна инфраструктура

Недостъпният транспорт до училище, недостъпните входове и невъзможността някои деца да 

стигат свободно до столовата, специализираните кабинети, библиотеката и тоалетната, както и 

неподходящото обзавеждане на класните стаи, хлъзгавите подови настилки и др., се разглеждат 

като бариери пред образованието на деца с увреждания, в това число и децата със спина бифида и 

хидроцефалия.  Тези инфраструктурни бариери трябва да бъдат премахнати, за да се осигури 

приобщаваща училищна среда за всяко дете.

Достъпната училищна инфраструктура може да включва:

 Рампи във и извън сградата на училището за децата, които не могат да ползват стълби или 

 да качват бордюри;

 Парапети на външните стълби и двустранни парапети по протежение на вътрешното 

 стълбище;

 Асансьор в сградите с повече от един етаж;

 Достатъчно широки врати, осигуряващи свободното движение на деца в колички;

 Класни стаи с достатъчно място за маневри на дете в количка;

 Тоалетни помещения достъпни за колички, с достатъчно място за маневриране около 

 тоалетната и мивката и за придружител; с осигурено заключване и помощни дръжки;

 Обзавеждане в класната стая, предназначено да се използва от децата с увреждания – 

 достатъчно високи бюра, столове и др;

 Двор, площадки и тротоари около сградата, достъпни за деца в колички;

 Подходяща височина на дъската, за да може да се ползва от деца в колички;

 Отсъствие на катедра пред дъската; 

 Класната стая, която е на едно ниво;

 Наличие на места за паркиране, обозначени за хора с увреждания.

В повечето случаи за осигуряване на достъпна инфраструктура са необходими значителни 

финансови средства. Съществуват, обаче някои практични и рентабилни решения. 

Най-разпространеното и икономически изгодно решение е осигуряване на пълна достъпност до 

съоръженията на един от етажите в сградата и преместване на класа на трудноподвижното дете 

там. Обикновено това е първият етаж. Ако има външни стълби се монтира рампа; поне една 

тоалетна се пригодява за хора с увреждания; класната стая се пренарежда, за да се осигури 

достатъчно място за маневриране. Ако тоалетната не може да бъде пригодена, вариант е да се 

осигури достъп до друго подходящо помещение за катетеризация, като например здравния 

кабинет.

Въпреки своите плюсове, това решение не е най-приобщаващото и препоръчително, тъй като  много 

от кабинетите, библиотеката, столовата, са разположени на горните етажи и могат да останат 

недостъпни. В такъв случай училището трябва да осигури алтернативен достъп до тези услуги, 

например чрез помощник, който ще носи закуски, вода или книги от библиотеката. Този човек може 

да бъде учител, асистент или дори съученик.

Майката на Донка търси подкрепа от РУО. Насочват я към близкото квартално средно училище. 

Приемат Донка в редовен клас. Директорът намира стая за класа на първия етаж, който е на нивото 

на земята. В сградата има тоалетна за хора с увреждания. Детето може да се придвижва 

самостоятелно в класната стая и по коридорите, да излиза и влиза от сградата, да ползва тоалетна.

Всички мерки за подобряване на достъпността трябва да 

следват съответните стандарти и добри практики. Нашето 

проучване установи, че поради липса на опит и разбиране на 

стандартите за достъпност сред строителите и училищната 

администрация, училищната инфраструктура често остава 

недостъпна и дори опасна за учениците и хората с увреждания. 

За да подкрепи усилията на училищната администрация, 

ръководството за директори представя конкретни параметри 

и полезни съвети за превръщането на физическата среда на 

училището в безопасна, достъпна и приятелска за децата с 

увреждания.

Достъпна информация и обучителни материали

Всички материали и информация, предоставени в клас, 

трябва да са достъпни, разбираеми и използваеми от 

всички деца. Учениците със спина бифида и хидроцефалия 

може да се нуждаят от някои специални материали, като 

например:

 Допълнителен комплект учебници за дома;

 Копие от записките на учителя по урока;

 Аудио запис на преподадения от учителя урок;

 Приспособления и помощни технологии за работа в 

 клас;

 Софтуер/устройства за преобразуване на говор в текст и 

 обратно.

ЧЕТВЪРТО НИВО: ПРИНАДЛЕЖНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Четвъртото ниво от пирамидата обхваща нуждата от принадлежност на социално ниво. Съгласно 

класическата теория на Маслоу социалното ниво обикновено става приоритет след като базовите 

нива са достатъчно задоволени. На това ниво учениците търсят принадлежност към социалната 

си среда, искат да се идентифицират с връстниците си, да почувстват, че се вписват. Липсата на 

усещане за принадлежност често има отрицателен ефект при учениците, карайки ги да се 

чувстват изолирани и дори изключени от образователния процес. Всъщност най-големите 

затруднения пред учениците с дефицити се проявяват именно на това ниво. 

(Lutz, 2016)

Нашето проучване потвърждава тези констатации, но също така показва, че контактите с 

връстници са най-мотивиращият фактор сред учениците със спина бифида и хидроцефалия и 

техните родители в учебния процес.

През първите четири години, Елиф посещава редовен клас в масово училище. Родителите я 

записват заради контакта с децата. Момичето не може да възприеме нищо от материала, защото не 

чува. Не се научава да чете. Обича да рисува и преписва текстове като картини, без да знае 

значението им. Харесва и контактът с децата.

Изграждането на положителни взаимоотношения с връстници в детската градина и в училище 

може да бъде сериозно предизвикателство за децата със спина бифида и хидроцефалия. Някои от 

тях от ранна възраст се сблъскват с изолацията и изключването и не успяват да изградят добри 

социални умения. В процеса на израстване и прехода през юношеството към зрелостта, 

предизвикателствата нарастват още повече. Обикновено те са свързани с ниско самочувствие, 

неувереност, депресия, лоши социални умения и липса на социален опит. Въпреки че, тези 

проблеми са типични за всички млади хора, при децата и младежите със спина бифида и 

хидроцефалия, те са още по-обострени, заради допълнителните предизвикателства свързани с 

увреждането, с които те се сблъскват. 

Някои от тези предизвикателства значително възпрепятстват възможностите за неформално 

общуване с връстници и създаване на приятелства в училище. Когато тези пречки са 

идентифицирани навреме, те могат лесно да бъдат избегнати. Така се осигуряват по-добри условия 

за социално общуване и изграждане на социални умения. Например: 

 Голяма част от децата пропускат детската градина и така прескачат важно стъпало в 

 детското развитие, което носи много възможности за положителни контакти,  

 взаимодействие с връстници и трупане на социален опит;

 Децата със спина бифида обикновено се нуждаят от повече време за тоалет, заради 

 катетъризациите. Това намалява възможността за контакти с връстници през 

 междучасията. Добра практика е въвеждането на график за катетеризации във времето 

 извън голямото междучасие, така че детето да може да общува свободно;

 Повечето от тях не посещават часове по физическо възпитание и така пропускат ценна 

 възможност за развитие на положителни социални умения, умения за решаване на 

 проблеми и изграждане на екипност, които спорта в училище дава;

 По отношение на транспорта до и от училище, повечето деца са зависими от родителите си, 

 които ги придружават почти винаги. Причините са различни, от лошата инфраструктура до 

 тежките чанти. Времето преди и след училище може да се прекара в разходки и разговори с 

 приятели;

 Непрекъснатата асистенция и надзор от възрастен е поредната пречка пред свободното 

 общуване с връстници;

 Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия не участват в извънкласни занимания, 

 които са отлична възможност за срещи с хора със сходни интереси, създаване на 

 приятелства и развитие на социални умения. 

Честите хоспитализации и дългите периоди на отсъствие по различни здравословни причини, 

откъсват децата от училищния живот и им пречат да създадат по-дълбоки приятелства. Много 

вероятно е те да се нуждаят от допълнителна подкрепа в тази посока от своите учители и от 

другите заинтересовани страни.

ПЕТО НИВО: САМОУВАЖЕНИЕ И САМОСТОЯТЕЛНОСТ

За да бъдат ефективно приобщени в училище, децата трябва да се чувстват значими, уважавани и 

ценени от околните. Както споменахме по-рано, във връзка с психичното здраве, децата със спина 

бифида и с хидроцефалия често  демонстрират ниска самооценка. Изграждането на оптимална 

самостоятелност в ежедневието и на функционални житейски умения и компетенции, са от 

решаващо значение за постигане на независимост и самоувереност и по този начин за 

повишаване на самооценката при деца със спина бифида и хидроцефалия.

Като основни фактори определящи успешното функциониране в ежедневието и качеството на 

живот при децата със спина бифида, се посочват добрата физическа форма и мускулна сила, 

умствените способности и независимостта при придвижване. Те оказват влияние в много по-силна 

степен от другите медицински показатели, свързани с увреждането (Schoenmakers, 2004).

На практика това означава, че за да се насърчи самостоятелността и функционалността на 

учениците със спина бифида и хидроцефалия, детската градина и училището трябва да осигурят 

достъпна архитектурна среда, възможности за оптимално развитие и подходящи условия за спорт 

и физическа активност.

Това е дълъг процес, който изисква усилия от всички заинтересовани страни в образователния 

процес. Не можем да очакваме положителната промяна да се случи веднага, особено при деца, 

които са били изцяло зависими от грижата на възрастен и по отношение на уменията за 

самостоятелност, се развиват средно 2-5 години след връстниците си (Davis, 2006).

Всички заинтересовани страни трябва целенасочено и при всяка възможност да насърчават 

самостоятелността при децата:  

 За децата с двигателни увреждания достъпната архитектурна среда е определящ фактор 

 за постигане на самостоятелност в училище. Това е съществена предпоставка децата със 

 спина бифида и хидроцефалия да упражняват свободно правата си, да участват в 

 училищния живот наравно с връстниците си, да подобрят качеството си на живот, своята 

 самостоятелност и самочувствие.

 Всички тоалетни в училище са с клекало. Кабинките са прекалено тесни, за да се ползват с 

 асистент. Често се налага асистентката да сменя памперсите на Мони по коридорите, 

 докато другите деца са в час.;

 Някои деца със спина бифида успяват да ходят без нужда от каквато и да е помощ, докато 

 други може да се нуждаят от ортези или друг тип помощни средства, които да им помогнат 

 да се придвижват. Важно е децата да се научат да използват тези помощни средства 

 възможно най-рано, тъй като уменията за самостоятелно придвижване са пряко 

 свързани с когнитивно, физическо и социално развитие и независимост. Поради същите 

 причини по-големите деца трябва да познават достъпните транспортни услуги до училище;

 Възрастта за започване на самокатетеризация е различна, но при повечето деца това се 

 случва към десетата година (Atchley, 2020). Въпреки това, за някои деца на възраст 15-16 

 години самокатетеризацията си остава непреодолимо предизвикателство, без да има 

 медицинска предпоставка за това. Нужно е родителите и другите възрастни, които 

 катетъризират детето, да го насърчават и подготвят за прехода от ранна възраст, с 

 обяснения и включване в процедурата;
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 При децата с увреждания често се наблюдава прекалена зависимост от родител или друг 

 възрастен, дори за дейности, в които децата могат да се справят сами. Родителите трябва 

 да разпознават тези ситуации и да им противодействат ефективно, за да подкрепят 

 емоционалната независимост на детето. Включването на външен асистент в грижата, би 

 било добър вариант при наличието на подобна емоционална зависимост;

 Има различни варианти за минимизиране на теглото на ученическата чанта. Това може да 

 стане чрез осигуряване на шкаф за лични вещи в училище и втори комплект учебници; 

 използване на листове вместо тетрадки за работа в клас и ползването на електронна поща 

 за изпращане на готовите домашни. Така ще се намали нуждата от помощ на възрастни и 

 значително ще подобри самостоятелността на децата в училище и по пътя натам.

 

 Когато Ева се научава да се самокатетъризира, помощта на асистентката се ограничава 

 предимно до носенето на тежката чанта до и от училище. Ева изявява желание да остане 

 сама в училище. Родителите разговарят с училищното ръководство и класната и с леки 

 реорганизации успяват: директорът предлага втори комплект учебници, който да се ползва 

 само в училище; Ева получава ключ за една от тоалетните, където монтират  малка аптечка 

 с принадлежностите и; детето използва единични листове, вместо тетрадки. Чантата и се 

 олекотява значително и в 6-ти клас тя продължава без асистент. Децата от класа и помагат 

 с качването на стълби или с носенето на покупките;

 Съществуват специални приложения за смартфони и смартчасовници, които могат да 

 следят режима и диетата на детето и да му напомнят за катетеризациите, смяната на 

 позицията, приема на вода и лекарства. Те са изключително полезни в рутинната грижа и 

 позволяват на децата да бъдат по-независими в уменията си за самообслужване, вместо да 

 разчитат на възрастните да ги подканят;

 Когато срещнат дете с увреждане, повечето деца и възрастни се опитват да помогнат. 

 Такава помощ обаче не винаги е полезна и желана. За доброто самочувствие на децата е 

 важно да запазят своята независимост, доколкото това е възможно и да правят нещата, 

 които умеят, без незабавно някой да им се притичва на помощ. Когато предоставяте помощ 

 на детето, поискайте неговото разрешение и най-важното, попитайте го как иска да му 

 помогнете!;

 Физическата активност за хора със спина бифида е от решаващо значение, тъй като лошата 

 форма и загубата на сила могат да ги направят по-зависими в изпълнението на ежедневните 

 дейности (Rimmer, 2005). Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия могат и трябва 

 да участват в часовете по физическо възпитание. Понякога спортните дейности могат да 

 изискват адаптиране и модифициране, което е напълно постижимо с внимателно 

 планиране, достатъчно информация и творчество.

Проучване от 2005 г. (Schoenmakers, 2004) не открива съществени разлики в самочувствието и 

равнището на самоувереност между пациенти с по-тежки (менингомиелоцеле) и по-леки форми на 

спина бифида. Това показва, че всички деца със спина бифида и хидроцефалия се нуждаят от 

грижи и подкрепа, за да развият своите способности, представяне и функционалности. Нуждата 

от такава подкрепа съществува дори при децата, които могат да ходят без помощни средства 

или не са идентифицирани като ученици със специални образователни потребности.

Мони се придвижва без помощни средства, но е нестабилна. Майката се притеснява детето да не 

падне по стълбите или да бъде наранено от тичащи деца през междучасията. Директорката 

отказва да осигури допълнителни парапети на стълбите при входа или да премести класа на първи 

етаж, защото детето ходи и „няма нужда“.

ШЕСТО НИВО: КОГНИТИВНИ НУЖДИ

Когнитивните нужди са израз на естествената потребност у човек да учи, опознава, изследва и 

създава, за да разбере по-добре света около себе си. На това ниво ученикът се стреми да реализира 

своя личен потенциал в сферата на образованието. Учениците си поставят определени цели и се 

стремят към тяхното постижение.

 Повечето от тях имат средно ниво на интелигентност;

 Когнитивните функции се влияят най-силно от хидроцефалията и съпътстващите я 

 усложнения като проблеми с работата на клапата, брой на ревизии, наличие на припадъци и 

 допълнителни структурни аномалии на централната нервна система (Wills, 1993), (Fletcher, 

 1996);

 Резултатите от изследване на вербалната интелигентност дават по-точна прогноза за 

 потенциала на ученика, отколкото общите резултати на интелигентността;

 Децата със спина бифида се справят по-добре в четенето на глас и правописа,  отколкото в 

 разказването и математиката;

 Колкото по-високо е нивото на увреда, толкова по-голяма е вероятността интелигентността 

 и академичните умения да бъдат повлияни негативно;

 Учениците със спина бифида често демонстрират проблеми в перцептивно-моторното 

 развитие;

 Здравословните проблеми могат да повлияят негативно на успеха в училище;

 

Често се случва учениците със спина бифида и с хидроцефалия да бъдат несправедливо 

набеждавани за „мързеливи“ или „немотивирани“, когато всъщност са налице обучителни 

проблеми. Те трудно задържат внимание; работят бавно; неспокойни и разсеяни са; губят неща; 

могат да имат проблеми с вземането на решения. Изключително важно е педагогическият 

персонал да е обучен да разпознава затрудненията и да прилага стратегии за тяхното 

преодоляване. Понякога не е по силите на един учител да се справи с тази задача. Налага се 

прилагането на мултидисциплинарен подход и едновременна подкрепа от всички страни.

Ръководствата за всяка целева група дават полезни съвети как да се посрещнат когнитивните 

нужди на деца със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често срещаните обучителни затруднения, 

специфични стратегии за преподаване и добри практики са описани подробно в ръководствата за 

учители и специални учители.

СЕДМО НИВО: САМОЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

На последното ниво е поставена нуждата от усъвършенстване. Децата се стремят да подобрят 

училищната среда, собствения си живот и живота на хората около тях. Те вече не се 

самоопределят като уязвими и се чувстват готови да отстояват своите права и правата на другите.

 

Семействата често са най-добрият застъпник на детето и най-добрият модел за подражание, когато 

тези умения се заучават.  Въпреки това учителите и другите заинтересовани страни в 

образованието също могат да насърчат учениците в тази посока. 

Не само възрастните, но и самите ученици със спина бифида и с хидроцефалия трябва да познават 

и разбират правата си като деца и хора с увреждания. Важно е да могат да идентифицират 

дискриминацията и да познават техники и стратегии за справяне с нея. Това може да се постигне 

чрез положителни модели на подражание, добри примери, наставническа подкрепа и гражданско 

образование в училище.

Повече информация за това как всяка целева група може да подкрепи децата да подобрят уменията 

си за застъпничество и самозастъпничество, е предоставена във всяко ръководство.

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



детската градина и в училището. Multi-IN пирамидата е изградена от седем нива. В настоящия 

раздел ще се спрем на всяко от тях като опишем конкретните потребности попадащи в него, ще 

покажем реални примери и ще посочим как те могат да бъдат посрещнати от участниците в 

образователния процес/заинтересованите страни. 

Пирамида на приобщаването Multi-IN, адаптирана по йерархичния модел на Маслоу, в подкрепа

учениците със спина бифида и с хидроцефалия. 

ПЪРВО НИВО: ФИЗИОЛОГИЧНИ НУЖДИ

На първото ниво от модела на Маслоу са физиологичните нужди. Това са нуждите от първа 

необходимост в живота ни, като храна, питейна вода, сън, облекло, добро здраве.

Тук е моментът да обърнем внимание на цялостната представа за здравето на децата със спина 

бифида и с хидроцефалия. Съгласно общоприетото схващане, всички хора с увреждания имат 

здравословен проблем (ICF, 2001). Въпреки това, наличието на увреждане не означава, че човек е 

СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ НУЖДИ

През юни 1994 представители на 92 правителства и 25 международни организации се 

събират в Саламанка, Испания на Световна конференция посветена на специалните 

образователни потребности. Конференцията завършва с декларация, в която 

участниците потвърждават необходимостта от осигуряване на еднакво 

образование за всички хора със специални образователни нужди по 

света. Декларацията от Саламанка (United Nations Ministry of Educational, 

1994) определя децата със специални образователни потребности като 

деца, които срещат бариери пред равния достъп и участие в 

образованието, и потвърждава правото им да бъдат обучавани 

заедно с всички други деца. Декларацията обръща специално 

внимание на многообразието и приобщаването в училище на всички 

деца без значение от техните индивидуални различия и дефицити. 

В тази перспектива, децата със спина бифида и с хидроцефалия, наред със 

своите уникални характеристики, интереси и способности, имат комплексен набор от специални 

образователни потребности, които трябва да бъдат посрещнати, за да бъде успешно приобщаването им 

в детската градина и училището. Пълният спектър от тези нужди може да варира в зависимост от 

различни фактори и техните комбинации, като здравословно състояние, степен на увреждане, семейна 

среда и социално-икономически статус.

От съществено значение е, основните заинтересовани страни в образователния процес да умеят 

да идентифицират нуждите на децата, за да бъдат те посрещнати адекватно. Поради 

комплексния им характер, това се оказва трудна задача дори за професионалисти с богат опит 

или членове на семейството, които са прекарали години в грижи за децата си. Общите насоки 

разглеждат специфичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия в детската градина 

и в училището, за да подпомогнат заинтересованите страни успешно да ги идентифицират.  

Когато говорим за специални нужди, бихме искали да насърчим читателите да ги възприемат не 

като резултат от липси в детето, а като несъответствие между наличните ресурси в системата на 

образованието и нуждите от подкрепа на детето. Необходимо е да направим и някои други 

уточнения:

 В този раздел сме включили откъси от лични истории, изготвени въз основата на серия от 

 полуструктурирани, дълбочинни лични интервюта, които проведохме с родители и деца със 

 спина бифида и хидроцефалия от България и Словакия;

 Въпреки че ги наричаме специални или специфични, тези нужди не изискват, нито 

 предполагат, съществуването на специална образователна система, като специални 

 училища, специални класове, дневни центрове и др. Мястото на децата със спина бифида и 

 хидроцефалия е в масовата образователна система, където всички ученици с и без 

 увреждания учат заедно;

 Потребностите на децата със спина бифида и хидроцефалия в процеса на приобщаване 

 трябва да бъдат посрещнати от общообразователната система, чрез специални услуги, 

 предназначени и предоставени  в съответствие с нуждите им;

 Следвайки философията за равен достъп и пълно участие, описваме нуждите, които отиват 

 далеч отвъд академичната страна на образованието. 

ПРИЛАГАНЕ МОДЕЛЪТ НА МАСЛОУ ПРИ АНАЛИЗ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ НУЖДИ НА ДЕЦАТА СЪС СПИНА БИФИДА 
И С ХИДРОЦЕФАЛИЯ

Общите насоки използват моделът на Маслоу (Maslow, 1943) като концептуална рамка за 

систематизиране и анализ на нуждите на децата със спина бифида и хидроцефалия в училище. 

Йерархията на нуждите на Маслоу е мотивационна теория в психологията, която обобщава модела 

на човешките нужди, изобразени под формата на пирамида с пет надграждащи се нива.  От основата 

към върха, нуждите са описани като:

 Физиологични нужди, като нуждата от храна, вода, облекло;

 Нужда от сигурност и защита;

 Социална принадлежност, включително отношения с партньор, семейство, приятели;

 Уважение, постижения, признание, постигане на успех;

 Самоусъвършенстване, личностно и творческо израстване.

В основата на модела е разбирането, че когато човек се доближава до задоволяването на дадена 

потребност, той ще изпита следващата по-висока потребност в йерархията. Същевременно, човек 

може да бъде повлиян от множество нужди в един и същи момент. 

Моделът на Маслоу е ценен инструмент за оценка, който се използва в много области, свързани с 

работата и грижата за хора. Както редица изследователи са открили, той помага да се изследват в 

дълбочина най-разнообразни области в образованието (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). 

Прилага се  успешно при ученици извън норма, тъй като техните специфични нужди са по-трудни за 

идентифициране и посрещане (Lutz, 2016). В нашия случай, йерархичният модел на Маслоу ни дава 

концептуалната рамка за анализ на нуждите на децата със спина бифида и с хидроцефалия в 

нездрав. Независимо от своите увреждания или заболявания, хората могат да се намират в добро 

здраве, защото се хранят добре, правят упражнения, движат се, спят достатъчно, чувстват се в 

добро емоционално и физическо състояние (Krahn, 2021). С навременна и качествена грижа, и 

контрол над вторичните състояния, децата със спина бифида и хидроцефалия могат да се радват на 

добро здраве и да се чувстват физически добре. Усещането за добро здраве и физическа форма е 

субективно. Много хора имат трайни увреждания, но това не им пречи да се чувстват здрави и 

силни. Фактът, че някои деца се движат или говорят различно, не ги прави болни. Някои функции 

може да са засегнати, но това не означава, че страдат от болест. Не очаквайте да се оправят или да 

оздравеят. Не се отнасяйте с тях като с болни хора, а ги подкрепете да останат здрави!

За 7 години родителите на Виктор не успяват да намерят общ език с ръководството на 

училището. Директорката е добронамерена и се опитва да помогне, според 

собствените си разбирания. Отказва да остави класа на първия етаж и да подкрепи 

усилията на майката, а в същото време организира базари за събиране на средства, 

„за да може Виктор да проходи“, без да потърси съгласие или да уведоми 

предварително родителите. Това води до редица неудобни ситуации със съседи от 

квартала, които коментират доходите и покупките на семейството. Друга приумица на 

директорката е момчето да носи бяла народна носия, за да проходи.

Логично е да се очаква здравният работник в училище да поема грижата за основните здравни 

нужди на децата, включително и тези със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често това е 

училищната сестра. Здравните грижи и насърчаването на здравословен начин на живот, обаче не са 

отговорност единствено на медицинската сестра. От съществено значение е всички 

заинтересовани страни в образованието да разбират и приемат състоянието на детето, така че то да 

получи най-добра грижа и да се радва на най-добро здраве.

Обхватът на здравни грижи към децата със спина бифида и с хидроцефалия може да включва:

Проследяване работата на клапата

Около 85-90 процента от хората със спина бифида имат и хидроцефалия. Обикновено тя се лекува 

хирургично с поставяне на шънт (клапа), за да предпази мозъка от натрупването на ликвор в 

главата. При част от децата периодично се налага ревизия на клапата, поради неизправност или 

запушване. Важно е персоналът в училище да познава добре симптомите на неработещ шънт. При 

децата те могат да са различни, но най-често срещаните са сутрешно главоболие, висока 

температура, припадък, гадене и повръщане, необичайна умора и сънливост, необичайна 

раздразнителност и промени в настроението, замаяност, световъртеж, подуване и/или 

зачервяване на кожата в областта по протежение на клапната система.

Грижа за кожата

При хората със спина бифида обикновено се наблюдава по-слаба чувствителност или изцяло липса 

на такава в долната част на тялото. Някои деца не усещат болка, горещина, студ, порязване, 

изтръпване или влага. Кожните възпаления и рани могат да се развият бързо и рязко да се влошат. 

Най-честите препоръки в грижата за кожата в детската градина/училището включват:

 Децата трябва да носят широки и меки дрехи от естествени тъкани като памук, дори ако се 

 налага да се различават от училищната униформа;

 Мястото им в клас трябва да е далеч от източници на топлина като радиатори, печки на 

 дърва, камини. Децата трябва да избягват горещи метални повърхности през лятото и 

 продължително излагане на студ през зимата;

 Децата се нуждаят от помощ, когато носят горещи напитки;

 Децата трябва да избягват да работят с лаптоп в скута си, заради риск от изгаряне;

 Необходима е регулярна смяна на позата и преместване на тежестта на всеки 20-30 минути; 

 Препоръчва се раздвижване и леки физически упражнения;

 Полезни могат да бъдат декубитални възглавници за количката или стола, за да се избегне 

 разраняване на кожата в точките на натиск;

 Честата смяна на памперса/урологичната подложка е важна, за да се избегнат кожните 

 инфекции и раздразненията в областта; 

Алергия към латекс

Децата със спина бифида са група с повишен риск от развитие на алергия към латекс. Латексът е 

натурална гума, която се използва за изработването на много продукти присъстващи в училище. 

Такива са ръкавици, гумички, балони, подови настилки във физкултурния салон и на открито, 

дръжки на ракети и др. Рискът от развитие на алергия се повишава при многократния контакт с 

латекс. Поради тази причина, при деца със спина бифида, трябва да  се избягват латексови 

продукти и при възможност да бъдат заменени с алтернативи, изработени от винил или силикон. 

Алергичните симптоми могат да са с различни проявления. По-леките са зачервяване на кожата  в 

зоните на контакт с латекса,  сълзене и дразнене на очите, хрема, обрив. Може да се стигне до 

респираторен дистрес и анафилактичен шок.

Учениците, алергични или чувствителни към латекс, често са алергични и към някои храни, като 

банани, киви, папая, авокадо и кестени.

Контрол на инконтиненцията и предпазване от уроинфекции

Урологичните нарушения, в това число уроинфекции, инконтиненция и бъбречна недостатъчност, са 

основна причина за заболеваемост и смъртност при пациентите със спина бифида. В дългосрочен 

план, урологичните усложнения са причина за 33% от смъртността при тази пациентска група 

(Gutiérrez-González, 2020).

Чистата интермитентна катетеризация остава златен стандарт за контрол на пикочния мехур и 

съпътстващите уроинфекции при пациенти със спина бифида (Lapides J, 1972).

С тази информация искаме да подчертаем колко важно е поддържането на добро урологично 

здраве чрез прилагане на периодични катетеризации.  От решаващо значение е учебното заведение, 

където децата прекарват по-голямата част от времето си, да осигури подходящи условия за това, 

като например:

 Достъпно помещение за катетеризация, което е чисто и достатъчно широко, за да побере 

 възрастен придружител и да може детето да маневрира с количката си. То трябва да се 

 заключва, за да осигурява уединение и сигурност. Такова помещение може да е адаптирана 

 тоалетна, здравния кабинет или друга стая с ВиК;

 Обучен служител (сестра, лекар, асистент), който да извършва катетеризациите или да 

 помага на детето за това;

 Достатъчно време за извършване на периодичните катетеризации, понякога дори по време 

 на учебни занятия;

 Дискретна и незабавна помощ, в случай на инцидент с подмокряне или зацапване.

Повече информация за процедурата по чиста интермитентна катетеризация може да намерите в 

ръководствата за сестри и асистенти.

Когато Борис е на 3 години майката решава да се върне на работа. Започва да 

търси подходяща детска градина. Притесненията на семейството са 

свързани с нуждата Борис да бъде катетеризиран 2-3 пъти в рамките на 

работния ден. Майката преценява, че такава помощ може да потърси от 

медицинските сестри, с които всички градини разполагат. Въпреки че нормативната 

уредба вменява това задължение на сестрите в градини и училища, майката е чувала 

за случаи на отказ.

При първата среща със сестрата, майката носи със себе си цялата медицинска документация и прави 

нагледна демонстрация. Сестрата се съгласява и започва да катетеризира Борис в медицинския 

кабинет по два-три пъти дневно. Сменя и памперса на момчето. Всичко върви гладко. Майката се връща 

на работа, а детето се чувства добре в градината. Има приятели и ходи с желание.

Здравословен начин на живот

Децата със спина бифида и хидроцефалия са изложени на висок риск от затлъстяване. След 

навършване на 6 години, минимум 50% от тях са с наднормено тегло; при младите хора и 

възрастните над 50% са затлъстели. Излишните килограми ограничават подвижността, 

самостоятелността и уменията  за самообслужване в ежедневието, а така борбата с тях става още 

по-трудна. Най-доброто решение е превенцията и изграждането на здравословни хранителни 

навици от ранна детска възраст. Освен това, диетата богата на фибри и течности подпомага 

регулирането функцията на червата. 

Въпреки че семейството има най-голямо влияние върху формирането на хранителни навици, 

училището може да помогне и насърчи здравословния начин на живот, особено в областта на 

спорта и физическите дейности. Нашето проучване показа, че прилагането на адаптирани 

програми за децата със спина бифида и с хидроцефалия в часовете по физическо възпитание е 

възможно и може да бъде успешно. За съжаление, повечето от децата не участват в часовете по 

физическо. Аргументите може да са различни, но зад тях лесно прозира незнание и неразбиране на 

състоянието им. В практиката съществуват различни начини за приобщаване на дете със спина 

бифида в часовете по физическо възпитание. Двигателните умения не са толкова определящи, 

колкото желанието на страните. Даденият пример е за момче, което е в инвалидна количка и е 

активен спортист. 

В началното училище любимият предмет на Виктор е физическото възпитание. Салонът е на третия 

етаж, но майката го качва всеки път когато се наложи. Учителката го включва в заниманията като 

измисля игри с децата или му възлага индивидуални задачи, като бокс.

Душевно здраве 
Концепцията за Аз-а е основен компонент от психичното здраве. Тя включва начинът, по който детето 

възприема своята идентичност и по който осъзнава своите качества и особености, съпоставя ги спрямо 

останалите и изгражда самочувствие. Изследвания показват, че децата със спина бифида имат 

значително по-ниско самочувствие по отношение на външния си вид, атлетичност, социално приемане и 

представяне в училище (Shields, 2008). Заедно с това, те са изложени и на риск от депресивни симптоми 

и тревожност (Padua, 2002).

Рискът за психичното здраве изисква сътрудничество и участие на всички заинтересовани страни, 

особено по време на пубертета, когато някои деца със спина бифида и хидроцефалия могат да изпитват 

сериозни затруднения.

 Роза е чувствителна към силни звуци, често сменя настроенията си, понякога 

изпада в нервни кризи. Това се засилва след навлизане в пубертета. 

Когато е в първи клас, след обследване са установени обучителни 

затруднения. С нея започват да работят специален педагог и психолог. 

Майката е доволна от ресурсното подпомагане, защото в тиха и спокойна 

обстановка, Роза възприема материала по-добре. Психологът и оказва голяма 

подкрепа при някои от пубертетните кризи.

При обобщаване на физиологичните нужди, поставихме основен акцент върху цялостното здраве и 

грижи. Отделно от това, обръщаме внимание и на достъпа до храна и вода, който може да бъде 

затруднен поради недостъпната среда, особено при деца в колички. Често училищната столова, 

лавки и кафенета се намират в сутерена, на висок етаж или извън сградата; понякога чешмите са 

твърде високи или недостъпни за човек в инвалидна количка. Тези специфични случаи трябва да се 

вземат предвид, така че да се осигури достъп на всяко дете до храна и вода. Ако в училището не 

може да бъде направена реконструкция, трябва да има назначен отговорник, който да се грижи  

детето да не остава гладно и жадно.  Това може да е дежурният учител, асистент или съученик.

Допълнителна информация за физиологичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия 

е налична в ръководствата за всяка целева група. Здравните грижи са описани подробно в 

ръководството за медицински сестри

ВТОРО НИВО: БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА

The second level of Maslow's classic hierarchy is safety needs and it should be a major concern in all 

schools and kindergartens. As any other students, children with spina bifida and hydrocephalus need to 

feel safe in the environment in which they are learning.

Първа помощ

Всяко учебно заведение трябва да разполага с поне един служител, обучен да оказва първа помощ. 

В България това обикновено е медицинският персонал, заради своето образование и опит. 

Най-честите състояния, които изискват оказването на първа помощ при децата със спина бифида и 

с хидроцефалия са случаи на неизправност на клапата, припадъци, изгаряния, счупване на кости. 

Училищният персонал, който взаимодейства с детето, също трябва да е обучен как да реагира в 

тези случаи, кого трябва да уведоми и кога да сигнализира 112.

Евакуация при бедствия

Природни бедствия и други извънредни ситуации могат да се случат винаги и по всяко време. За да 

бъдат добре подготвени, детските градини и училищата изготвят план за евакуация и провеждат 

регулярни практики и обучения. Планът за евакуация трябва да съдържа ясни процедури и 

отговорности по отношение на лицата, които ще се нуждаят от специална помощ в случай на 

извънредна ситуация,в това число и ученици със спина бифида и с хидроцефалия.

Осигуряването на столове и носилки за спешни случаи, като част от плана, могат да улеснят 

евакуацията на трудноподвижните хора, особено от по-високите етажи на учреждението. Ако 

такива приспособления не са налични, е препоръчително класът, в който учи трудно подвижно дете, 

да бъде оставен на първия етаж, като най-достъпна и безопасна опция.

Провеждането на обучения е от значение, за да се избегне паника сред персонала и учениците при  

реална ситуация. Те са и добър индикатор за това какво може да се случи в случай на спешност.

… в училището се провежда учение за пожарна безопасност. По време на последния час за деня, 

човек от персонала влиза по стаите и предупреждава за пожар. Децата се втурват по стълбите, а 11 

годишният Виктор влиза в асансьора и натиска бутона. Докато пътува надолу, токът е спрян и 

детето остава в пълна тъмнина, затворен между етажите. Чува само превъзбудени викове „Пожар!“. 

Успява да се съвземе от уплахата и звъни по мобилния телефон на баща си, който телефонира на 

ръководството на училището. До обаждането на бащата никой не е установил липсата на Виктор.  

Психически момчето се възстановява трудно. Дълго след инцидента не може да стои в затворени 

пространства и се налага бабата да го придружава в училище за няколко месеца. 

Майката подава сигнали до различни институции, но така и не разбира кой носи отговорност за 

случая.

Защита от тормоз

Според ЮНЕСКО, учениците с увреждания са засегнати от тормоз в по-голяма степен, без значение 

от възраст и учебна среда, като това оказва негативно въздействие върху тяхното образование, 

здраве и общо благополучие. 

Много проучвания показват, че учителите и училищният персонал често подценяват тормоза в 

училищата. От друга страна родителите са по-чувствителни и по-лесно могат да разберат когато 

собственото им дете е обект на тормоз (Demaray, 2013). Затова, добрата комуникация между 

заинтересованите страни, основана на доверие и уважение, е изключително важна. Всеки в 

училище носи отговорност и има задължение да наблюдават за предупредителни признаци на 

тормоз, тъй като някои непреки форми на агресията са трудни за разпознаване. 

В случай на тормоз се налагат синхронизирани и твърди действия от всички страни. Необходимо е 

да се подходи със спокойствие и уважение, които могат да осигурят подкрепяща, грижовна и 

безопасна среда на всички ученици.

 Училищният психолог има важната роля да подкрепи детето-жертва и да му помогне да развие 

устойчивост и увереност в себе си.

Стела няма близки приятели в училище. Общува с едно-две деца. Понякога е обект на обиди и 

вербален тормоз от група деца от класа. Едно от момчетата си позволява да я рита и удря.  Класната 

не успява да се справи с проблема. Не взема страна, защото това са „детски работи“. Майката 

подава редица сигнали до директорката, РУО (Регионалното управление на образованието), МОН. 

Свързва се с адвокат и обмисля завеждане на дело. В крайна сметка момичето се премества в 

друго училище и ситуацията се успокоява. 

Стела трудно приема обидите от съучениците. Има периоди, в които става много емоционална и 

плаче. Тогава майката я спира от училище за седмица-две, докато се успокои.

Безопасна инфраструктура в и около училище, подходяща за хора с увреждания

От една страна, съществува известно припокриване между тази тема и нуждите на децата от 

достъпност, разгледани на следващото ниво от пирамидата. От друга, виждаме „достъпността“ 

по-скоро в контекста на възможност за упражняване на права и достъп до услуги, докато 

„безопасната инфраструктура“ е екзистенциален минимум, който училищата и детските градини 

трябва да осигурят. Поради тази причина и отделяме специално внимание. 

Представяме някои примери, свързани с безопасната инфраструктура, които се отнасят до 

нуждите на учениците със спина бифида и хидроцефалия: 

 Слабата чувствителност или пълната липса на чувствителност в долната част на тялото 

 носи сериозен риск за здравето. Понякога децата не могат да усетят, че нещо се случва с 

 тялото им и лесно могат да се изгорят, наранят или да счупят крак, без дори да усетят;

 Подредбата в класната стая трябва да позволява на децата, използващи помощни средства, 

 да се придвижват безопасно и свободно, за да могат да участват наравно с останалите във 

 всички дейности на класа. Пътеките между чиновете трябва да са достатъчно широки, 

 разчистени от ученически чанти, несесери и др.;

 Рампите са едно от икономически най-достъпните и най-използвани решения за 

 подобряване достъпността на сградите. При проектирането и монтирането им обаче рядко 

 се спазват стандарти. Рампите често са твърде стръмни, тесни и хлъзгави, което ги прави 

 опасни и неизползваеми. 

 Училището е със стълби до първия етаж, а коридорите са на нива. За да стигне до 

класната стая на първия етаж, майката и бабата на Роза я вдигат. Използвайки 

предизборна кампания, майката успява да издейства общинско финансиране 

за подобряване на достъпността в училище. Монтират естакади на задния 

вход и в коридорите, които обаче не помагат заради големия си наклон.  

Впоследствие, по инициатива на майката, директорката кандидатства по 

национална програма и получава финансиране за асансьор до първия 

 етаж. ;

 Монтирането на парапетите на външните стълби и от двете страни по протежението на 

 вътрешните, значително би подобрило самостоятелността, мобилността и усещането за 

 сигурност у децата. Това би имало силен положителен ефект върху  учениците с леки 

 двигателни увреждания, които не използват помощни средства. Нашето проучване показва, 

 че техните нужди от безопасност често остават неидентифицирани и непосрещнати,  поради 

 презумпцията, че могат да ходят самостоятелно. Не се вземат предвид важни детайли: 

 дейности като изкачване на стълби или 20 минутно ходене пеша до училище са рискови, 

 отнемат време и често не са възможни за дете с тежка чанта. Децата се нуждаят от помощ 

 или им отнема твърде много време;

 В училището има специализирани кабинети по физика, биология, география, компютърно 

 обучение и др., които са разположени на различни етажи в сградата. Качването и слизането 

 по стълбите за нея е предизвикателство и отнема цялото време през междучасията. Тъй 

 като все пак се справя, ръководството не счита за нужно да взема мерки и да мести класа на 

 първия етаж.

 Цялото семейство е ангажирано с образованието на Александра. Баща и я води сутрин с 

 колата, влиза с нея в училище и носи чантата до стаята на втория етаж;

 Дворът и тротоарите около сградата са важна част от училищната инфраструктура и също 

 трябва да са безопасни и достъпни. Това включва регулярно почистване на снега и листата; 

 осигуряване на ниски бордюри, здрави плочки и свободни тротоари за пешеходци.

 

 Основното училище на Мартин е било на 200 метра от дома му, но всеки ден  

 баща му го карал до там. Плочките на тротоарите били толкова счупени, 

 че количката едва се придвижвала. След няколко скъпи ремонти, баща 

 му решил да ползват колата

 Като цяло, ходенето на училище през зимата е предизвикателство. 

 Училищният двор е покрит със сняг, а деца и учители стигат до входа 

 през малка заледена пътека. Катка не може да върви с патериците и 

 се налага майка и да я придружава всеки ден до класната стая.

Допълнителна информация за нуждите от безопасност на деца със спина бифида и хидроцефалия е 

налична в ръководствата за всяка целева група.

ТРЕТО НИВО: ДОСТЪПНОСТ

Съгласно дефиницията на ООН, достъпността означава равен достъп на всички, като се допълва, че 

без достъп до съоръженията и услугите в общността, хората с увреждания никога няма да 

бъдат напълно приобщени (UN, н.д.).  Това твърдение е валидно, както за образованието, така и за 

всяка друга област от живота. Тъй като достъпността е определящ фактор за успешното 

приобщаване, сме я включили към базовите нива на пирамидата, заедно с физиологичните нужди 

и безопасността. 

Необходимостта от достъпност е толкова основна за децата със спина бифида и с хидроцефалия, че 

в повечето случаи не училищният профил или интересите определят училището, което детето ще 

посещава, а именно достъпната архитектура на сградата и съоръженията.

 

Александра се справя добре с учебния материал. Прави впечатление на прилежна и любознателна 

ученичка. Често получава похвали. На зрелостните изпити получава много добри оценки, които и 

позволяват да избира измежду най-добрите гимназии в града. След много размисли, семейството 

решава да не се възползва от тази възможност. Алекс продължава в  досегашното училище. То е 

близо до дома, изградени са добри отношения с екипа и е установена рутина при катетъризациите. 

Това надделява над интересите и възможностите на детето.

Семейството на Виктор се насочва към тази гимназия единствено заради изградената достъпна 

архитектурна среда. Интересите на момчето и профилът на училището не са фактор при избора. 

Сградата е снабдена с рампа до първи етаж, асансьор и тоалетна за хора с увреждания. Виктор 

може да стигне самостоятелно до всички помещения. Не ползва асистенция от възрастен в 

училище

Достъпността не следва да се разбира само във физически смисъл, но и като достъп до 

информация, услуги и съоръжения. Училището може да предприеме различни мерки за 

подобряване достъпа на деца със спина бифида и с хидроцефалия до образование. Някои от тях са 

свързани с изграждане на училищна среда без бариери, други с осигуряване на информация, 

комуникация и учебни материали в алтернативни формати.

Достъпна училищна инфраструктура

Недостъпният транспорт до училище, недостъпните входове и невъзможността някои деца да 

стигат свободно до столовата, специализираните кабинети, библиотеката и тоалетната, както и 

неподходящото обзавеждане на класните стаи, хлъзгавите подови настилки и др., се разглеждат 

като бариери пред образованието на деца с увреждания, в това число и децата със спина бифида и 

хидроцефалия.  Тези инфраструктурни бариери трябва да бъдат премахнати, за да се осигури 

приобщаваща училищна среда за всяко дете.

Достъпната училищна инфраструктура може да включва:

 Рампи във и извън сградата на училището за децата, които не могат да ползват стълби или 

 да качват бордюри;

 Парапети на външните стълби и двустранни парапети по протежение на вътрешното 

 стълбище;

 Асансьор в сградите с повече от един етаж;

 Достатъчно широки врати, осигуряващи свободното движение на деца в колички;

 Класни стаи с достатъчно място за маневри на дете в количка;

 Тоалетни помещения достъпни за колички, с достатъчно място за маневриране около 

 тоалетната и мивката и за придружител; с осигурено заключване и помощни дръжки;

 Обзавеждане в класната стая, предназначено да се използва от децата с увреждания – 

 достатъчно високи бюра, столове и др;

 Двор, площадки и тротоари около сградата, достъпни за деца в колички;

 Подходяща височина на дъската, за да може да се ползва от деца в колички;

 Отсъствие на катедра пред дъската; 

 Класната стая, която е на едно ниво;

 Наличие на места за паркиране, обозначени за хора с увреждания.

В повечето случаи за осигуряване на достъпна инфраструктура са необходими значителни 

финансови средства. Съществуват, обаче някои практични и рентабилни решения. 

Най-разпространеното и икономически изгодно решение е осигуряване на пълна достъпност до 

съоръженията на един от етажите в сградата и преместване на класа на трудноподвижното дете 

там. Обикновено това е първият етаж. Ако има външни стълби се монтира рампа; поне една 

тоалетна се пригодява за хора с увреждания; класната стая се пренарежда, за да се осигури 

достатъчно място за маневриране. Ако тоалетната не може да бъде пригодена, вариант е да се 

осигури достъп до друго подходящо помещение за катетеризация, като например здравния 

кабинет.

Въпреки своите плюсове, това решение не е най-приобщаващото и препоръчително, тъй като  много 

от кабинетите, библиотеката, столовата, са разположени на горните етажи и могат да останат 

недостъпни. В такъв случай училището трябва да осигури алтернативен достъп до тези услуги, 

например чрез помощник, който ще носи закуски, вода или книги от библиотеката. Този човек може 

да бъде учител, асистент или дори съученик.

Майката на Донка търси подкрепа от РУО. Насочват я към близкото квартално средно училище. 

Приемат Донка в редовен клас. Директорът намира стая за класа на първия етаж, който е на нивото 

на земята. В сградата има тоалетна за хора с увреждания. Детето може да се придвижва 

самостоятелно в класната стая и по коридорите, да излиза и влиза от сградата, да ползва тоалетна.

Всички мерки за подобряване на достъпността трябва да 

следват съответните стандарти и добри практики. Нашето 

проучване установи, че поради липса на опит и разбиране на 

стандартите за достъпност сред строителите и училищната 

администрация, училищната инфраструктура често остава 

недостъпна и дори опасна за учениците и хората с увреждания. 

За да подкрепи усилията на училищната администрация, 

ръководството за директори представя конкретни параметри 

и полезни съвети за превръщането на физическата среда на 

училището в безопасна, достъпна и приятелска за децата с 

увреждания.

Достъпна информация и обучителни материали

Всички материали и информация, предоставени в клас, 

трябва да са достъпни, разбираеми и използваеми от 

всички деца. Учениците със спина бифида и хидроцефалия 

може да се нуждаят от някои специални материали, като 

например:

 Допълнителен комплект учебници за дома;

 Копие от записките на учителя по урока;

 Аудио запис на преподадения от учителя урок;

 Приспособления и помощни технологии за работа в 

 клас;

 Софтуер/устройства за преобразуване на говор в текст и 

 обратно.

ЧЕТВЪРТО НИВО: ПРИНАДЛЕЖНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Четвъртото ниво от пирамидата обхваща нуждата от принадлежност на социално ниво. Съгласно 

класическата теория на Маслоу социалното ниво обикновено става приоритет след като базовите 

нива са достатъчно задоволени. На това ниво учениците търсят принадлежност към социалната 

си среда, искат да се идентифицират с връстниците си, да почувстват, че се вписват. Липсата на 

усещане за принадлежност често има отрицателен ефект при учениците, карайки ги да се 

чувстват изолирани и дори изключени от образователния процес. Всъщност най-големите 

затруднения пред учениците с дефицити се проявяват именно на това ниво. 

(Lutz, 2016)

Нашето проучване потвърждава тези констатации, но също така показва, че контактите с 

връстници са най-мотивиращият фактор сред учениците със спина бифида и хидроцефалия и 

техните родители в учебния процес.

През първите четири години, Елиф посещава редовен клас в масово училище. Родителите я 

записват заради контакта с децата. Момичето не може да възприеме нищо от материала, защото не 

чува. Не се научава да чете. Обича да рисува и преписва текстове като картини, без да знае 

значението им. Харесва и контактът с децата.

Изграждането на положителни взаимоотношения с връстници в детската градина и в училище 

може да бъде сериозно предизвикателство за децата със спина бифида и хидроцефалия. Някои от 

тях от ранна възраст се сблъскват с изолацията и изключването и не успяват да изградят добри 

социални умения. В процеса на израстване и прехода през юношеството към зрелостта, 

предизвикателствата нарастват още повече. Обикновено те са свързани с ниско самочувствие, 

неувереност, депресия, лоши социални умения и липса на социален опит. Въпреки че, тези 

проблеми са типични за всички млади хора, при децата и младежите със спина бифида и 

хидроцефалия, те са още по-обострени, заради допълнителните предизвикателства свързани с 

увреждането, с които те се сблъскват. 

Някои от тези предизвикателства значително възпрепятстват възможностите за неформално 

общуване с връстници и създаване на приятелства в училище. Когато тези пречки са 

идентифицирани навреме, те могат лесно да бъдат избегнати. Така се осигуряват по-добри условия 

за социално общуване и изграждане на социални умения. Например: 

 Голяма част от децата пропускат детската градина и така прескачат важно стъпало в 

 детското развитие, което носи много възможности за положителни контакти,  

 взаимодействие с връстници и трупане на социален опит;

 Децата със спина бифида обикновено се нуждаят от повече време за тоалет, заради 

 катетъризациите. Това намалява възможността за контакти с връстници през 

 междучасията. Добра практика е въвеждането на график за катетеризации във времето 

 извън голямото междучасие, така че детето да може да общува свободно;

 Повечето от тях не посещават часове по физическо възпитание и така пропускат ценна 

 възможност за развитие на положителни социални умения, умения за решаване на 

 проблеми и изграждане на екипност, които спорта в училище дава;

 По отношение на транспорта до и от училище, повечето деца са зависими от родителите си, 

 които ги придружават почти винаги. Причините са различни, от лошата инфраструктура до 

 тежките чанти. Времето преди и след училище може да се прекара в разходки и разговори с 

 приятели;

 Непрекъснатата асистенция и надзор от възрастен е поредната пречка пред свободното 

 общуване с връстници;

 Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия не участват в извънкласни занимания, 

 които са отлична възможност за срещи с хора със сходни интереси, създаване на 

 приятелства и развитие на социални умения. 

Честите хоспитализации и дългите периоди на отсъствие по различни здравословни причини, 

откъсват децата от училищния живот и им пречат да създадат по-дълбоки приятелства. Много 

вероятно е те да се нуждаят от допълнителна подкрепа в тази посока от своите учители и от 

другите заинтересовани страни.

ПЕТО НИВО: САМОУВАЖЕНИЕ И САМОСТОЯТЕЛНОСТ

За да бъдат ефективно приобщени в училище, децата трябва да се чувстват значими, уважавани и 

ценени от околните. Както споменахме по-рано, във връзка с психичното здраве, децата със спина 

бифида и с хидроцефалия често  демонстрират ниска самооценка. Изграждането на оптимална 

самостоятелност в ежедневието и на функционални житейски умения и компетенции, са от 

решаващо значение за постигане на независимост и самоувереност и по този начин за 

повишаване на самооценката при деца със спина бифида и хидроцефалия.

Като основни фактори определящи успешното функциониране в ежедневието и качеството на 

живот при децата със спина бифида, се посочват добрата физическа форма и мускулна сила, 

умствените способности и независимостта при придвижване. Те оказват влияние в много по-силна 

степен от другите медицински показатели, свързани с увреждането (Schoenmakers, 2004).

На практика това означава, че за да се насърчи самостоятелността и функционалността на 

учениците със спина бифида и хидроцефалия, детската градина и училището трябва да осигурят 

достъпна архитектурна среда, възможности за оптимално развитие и подходящи условия за спорт 

и физическа активност.

Това е дълъг процес, който изисква усилия от всички заинтересовани страни в образователния 

процес. Не можем да очакваме положителната промяна да се случи веднага, особено при деца, 

които са били изцяло зависими от грижата на възрастен и по отношение на уменията за 

самостоятелност, се развиват средно 2-5 години след връстниците си (Davis, 2006).

Всички заинтересовани страни трябва целенасочено и при всяка възможност да насърчават 

самостоятелността при децата:  

 За децата с двигателни увреждания достъпната архитектурна среда е определящ фактор 

 за постигане на самостоятелност в училище. Това е съществена предпоставка децата със 

 спина бифида и хидроцефалия да упражняват свободно правата си, да участват в 

 училищния живот наравно с връстниците си, да подобрят качеството си на живот, своята 

 самостоятелност и самочувствие.

 Всички тоалетни в училище са с клекало. Кабинките са прекалено тесни, за да се ползват с 

 асистент. Често се налага асистентката да сменя памперсите на Мони по коридорите, 

 докато другите деца са в час.;

 Някои деца със спина бифида успяват да ходят без нужда от каквато и да е помощ, докато 

 други може да се нуждаят от ортези или друг тип помощни средства, които да им помогнат 

 да се придвижват. Важно е децата да се научат да използват тези помощни средства 

 възможно най-рано, тъй като уменията за самостоятелно придвижване са пряко 

 свързани с когнитивно, физическо и социално развитие и независимост. Поради същите 

 причини по-големите деца трябва да познават достъпните транспортни услуги до училище;

 Възрастта за започване на самокатетеризация е различна, но при повечето деца това се 

 случва към десетата година (Atchley, 2020). Въпреки това, за някои деца на възраст 15-16 

 години самокатетеризацията си остава непреодолимо предизвикателство, без да има 

 медицинска предпоставка за това. Нужно е родителите и другите възрастни, които 

 катетъризират детето, да го насърчават и подготвят за прехода от ранна възраст, с 

 обяснения и включване в процедурата;
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 При децата с увреждания често се наблюдава прекалена зависимост от родител или друг 

 възрастен, дори за дейности, в които децата могат да се справят сами. Родителите трябва 

 да разпознават тези ситуации и да им противодействат ефективно, за да подкрепят 

 емоционалната независимост на детето. Включването на външен асистент в грижата, би 

 било добър вариант при наличието на подобна емоционална зависимост;

 Има различни варианти за минимизиране на теглото на ученическата чанта. Това може да 

 стане чрез осигуряване на шкаф за лични вещи в училище и втори комплект учебници; 

 използване на листове вместо тетрадки за работа в клас и ползването на електронна поща 

 за изпращане на готовите домашни. Така ще се намали нуждата от помощ на възрастни и 

 значително ще подобри самостоятелността на децата в училище и по пътя натам.

 

 Когато Ева се научава да се самокатетъризира, помощта на асистентката се ограничава 

 предимно до носенето на тежката чанта до и от училище. Ева изявява желание да остане 

 сама в училище. Родителите разговарят с училищното ръководство и класната и с леки 

 реорганизации успяват: директорът предлага втори комплект учебници, който да се ползва 

 само в училище; Ева получава ключ за една от тоалетните, където монтират  малка аптечка 

 с принадлежностите и; детето използва единични листове, вместо тетрадки. Чантата и се 

 олекотява значително и в 6-ти клас тя продължава без асистент. Децата от класа и помагат 

 с качването на стълби или с носенето на покупките;

 Съществуват специални приложения за смартфони и смартчасовници, които могат да 

 следят режима и диетата на детето и да му напомнят за катетеризациите, смяната на 

 позицията, приема на вода и лекарства. Те са изключително полезни в рутинната грижа и 

 позволяват на децата да бъдат по-независими в уменията си за самообслужване, вместо да 

 разчитат на възрастните да ги подканят;

 Когато срещнат дете с увреждане, повечето деца и възрастни се опитват да помогнат. 

 Такава помощ обаче не винаги е полезна и желана. За доброто самочувствие на децата е 

 важно да запазят своята независимост, доколкото това е възможно и да правят нещата, 

 които умеят, без незабавно някой да им се притичва на помощ. Когато предоставяте помощ 

 на детето, поискайте неговото разрешение и най-важното, попитайте го как иска да му 

 помогнете!;

 Физическата активност за хора със спина бифида е от решаващо значение, тъй като лошата 

 форма и загубата на сила могат да ги направят по-зависими в изпълнението на ежедневните 

 дейности (Rimmer, 2005). Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия могат и трябва 

 да участват в часовете по физическо възпитание. Понякога спортните дейности могат да 

 изискват адаптиране и модифициране, което е напълно постижимо с внимателно 

 планиране, достатъчно информация и творчество.

Проучване от 2005 г. (Schoenmakers, 2004) не открива съществени разлики в самочувствието и 

равнището на самоувереност между пациенти с по-тежки (менингомиелоцеле) и по-леки форми на 

спина бифида. Това показва, че всички деца със спина бифида и хидроцефалия се нуждаят от 

грижи и подкрепа, за да развият своите способности, представяне и функционалности. Нуждата 

от такава подкрепа съществува дори при децата, които могат да ходят без помощни средства 

или не са идентифицирани като ученици със специални образователни потребности.

Мони се придвижва без помощни средства, но е нестабилна. Майката се притеснява детето да не 

падне по стълбите или да бъде наранено от тичащи деца през междучасията. Директорката 

отказва да осигури допълнителни парапети на стълбите при входа или да премести класа на първи 

етаж, защото детето ходи и „няма нужда“.

ШЕСТО НИВО: КОГНИТИВНИ НУЖДИ

Когнитивните нужди са израз на естествената потребност у човек да учи, опознава, изследва и 

създава, за да разбере по-добре света около себе си. На това ниво ученикът се стреми да реализира 

своя личен потенциал в сферата на образованието. Учениците си поставят определени цели и се 

стремят към тяхното постижение.

 Повечето от тях имат средно ниво на интелигентност;

 Когнитивните функции се влияят най-силно от хидроцефалията и съпътстващите я 

 усложнения като проблеми с работата на клапата, брой на ревизии, наличие на припадъци и 

 допълнителни структурни аномалии на централната нервна система (Wills, 1993), (Fletcher, 

 1996);

 Резултатите от изследване на вербалната интелигентност дават по-точна прогноза за 

 потенциала на ученика, отколкото общите резултати на интелигентността;

 Децата със спина бифида се справят по-добре в четенето на глас и правописа,  отколкото в 

 разказването и математиката;

 Колкото по-високо е нивото на увреда, толкова по-голяма е вероятността интелигентността 

 и академичните умения да бъдат повлияни негативно;

 Учениците със спина бифида често демонстрират проблеми в перцептивно-моторното 

 развитие;

 Здравословните проблеми могат да повлияят негативно на успеха в училище;

 

Често се случва учениците със спина бифида и с хидроцефалия да бъдат несправедливо 

набеждавани за „мързеливи“ или „немотивирани“, когато всъщност са налице обучителни 

проблеми. Те трудно задържат внимание; работят бавно; неспокойни и разсеяни са; губят неща; 

могат да имат проблеми с вземането на решения. Изключително важно е педагогическият 

персонал да е обучен да разпознава затрудненията и да прилага стратегии за тяхното 

преодоляване. Понякога не е по силите на един учител да се справи с тази задача. Налага се 

прилагането на мултидисциплинарен подход и едновременна подкрепа от всички страни.

Ръководствата за всяка целева група дават полезни съвети как да се посрещнат когнитивните 

нужди на деца със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често срещаните обучителни затруднения, 

специфични стратегии за преподаване и добри практики са описани подробно в ръководствата за 

учители и специални учители.

СЕДМО НИВО: САМОЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

На последното ниво е поставена нуждата от усъвършенстване. Децата се стремят да подобрят 

училищната среда, собствения си живот и живота на хората около тях. Те вече не се 

самоопределят като уязвими и се чувстват готови да отстояват своите права и правата на другите.

 

Семействата често са най-добрият застъпник на детето и най-добрият модел за подражание, когато 

тези умения се заучават.  Въпреки това учителите и другите заинтересовани страни в 

образованието също могат да насърчат учениците в тази посока. 

Не само възрастните, но и самите ученици със спина бифида и с хидроцефалия трябва да познават 

и разбират правата си като деца и хора с увреждания. Важно е да могат да идентифицират 

дискриминацията и да познават техники и стратегии за справяне с нея. Това може да се постигне 

чрез положителни модели на подражание, добри примери, наставническа подкрепа и гражданско 

образование в училище.

Повече информация за това как всяка целева група може да подкрепи децата да подобрят уменията 

си за застъпничество и самозастъпничество, е предоставена във всяко ръководство.

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



детската градина и в училището. Multi-IN пирамидата е изградена от седем нива. В настоящия 

раздел ще се спрем на всяко от тях като опишем конкретните потребности попадащи в него, ще 

покажем реални примери и ще посочим как те могат да бъдат посрещнати от участниците в 

образователния процес/заинтересованите страни. 

Пирамида на приобщаването Multi-IN, адаптирана по йерархичния модел на Маслоу, в подкрепа

учениците със спина бифида и с хидроцефалия. 

ПЪРВО НИВО: ФИЗИОЛОГИЧНИ НУЖДИ

На първото ниво от модела на Маслоу са физиологичните нужди. Това са нуждите от първа 

необходимост в живота ни, като храна, питейна вода, сън, облекло, добро здраве.

Тук е моментът да обърнем внимание на цялостната представа за здравето на децата със спина 

бифида и с хидроцефалия. Съгласно общоприетото схващане, всички хора с увреждания имат 

здравословен проблем (ICF, 2001). Въпреки това, наличието на увреждане не означава, че човек е 

СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ НУЖДИ

През юни 1994 представители на 92 правителства и 25 международни организации се 

събират в Саламанка, Испания на Световна конференция посветена на специалните 

образователни потребности. Конференцията завършва с декларация, в която 

участниците потвърждават необходимостта от осигуряване на еднакво 

образование за всички хора със специални образователни нужди по 

света. Декларацията от Саламанка (United Nations Ministry of Educational, 

1994) определя децата със специални образователни потребности като 

деца, които срещат бариери пред равния достъп и участие в 

образованието, и потвърждава правото им да бъдат обучавани 

заедно с всички други деца. Декларацията обръща специално 

внимание на многообразието и приобщаването в училище на всички 

деца без значение от техните индивидуални различия и дефицити. 

В тази перспектива, децата със спина бифида и с хидроцефалия, наред със 

своите уникални характеристики, интереси и способности, имат комплексен набор от специални 

образователни потребности, които трябва да бъдат посрещнати, за да бъде успешно приобщаването им 

в детската градина и училището. Пълният спектър от тези нужди може да варира в зависимост от 

различни фактори и техните комбинации, като здравословно състояние, степен на увреждане, семейна 

среда и социално-икономически статус.

От съществено значение е, основните заинтересовани страни в образователния процес да умеят 

да идентифицират нуждите на децата, за да бъдат те посрещнати адекватно. Поради 

комплексния им характер, това се оказва трудна задача дори за професионалисти с богат опит 

или членове на семейството, които са прекарали години в грижи за децата си. Общите насоки 

разглеждат специфичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия в детската градина 

и в училището, за да подпомогнат заинтересованите страни успешно да ги идентифицират.  

Когато говорим за специални нужди, бихме искали да насърчим читателите да ги възприемат не 

като резултат от липси в детето, а като несъответствие между наличните ресурси в системата на 

образованието и нуждите от подкрепа на детето. Необходимо е да направим и някои други 

уточнения:

 В този раздел сме включили откъси от лични истории, изготвени въз основата на серия от 

 полуструктурирани, дълбочинни лични интервюта, които проведохме с родители и деца със 

 спина бифида и хидроцефалия от България и Словакия;

 Въпреки че ги наричаме специални или специфични, тези нужди не изискват, нито 

 предполагат, съществуването на специална образователна система, като специални 

 училища, специални класове, дневни центрове и др. Мястото на децата със спина бифида и 

 хидроцефалия е в масовата образователна система, където всички ученици с и без 

 увреждания учат заедно;

 Потребностите на децата със спина бифида и хидроцефалия в процеса на приобщаване 

 трябва да бъдат посрещнати от общообразователната система, чрез специални услуги, 

 предназначени и предоставени  в съответствие с нуждите им;

 Следвайки философията за равен достъп и пълно участие, описваме нуждите, които отиват 

 далеч отвъд академичната страна на образованието. 

ПРИЛАГАНЕ МОДЕЛЪТ НА МАСЛОУ ПРИ АНАЛИЗ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ НУЖДИ НА ДЕЦАТА СЪС СПИНА БИФИДА 
И С ХИДРОЦЕФАЛИЯ

Общите насоки използват моделът на Маслоу (Maslow, 1943) като концептуална рамка за 

систематизиране и анализ на нуждите на децата със спина бифида и хидроцефалия в училище. 

Йерархията на нуждите на Маслоу е мотивационна теория в психологията, която обобщава модела 

на човешките нужди, изобразени под формата на пирамида с пет надграждащи се нива.  От основата 

към върха, нуждите са описани като:

 Физиологични нужди, като нуждата от храна, вода, облекло;

 Нужда от сигурност и защита;

 Социална принадлежност, включително отношения с партньор, семейство, приятели;

 Уважение, постижения, признание, постигане на успех;

 Самоусъвършенстване, личностно и творческо израстване.

В основата на модела е разбирането, че когато човек се доближава до задоволяването на дадена 

потребност, той ще изпита следващата по-висока потребност в йерархията. Същевременно, човек 

може да бъде повлиян от множество нужди в един и същи момент. 

Моделът на Маслоу е ценен инструмент за оценка, който се използва в много области, свързани с 

работата и грижата за хора. Както редица изследователи са открили, той помага да се изследват в 

дълбочина най-разнообразни области в образованието (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). 

Прилага се  успешно при ученици извън норма, тъй като техните специфични нужди са по-трудни за 

идентифициране и посрещане (Lutz, 2016). В нашия случай, йерархичният модел на Маслоу ни дава 

концептуалната рамка за анализ на нуждите на децата със спина бифида и с хидроцефалия в 

нездрав. Независимо от своите увреждания или заболявания, хората могат да се намират в добро 

здраве, защото се хранят добре, правят упражнения, движат се, спят достатъчно, чувстват се в 

добро емоционално и физическо състояние (Krahn, 2021). С навременна и качествена грижа, и 

контрол над вторичните състояния, децата със спина бифида и хидроцефалия могат да се радват на 

добро здраве и да се чувстват физически добре. Усещането за добро здраве и физическа форма е 

субективно. Много хора имат трайни увреждания, но това не им пречи да се чувстват здрави и 

силни. Фактът, че някои деца се движат или говорят различно, не ги прави болни. Някои функции 

може да са засегнати, но това не означава, че страдат от болест. Не очаквайте да се оправят или да 

оздравеят. Не се отнасяйте с тях като с болни хора, а ги подкрепете да останат здрави!

За 7 години родителите на Виктор не успяват да намерят общ език с ръководството на 

училището. Директорката е добронамерена и се опитва да помогне, според 

собствените си разбирания. Отказва да остави класа на първия етаж и да подкрепи 

усилията на майката, а в същото време организира базари за събиране на средства, 

„за да може Виктор да проходи“, без да потърси съгласие или да уведоми 

предварително родителите. Това води до редица неудобни ситуации със съседи от 

квартала, които коментират доходите и покупките на семейството. Друга приумица на 

директорката е момчето да носи бяла народна носия, за да проходи.

Логично е да се очаква здравният работник в училище да поема грижата за основните здравни 

нужди на децата, включително и тези със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често това е 

училищната сестра. Здравните грижи и насърчаването на здравословен начин на живот, обаче не са 

отговорност единствено на медицинската сестра. От съществено значение е всички 

заинтересовани страни в образованието да разбират и приемат състоянието на детето, така че то да 

получи най-добра грижа и да се радва на най-добро здраве.

Обхватът на здравни грижи към децата със спина бифида и с хидроцефалия може да включва:

Проследяване работата на клапата

Около 85-90 процента от хората със спина бифида имат и хидроцефалия. Обикновено тя се лекува 

хирургично с поставяне на шънт (клапа), за да предпази мозъка от натрупването на ликвор в 

главата. При част от децата периодично се налага ревизия на клапата, поради неизправност или 

запушване. Важно е персоналът в училище да познава добре симптомите на неработещ шънт. При 

децата те могат да са различни, но най-често срещаните са сутрешно главоболие, висока 

температура, припадък, гадене и повръщане, необичайна умора и сънливост, необичайна 

раздразнителност и промени в настроението, замаяност, световъртеж, подуване и/или 

зачервяване на кожата в областта по протежение на клапната система.

Грижа за кожата

При хората със спина бифида обикновено се наблюдава по-слаба чувствителност или изцяло липса 

на такава в долната част на тялото. Някои деца не усещат болка, горещина, студ, порязване, 

изтръпване или влага. Кожните възпаления и рани могат да се развият бързо и рязко да се влошат. 

Най-честите препоръки в грижата за кожата в детската градина/училището включват:

 Децата трябва да носят широки и меки дрехи от естествени тъкани като памук, дори ако се 

 налага да се различават от училищната униформа;

 Мястото им в клас трябва да е далеч от източници на топлина като радиатори, печки на 

 дърва, камини. Децата трябва да избягват горещи метални повърхности през лятото и 

 продължително излагане на студ през зимата;

 Децата се нуждаят от помощ, когато носят горещи напитки;

 Децата трябва да избягват да работят с лаптоп в скута си, заради риск от изгаряне;

 Необходима е регулярна смяна на позата и преместване на тежестта на всеки 20-30 минути; 

 Препоръчва се раздвижване и леки физически упражнения;

 Полезни могат да бъдат декубитални възглавници за количката или стола, за да се избегне 

 разраняване на кожата в точките на натиск;

 Честата смяна на памперса/урологичната подложка е важна, за да се избегнат кожните 

 инфекции и раздразненията в областта; 

Алергия към латекс

Децата със спина бифида са група с повишен риск от развитие на алергия към латекс. Латексът е 

натурална гума, която се използва за изработването на много продукти присъстващи в училище. 

Такива са ръкавици, гумички, балони, подови настилки във физкултурния салон и на открито, 

дръжки на ракети и др. Рискът от развитие на алергия се повишава при многократния контакт с 

латекс. Поради тази причина, при деца със спина бифида, трябва да  се избягват латексови 

продукти и при възможност да бъдат заменени с алтернативи, изработени от винил или силикон. 

Алергичните симптоми могат да са с различни проявления. По-леките са зачервяване на кожата  в 

зоните на контакт с латекса,  сълзене и дразнене на очите, хрема, обрив. Може да се стигне до 

респираторен дистрес и анафилактичен шок.

Учениците, алергични или чувствителни към латекс, често са алергични и към някои храни, като 

банани, киви, папая, авокадо и кестени.

Контрол на инконтиненцията и предпазване от уроинфекции

Урологичните нарушения, в това число уроинфекции, инконтиненция и бъбречна недостатъчност, са 

основна причина за заболеваемост и смъртност при пациентите със спина бифида. В дългосрочен 

план, урологичните усложнения са причина за 33% от смъртността при тази пациентска група 

(Gutiérrez-González, 2020).

Чистата интермитентна катетеризация остава златен стандарт за контрол на пикочния мехур и 

съпътстващите уроинфекции при пациенти със спина бифида (Lapides J, 1972).

С тази информация искаме да подчертаем колко важно е поддържането на добро урологично 

здраве чрез прилагане на периодични катетеризации.  От решаващо значение е учебното заведение, 

където децата прекарват по-голямата част от времето си, да осигури подходящи условия за това, 

като например:

 Достъпно помещение за катетеризация, което е чисто и достатъчно широко, за да побере 

 възрастен придружител и да може детето да маневрира с количката си. То трябва да се 

 заключва, за да осигурява уединение и сигурност. Такова помещение може да е адаптирана 

 тоалетна, здравния кабинет или друга стая с ВиК;

 Обучен служител (сестра, лекар, асистент), който да извършва катетеризациите или да 

 помага на детето за това;

 Достатъчно време за извършване на периодичните катетеризации, понякога дори по време 

 на учебни занятия;

 Дискретна и незабавна помощ, в случай на инцидент с подмокряне или зацапване.

Повече информация за процедурата по чиста интермитентна катетеризация може да намерите в 

ръководствата за сестри и асистенти.

Когато Борис е на 3 години майката решава да се върне на работа. Започва да 

търси подходяща детска градина. Притесненията на семейството са 

свързани с нуждата Борис да бъде катетеризиран 2-3 пъти в рамките на 

работния ден. Майката преценява, че такава помощ може да потърси от 

медицинските сестри, с които всички градини разполагат. Въпреки че нормативната 

уредба вменява това задължение на сестрите в градини и училища, майката е чувала 

за случаи на отказ.

При първата среща със сестрата, майката носи със себе си цялата медицинска документация и прави 

нагледна демонстрация. Сестрата се съгласява и започва да катетеризира Борис в медицинския 

кабинет по два-три пъти дневно. Сменя и памперса на момчето. Всичко върви гладко. Майката се връща 

на работа, а детето се чувства добре в градината. Има приятели и ходи с желание.

Здравословен начин на живот

Децата със спина бифида и хидроцефалия са изложени на висок риск от затлъстяване. След 

навършване на 6 години, минимум 50% от тях са с наднормено тегло; при младите хора и 

възрастните над 50% са затлъстели. Излишните килограми ограничават подвижността, 

самостоятелността и уменията  за самообслужване в ежедневието, а така борбата с тях става още 

по-трудна. Най-доброто решение е превенцията и изграждането на здравословни хранителни 

навици от ранна детска възраст. Освен това, диетата богата на фибри и течности подпомага 

регулирането функцията на червата. 

Въпреки че семейството има най-голямо влияние върху формирането на хранителни навици, 

училището може да помогне и насърчи здравословния начин на живот, особено в областта на 

спорта и физическите дейности. Нашето проучване показа, че прилагането на адаптирани 

програми за децата със спина бифида и с хидроцефалия в часовете по физическо възпитание е 

възможно и може да бъде успешно. За съжаление, повечето от децата не участват в часовете по 

физическо. Аргументите може да са различни, но зад тях лесно прозира незнание и неразбиране на 

състоянието им. В практиката съществуват различни начини за приобщаване на дете със спина 

бифида в часовете по физическо възпитание. Двигателните умения не са толкова определящи, 

колкото желанието на страните. Даденият пример е за момче, което е в инвалидна количка и е 

активен спортист. 

В началното училище любимият предмет на Виктор е физическото възпитание. Салонът е на третия 

етаж, но майката го качва всеки път когато се наложи. Учителката го включва в заниманията като 

измисля игри с децата или му възлага индивидуални задачи, като бокс.

Душевно здраве 
Концепцията за Аз-а е основен компонент от психичното здраве. Тя включва начинът, по който детето 

възприема своята идентичност и по който осъзнава своите качества и особености, съпоставя ги спрямо 

останалите и изгражда самочувствие. Изследвания показват, че децата със спина бифида имат 

значително по-ниско самочувствие по отношение на външния си вид, атлетичност, социално приемане и 

представяне в училище (Shields, 2008). Заедно с това, те са изложени и на риск от депресивни симптоми 

и тревожност (Padua, 2002).

Рискът за психичното здраве изисква сътрудничество и участие на всички заинтересовани страни, 

особено по време на пубертета, когато някои деца със спина бифида и хидроцефалия могат да изпитват 

сериозни затруднения.

 Роза е чувствителна към силни звуци, често сменя настроенията си, понякога 

изпада в нервни кризи. Това се засилва след навлизане в пубертета. 

Когато е в първи клас, след обследване са установени обучителни 

затруднения. С нея започват да работят специален педагог и психолог. 

Майката е доволна от ресурсното подпомагане, защото в тиха и спокойна 

обстановка, Роза възприема материала по-добре. Психологът и оказва голяма 

подкрепа при някои от пубертетните кризи.

При обобщаване на физиологичните нужди, поставихме основен акцент върху цялостното здраве и 

грижи. Отделно от това, обръщаме внимание и на достъпа до храна и вода, който може да бъде 

затруднен поради недостъпната среда, особено при деца в колички. Често училищната столова, 

лавки и кафенета се намират в сутерена, на висок етаж или извън сградата; понякога чешмите са 

твърде високи или недостъпни за човек в инвалидна количка. Тези специфични случаи трябва да се 

вземат предвид, така че да се осигури достъп на всяко дете до храна и вода. Ако в училището не 

може да бъде направена реконструкция, трябва да има назначен отговорник, който да се грижи  

детето да не остава гладно и жадно.  Това може да е дежурният учител, асистент или съученик.

Допълнителна информация за физиологичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия 

е налична в ръководствата за всяка целева група. Здравните грижи са описани подробно в 

ръководството за медицински сестри

ВТОРО НИВО: БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА

The second level of Maslow's classic hierarchy is safety needs and it should be a major concern in all 

schools and kindergartens. As any other students, children with spina bifida and hydrocephalus need to 

feel safe in the environment in which they are learning.

Първа помощ

Всяко учебно заведение трябва да разполага с поне един служител, обучен да оказва първа помощ. 

В България това обикновено е медицинският персонал, заради своето образование и опит. 

Най-честите състояния, които изискват оказването на първа помощ при децата със спина бифида и 

с хидроцефалия са случаи на неизправност на клапата, припадъци, изгаряния, счупване на кости. 

Училищният персонал, който взаимодейства с детето, също трябва да е обучен как да реагира в 

тези случаи, кого трябва да уведоми и кога да сигнализира 112.

Евакуация при бедствия

Природни бедствия и други извънредни ситуации могат да се случат винаги и по всяко време. За да 

бъдат добре подготвени, детските градини и училищата изготвят план за евакуация и провеждат 

регулярни практики и обучения. Планът за евакуация трябва да съдържа ясни процедури и 

отговорности по отношение на лицата, които ще се нуждаят от специална помощ в случай на 

извънредна ситуация,в това число и ученици със спина бифида и с хидроцефалия.

Осигуряването на столове и носилки за спешни случаи, като част от плана, могат да улеснят 

евакуацията на трудноподвижните хора, особено от по-високите етажи на учреждението. Ако 

такива приспособления не са налични, е препоръчително класът, в който учи трудно подвижно дете, 

да бъде оставен на първия етаж, като най-достъпна и безопасна опция.

Провеждането на обучения е от значение, за да се избегне паника сред персонала и учениците при  

реална ситуация. Те са и добър индикатор за това какво може да се случи в случай на спешност.

… в училището се провежда учение за пожарна безопасност. По време на последния час за деня, 

човек от персонала влиза по стаите и предупреждава за пожар. Децата се втурват по стълбите, а 11 

годишният Виктор влиза в асансьора и натиска бутона. Докато пътува надолу, токът е спрян и 

детето остава в пълна тъмнина, затворен между етажите. Чува само превъзбудени викове „Пожар!“. 

Успява да се съвземе от уплахата и звъни по мобилния телефон на баща си, който телефонира на 

ръководството на училището. До обаждането на бащата никой не е установил липсата на Виктор.  

Психически момчето се възстановява трудно. Дълго след инцидента не може да стои в затворени 

пространства и се налага бабата да го придружава в училище за няколко месеца. 

Майката подава сигнали до различни институции, но така и не разбира кой носи отговорност за 

случая.

Защита от тормоз

Според ЮНЕСКО, учениците с увреждания са засегнати от тормоз в по-голяма степен, без значение 

от възраст и учебна среда, като това оказва негативно въздействие върху тяхното образование, 

здраве и общо благополучие. 

Много проучвания показват, че учителите и училищният персонал често подценяват тормоза в 

училищата. От друга страна родителите са по-чувствителни и по-лесно могат да разберат когато 

собственото им дете е обект на тормоз (Demaray, 2013). Затова, добрата комуникация между 

заинтересованите страни, основана на доверие и уважение, е изключително важна. Всеки в 

училище носи отговорност и има задължение да наблюдават за предупредителни признаци на 

тормоз, тъй като някои непреки форми на агресията са трудни за разпознаване. 

В случай на тормоз се налагат синхронизирани и твърди действия от всички страни. Необходимо е 

да се подходи със спокойствие и уважение, които могат да осигурят подкрепяща, грижовна и 

безопасна среда на всички ученици.

 Училищният психолог има важната роля да подкрепи детето-жертва и да му помогне да развие 

устойчивост и увереност в себе си.

Стела няма близки приятели в училище. Общува с едно-две деца. Понякога е обект на обиди и 

вербален тормоз от група деца от класа. Едно от момчетата си позволява да я рита и удря.  Класната 

не успява да се справи с проблема. Не взема страна, защото това са „детски работи“. Майката 

подава редица сигнали до директорката, РУО (Регионалното управление на образованието), МОН. 

Свързва се с адвокат и обмисля завеждане на дело. В крайна сметка момичето се премества в 

друго училище и ситуацията се успокоява. 

Стела трудно приема обидите от съучениците. Има периоди, в които става много емоционална и 

плаче. Тогава майката я спира от училище за седмица-две, докато се успокои.

Безопасна инфраструктура в и около училище, подходяща за хора с увреждания

От една страна, съществува известно припокриване между тази тема и нуждите на децата от 

достъпност, разгледани на следващото ниво от пирамидата. От друга, виждаме „достъпността“ 

по-скоро в контекста на възможност за упражняване на права и достъп до услуги, докато 

„безопасната инфраструктура“ е екзистенциален минимум, който училищата и детските градини 

трябва да осигурят. Поради тази причина и отделяме специално внимание. 

Представяме някои примери, свързани с безопасната инфраструктура, които се отнасят до 

нуждите на учениците със спина бифида и хидроцефалия: 

 Слабата чувствителност или пълната липса на чувствителност в долната част на тялото 

 носи сериозен риск за здравето. Понякога децата не могат да усетят, че нещо се случва с 

 тялото им и лесно могат да се изгорят, наранят или да счупят крак, без дори да усетят;

 Подредбата в класната стая трябва да позволява на децата, използващи помощни средства, 

 да се придвижват безопасно и свободно, за да могат да участват наравно с останалите във 

 всички дейности на класа. Пътеките между чиновете трябва да са достатъчно широки, 

 разчистени от ученически чанти, несесери и др.;

 Рампите са едно от икономически най-достъпните и най-използвани решения за 

 подобряване достъпността на сградите. При проектирането и монтирането им обаче рядко 

 се спазват стандарти. Рампите често са твърде стръмни, тесни и хлъзгави, което ги прави 

 опасни и неизползваеми. 

 Училището е със стълби до първия етаж, а коридорите са на нива. За да стигне до 

класната стая на първия етаж, майката и бабата на Роза я вдигат. Използвайки 

предизборна кампания, майката успява да издейства общинско финансиране 

за подобряване на достъпността в училище. Монтират естакади на задния 

вход и в коридорите, които обаче не помагат заради големия си наклон.  

Впоследствие, по инициатива на майката, директорката кандидатства по 

национална програма и получава финансиране за асансьор до първия 

 етаж. ;

 Монтирането на парапетите на външните стълби и от двете страни по протежението на 

 вътрешните, значително би подобрило самостоятелността, мобилността и усещането за 

 сигурност у децата. Това би имало силен положителен ефект върху  учениците с леки 

 двигателни увреждания, които не използват помощни средства. Нашето проучване показва, 

 че техните нужди от безопасност често остават неидентифицирани и непосрещнати,  поради 

 презумпцията, че могат да ходят самостоятелно. Не се вземат предвид важни детайли: 

 дейности като изкачване на стълби или 20 минутно ходене пеша до училище са рискови, 

 отнемат време и често не са възможни за дете с тежка чанта. Децата се нуждаят от помощ 

 или им отнема твърде много време;

 В училището има специализирани кабинети по физика, биология, география, компютърно 

 обучение и др., които са разположени на различни етажи в сградата. Качването и слизането 

 по стълбите за нея е предизвикателство и отнема цялото време през междучасията. Тъй 

 като все пак се справя, ръководството не счита за нужно да взема мерки и да мести класа на 

 първия етаж.

 Цялото семейство е ангажирано с образованието на Александра. Баща и я води сутрин с 

 колата, влиза с нея в училище и носи чантата до стаята на втория етаж;

 Дворът и тротоарите около сградата са важна част от училищната инфраструктура и също 

 трябва да са безопасни и достъпни. Това включва регулярно почистване на снега и листата; 

 осигуряване на ниски бордюри, здрави плочки и свободни тротоари за пешеходци.

 

 Основното училище на Мартин е било на 200 метра от дома му, но всеки ден  

 баща му го карал до там. Плочките на тротоарите били толкова счупени, 

 че количката едва се придвижвала. След няколко скъпи ремонти, баща 

 му решил да ползват колата

 Като цяло, ходенето на училище през зимата е предизвикателство. 

 Училищният двор е покрит със сняг, а деца и учители стигат до входа 

 през малка заледена пътека. Катка не може да върви с патериците и 

 се налага майка и да я придружава всеки ден до класната стая.

Допълнителна информация за нуждите от безопасност на деца със спина бифида и хидроцефалия е 

налична в ръководствата за всяка целева група.

ТРЕТО НИВО: ДОСТЪПНОСТ

Съгласно дефиницията на ООН, достъпността означава равен достъп на всички, като се допълва, че 

без достъп до съоръженията и услугите в общността, хората с увреждания никога няма да 

бъдат напълно приобщени (UN, н.д.).  Това твърдение е валидно, както за образованието, така и за 

всяка друга област от живота. Тъй като достъпността е определящ фактор за успешното 

приобщаване, сме я включили към базовите нива на пирамидата, заедно с физиологичните нужди 

и безопасността. 

Необходимостта от достъпност е толкова основна за децата със спина бифида и с хидроцефалия, че 

в повечето случаи не училищният профил или интересите определят училището, което детето ще 

посещава, а именно достъпната архитектура на сградата и съоръженията.

 

Александра се справя добре с учебния материал. Прави впечатление на прилежна и любознателна 

ученичка. Често получава похвали. На зрелостните изпити получава много добри оценки, които и 

позволяват да избира измежду най-добрите гимназии в града. След много размисли, семейството 

решава да не се възползва от тази възможност. Алекс продължава в  досегашното училище. То е 

близо до дома, изградени са добри отношения с екипа и е установена рутина при катетъризациите. 

Това надделява над интересите и възможностите на детето.

Семейството на Виктор се насочва към тази гимназия единствено заради изградената достъпна 

архитектурна среда. Интересите на момчето и профилът на училището не са фактор при избора. 

Сградата е снабдена с рампа до първи етаж, асансьор и тоалетна за хора с увреждания. Виктор 

може да стигне самостоятелно до всички помещения. Не ползва асистенция от възрастен в 

училище

Достъпността не следва да се разбира само във физически смисъл, но и като достъп до 

информация, услуги и съоръжения. Училището може да предприеме различни мерки за 

подобряване достъпа на деца със спина бифида и с хидроцефалия до образование. Някои от тях са 

свързани с изграждане на училищна среда без бариери, други с осигуряване на информация, 

комуникация и учебни материали в алтернативни формати.

Достъпна училищна инфраструктура

Недостъпният транспорт до училище, недостъпните входове и невъзможността някои деца да 

стигат свободно до столовата, специализираните кабинети, библиотеката и тоалетната, както и 

неподходящото обзавеждане на класните стаи, хлъзгавите подови настилки и др., се разглеждат 

като бариери пред образованието на деца с увреждания, в това число и децата със спина бифида и 

хидроцефалия.  Тези инфраструктурни бариери трябва да бъдат премахнати, за да се осигури 

приобщаваща училищна среда за всяко дете.

Достъпната училищна инфраструктура може да включва:

 Рампи във и извън сградата на училището за децата, които не могат да ползват стълби или 

 да качват бордюри;

 Парапети на външните стълби и двустранни парапети по протежение на вътрешното 

 стълбище;

 Асансьор в сградите с повече от един етаж;

 Достатъчно широки врати, осигуряващи свободното движение на деца в колички;

 Класни стаи с достатъчно място за маневри на дете в количка;

 Тоалетни помещения достъпни за колички, с достатъчно място за маневриране около 

 тоалетната и мивката и за придружител; с осигурено заключване и помощни дръжки;

 Обзавеждане в класната стая, предназначено да се използва от децата с увреждания – 

 достатъчно високи бюра, столове и др;

 Двор, площадки и тротоари около сградата, достъпни за деца в колички;

 Подходяща височина на дъската, за да може да се ползва от деца в колички;

 Отсъствие на катедра пред дъската; 

 Класната стая, която е на едно ниво;

 Наличие на места за паркиране, обозначени за хора с увреждания.

В повечето случаи за осигуряване на достъпна инфраструктура са необходими значителни 

финансови средства. Съществуват, обаче някои практични и рентабилни решения. 

Най-разпространеното и икономически изгодно решение е осигуряване на пълна достъпност до 

съоръженията на един от етажите в сградата и преместване на класа на трудноподвижното дете 

там. Обикновено това е първият етаж. Ако има външни стълби се монтира рампа; поне една 

тоалетна се пригодява за хора с увреждания; класната стая се пренарежда, за да се осигури 

достатъчно място за маневриране. Ако тоалетната не може да бъде пригодена, вариант е да се 

осигури достъп до друго подходящо помещение за катетеризация, като например здравния 

кабинет.

Въпреки своите плюсове, това решение не е най-приобщаващото и препоръчително, тъй като  много 

от кабинетите, библиотеката, столовата, са разположени на горните етажи и могат да останат 

недостъпни. В такъв случай училището трябва да осигури алтернативен достъп до тези услуги, 

например чрез помощник, който ще носи закуски, вода или книги от библиотеката. Този човек може 

да бъде учител, асистент или дори съученик.

Майката на Донка търси подкрепа от РУО. Насочват я към близкото квартално средно училище. 

Приемат Донка в редовен клас. Директорът намира стая за класа на първия етаж, който е на нивото 

на земята. В сградата има тоалетна за хора с увреждания. Детето може да се придвижва 

самостоятелно в класната стая и по коридорите, да излиза и влиза от сградата, да ползва тоалетна.

Всички мерки за подобряване на достъпността трябва да 

следват съответните стандарти и добри практики. Нашето 

проучване установи, че поради липса на опит и разбиране на 

стандартите за достъпност сред строителите и училищната 

администрация, училищната инфраструктура често остава 

недостъпна и дори опасна за учениците и хората с увреждания. 

За да подкрепи усилията на училищната администрация, 

ръководството за директори представя конкретни параметри 

и полезни съвети за превръщането на физическата среда на 

училището в безопасна, достъпна и приятелска за децата с 

увреждания.

Достъпна информация и обучителни материали

Всички материали и информация, предоставени в клас, 

трябва да са достъпни, разбираеми и използваеми от 

всички деца. Учениците със спина бифида и хидроцефалия 

може да се нуждаят от някои специални материали, като 

например:

 Допълнителен комплект учебници за дома;

 Копие от записките на учителя по урока;

 Аудио запис на преподадения от учителя урок;

 Приспособления и помощни технологии за работа в 

 клас;

 Софтуер/устройства за преобразуване на говор в текст и 

 обратно.

ЧЕТВЪРТО НИВО: ПРИНАДЛЕЖНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Четвъртото ниво от пирамидата обхваща нуждата от принадлежност на социално ниво. Съгласно 

класическата теория на Маслоу социалното ниво обикновено става приоритет след като базовите 

нива са достатъчно задоволени. На това ниво учениците търсят принадлежност към социалната 

си среда, искат да се идентифицират с връстниците си, да почувстват, че се вписват. Липсата на 

усещане за принадлежност често има отрицателен ефект при учениците, карайки ги да се 

чувстват изолирани и дори изключени от образователния процес. Всъщност най-големите 

затруднения пред учениците с дефицити се проявяват именно на това ниво. 

(Lutz, 2016)

Нашето проучване потвърждава тези констатации, но също така показва, че контактите с 

връстници са най-мотивиращият фактор сред учениците със спина бифида и хидроцефалия и 

техните родители в учебния процес.

През първите четири години, Елиф посещава редовен клас в масово училище. Родителите я 

записват заради контакта с децата. Момичето не може да възприеме нищо от материала, защото не 

чува. Не се научава да чете. Обича да рисува и преписва текстове като картини, без да знае 

значението им. Харесва и контактът с децата.

Изграждането на положителни взаимоотношения с връстници в детската градина и в училище 

може да бъде сериозно предизвикателство за децата със спина бифида и хидроцефалия. Някои от 

тях от ранна възраст се сблъскват с изолацията и изключването и не успяват да изградят добри 

социални умения. В процеса на израстване и прехода през юношеството към зрелостта, 

предизвикателствата нарастват още повече. Обикновено те са свързани с ниско самочувствие, 

неувереност, депресия, лоши социални умения и липса на социален опит. Въпреки че, тези 

проблеми са типични за всички млади хора, при децата и младежите със спина бифида и 

хидроцефалия, те са още по-обострени, заради допълнителните предизвикателства свързани с 

увреждането, с които те се сблъскват. 

Някои от тези предизвикателства значително възпрепятстват възможностите за неформално 

общуване с връстници и създаване на приятелства в училище. Когато тези пречки са 

идентифицирани навреме, те могат лесно да бъдат избегнати. Така се осигуряват по-добри условия 

за социално общуване и изграждане на социални умения. Например: 

 Голяма част от децата пропускат детската градина и така прескачат важно стъпало в 

 детското развитие, което носи много възможности за положителни контакти,  

 взаимодействие с връстници и трупане на социален опит;

 Децата със спина бифида обикновено се нуждаят от повече време за тоалет, заради 

 катетъризациите. Това намалява възможността за контакти с връстници през 

 междучасията. Добра практика е въвеждането на график за катетеризации във времето 

 извън голямото междучасие, така че детето да може да общува свободно;

 Повечето от тях не посещават часове по физическо възпитание и така пропускат ценна 

 възможност за развитие на положителни социални умения, умения за решаване на 

 проблеми и изграждане на екипност, които спорта в училище дава;

 По отношение на транспорта до и от училище, повечето деца са зависими от родителите си, 

 които ги придружават почти винаги. Причините са различни, от лошата инфраструктура до 

 тежките чанти. Времето преди и след училище може да се прекара в разходки и разговори с 

 приятели;

 Непрекъснатата асистенция и надзор от възрастен е поредната пречка пред свободното 

 общуване с връстници;

 Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия не участват в извънкласни занимания, 

 които са отлична възможност за срещи с хора със сходни интереси, създаване на 

 приятелства и развитие на социални умения. 

Честите хоспитализации и дългите периоди на отсъствие по различни здравословни причини, 

откъсват децата от училищния живот и им пречат да създадат по-дълбоки приятелства. Много 

вероятно е те да се нуждаят от допълнителна подкрепа в тази посока от своите учители и от 

другите заинтересовани страни.

ПЕТО НИВО: САМОУВАЖЕНИЕ И САМОСТОЯТЕЛНОСТ

За да бъдат ефективно приобщени в училище, децата трябва да се чувстват значими, уважавани и 

ценени от околните. Както споменахме по-рано, във връзка с психичното здраве, децата със спина 

бифида и с хидроцефалия често  демонстрират ниска самооценка. Изграждането на оптимална 

самостоятелност в ежедневието и на функционални житейски умения и компетенции, са от 

решаващо значение за постигане на независимост и самоувереност и по този начин за 

повишаване на самооценката при деца със спина бифида и хидроцефалия.

Като основни фактори определящи успешното функциониране в ежедневието и качеството на 

живот при децата със спина бифида, се посочват добрата физическа форма и мускулна сила, 

умствените способности и независимостта при придвижване. Те оказват влияние в много по-силна 

степен от другите медицински показатели, свързани с увреждането (Schoenmakers, 2004).

На практика това означава, че за да се насърчи самостоятелността и функционалността на 

учениците със спина бифида и хидроцефалия, детската градина и училището трябва да осигурят 

достъпна архитектурна среда, възможности за оптимално развитие и подходящи условия за спорт 

и физическа активност.

Това е дълъг процес, който изисква усилия от всички заинтересовани страни в образователния 

процес. Не можем да очакваме положителната промяна да се случи веднага, особено при деца, 

които са били изцяло зависими от грижата на възрастен и по отношение на уменията за 

самостоятелност, се развиват средно 2-5 години след връстниците си (Davis, 2006).

Всички заинтересовани страни трябва целенасочено и при всяка възможност да насърчават 

самостоятелността при децата:  

 За децата с двигателни увреждания достъпната архитектурна среда е определящ фактор 

 за постигане на самостоятелност в училище. Това е съществена предпоставка децата със 

 спина бифида и хидроцефалия да упражняват свободно правата си, да участват в 

 училищния живот наравно с връстниците си, да подобрят качеството си на живот, своята 

 самостоятелност и самочувствие.

 Всички тоалетни в училище са с клекало. Кабинките са прекалено тесни, за да се ползват с 

 асистент. Често се налага асистентката да сменя памперсите на Мони по коридорите, 

 докато другите деца са в час.;

 Някои деца със спина бифида успяват да ходят без нужда от каквато и да е помощ, докато 

 други може да се нуждаят от ортези или друг тип помощни средства, които да им помогнат 

 да се придвижват. Важно е децата да се научат да използват тези помощни средства 

 възможно най-рано, тъй като уменията за самостоятелно придвижване са пряко 

 свързани с когнитивно, физическо и социално развитие и независимост. Поради същите 

 причини по-големите деца трябва да познават достъпните транспортни услуги до училище;

 Възрастта за започване на самокатетеризация е различна, но при повечето деца това се 

 случва към десетата година (Atchley, 2020). Въпреки това, за някои деца на възраст 15-16 

 години самокатетеризацията си остава непреодолимо предизвикателство, без да има 

 медицинска предпоставка за това. Нужно е родителите и другите възрастни, които 

 катетъризират детето, да го насърчават и подготвят за прехода от ранна възраст, с 

 обяснения и включване в процедурата;
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 При децата с увреждания често се наблюдава прекалена зависимост от родител или друг 

 възрастен, дори за дейности, в които децата могат да се справят сами. Родителите трябва 

 да разпознават тези ситуации и да им противодействат ефективно, за да подкрепят 

 емоционалната независимост на детето. Включването на външен асистент в грижата, би 

 било добър вариант при наличието на подобна емоционална зависимост;

 Има различни варианти за минимизиране на теглото на ученическата чанта. Това може да 

 стане чрез осигуряване на шкаф за лични вещи в училище и втори комплект учебници; 

 използване на листове вместо тетрадки за работа в клас и ползването на електронна поща 

 за изпращане на готовите домашни. Така ще се намали нуждата от помощ на възрастни и 

 значително ще подобри самостоятелността на децата в училище и по пътя натам.

 

 Когато Ева се научава да се самокатетъризира, помощта на асистентката се ограничава 

 предимно до носенето на тежката чанта до и от училище. Ева изявява желание да остане 

 сама в училище. Родителите разговарят с училищното ръководство и класната и с леки 

 реорганизации успяват: директорът предлага втори комплект учебници, който да се ползва 

 само в училище; Ева получава ключ за една от тоалетните, където монтират  малка аптечка 

 с принадлежностите и; детето използва единични листове, вместо тетрадки. Чантата и се 

 олекотява значително и в 6-ти клас тя продължава без асистент. Децата от класа и помагат 

 с качването на стълби или с носенето на покупките;

 Съществуват специални приложения за смартфони и смартчасовници, които могат да 

 следят режима и диетата на детето и да му напомнят за катетеризациите, смяната на 

 позицията, приема на вода и лекарства. Те са изключително полезни в рутинната грижа и 

 позволяват на децата да бъдат по-независими в уменията си за самообслужване, вместо да 

 разчитат на възрастните да ги подканят;

 Когато срещнат дете с увреждане, повечето деца и възрастни се опитват да помогнат. 

 Такава помощ обаче не винаги е полезна и желана. За доброто самочувствие на децата е 

 важно да запазят своята независимост, доколкото това е възможно и да правят нещата, 

 които умеят, без незабавно някой да им се притичва на помощ. Когато предоставяте помощ 

 на детето, поискайте неговото разрешение и най-важното, попитайте го как иска да му 

 помогнете!;

 Физическата активност за хора със спина бифида е от решаващо значение, тъй като лошата 

 форма и загубата на сила могат да ги направят по-зависими в изпълнението на ежедневните 

 дейности (Rimmer, 2005). Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия могат и трябва 

 да участват в часовете по физическо възпитание. Понякога спортните дейности могат да 

 изискват адаптиране и модифициране, което е напълно постижимо с внимателно 

 планиране, достатъчно информация и творчество.

Проучване от 2005 г. (Schoenmakers, 2004) не открива съществени разлики в самочувствието и 

равнището на самоувереност между пациенти с по-тежки (менингомиелоцеле) и по-леки форми на 

спина бифида. Това показва, че всички деца със спина бифида и хидроцефалия се нуждаят от 

грижи и подкрепа, за да развият своите способности, представяне и функционалности. Нуждата 

от такава подкрепа съществува дори при децата, които могат да ходят без помощни средства 

или не са идентифицирани като ученици със специални образователни потребности.

Мони се придвижва без помощни средства, но е нестабилна. Майката се притеснява детето да не 

падне по стълбите или да бъде наранено от тичащи деца през междучасията. Директорката 

отказва да осигури допълнителни парапети на стълбите при входа или да премести класа на първи 

етаж, защото детето ходи и „няма нужда“.

ШЕСТО НИВО: КОГНИТИВНИ НУЖДИ

Когнитивните нужди са израз на естествената потребност у човек да учи, опознава, изследва и 

създава, за да разбере по-добре света около себе си. На това ниво ученикът се стреми да реализира 

своя личен потенциал в сферата на образованието. Учениците си поставят определени цели и се 

стремят към тяхното постижение.

 Повечето от тях имат средно ниво на интелигентност;

 Когнитивните функции се влияят най-силно от хидроцефалията и съпътстващите я 

 усложнения като проблеми с работата на клапата, брой на ревизии, наличие на припадъци и 

 допълнителни структурни аномалии на централната нервна система (Wills, 1993), (Fletcher, 

 1996);

 Резултатите от изследване на вербалната интелигентност дават по-точна прогноза за 

 потенциала на ученика, отколкото общите резултати на интелигентността;

 Децата със спина бифида се справят по-добре в четенето на глас и правописа,  отколкото в 

 разказването и математиката;

 Колкото по-високо е нивото на увреда, толкова по-голяма е вероятността интелигентността 

 и академичните умения да бъдат повлияни негативно;

 Учениците със спина бифида често демонстрират проблеми в перцептивно-моторното 

 развитие;

 Здравословните проблеми могат да повлияят негативно на успеха в училище;

 

Често се случва учениците със спина бифида и с хидроцефалия да бъдат несправедливо 

набеждавани за „мързеливи“ или „немотивирани“, когато всъщност са налице обучителни 

проблеми. Те трудно задържат внимание; работят бавно; неспокойни и разсеяни са; губят неща; 

могат да имат проблеми с вземането на решения. Изключително важно е педагогическият 

персонал да е обучен да разпознава затрудненията и да прилага стратегии за тяхното 

преодоляване. Понякога не е по силите на един учител да се справи с тази задача. Налага се 

прилагането на мултидисциплинарен подход и едновременна подкрепа от всички страни.

Ръководствата за всяка целева група дават полезни съвети как да се посрещнат когнитивните 

нужди на деца със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често срещаните обучителни затруднения, 

специфични стратегии за преподаване и добри практики са описани подробно в ръководствата за 

учители и специални учители.

СЕДМО НИВО: САМОЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

На последното ниво е поставена нуждата от усъвършенстване. Децата се стремят да подобрят 

училищната среда, собствения си живот и живота на хората около тях. Те вече не се 

самоопределят като уязвими и се чувстват готови да отстояват своите права и правата на другите.

 

Семействата често са най-добрият застъпник на детето и най-добрият модел за подражание, когато 

тези умения се заучават.  Въпреки това учителите и другите заинтересовани страни в 

образованието също могат да насърчат учениците в тази посока. 

Не само възрастните, но и самите ученици със спина бифида и с хидроцефалия трябва да познават 

и разбират правата си като деца и хора с увреждания. Важно е да могат да идентифицират 

дискриминацията и да познават техники и стратегии за справяне с нея. Това може да се постигне 

чрез положителни модели на подражание, добри примери, наставническа подкрепа и гражданско 

образование в училище.

Повече информация за това как всяка целева група може да подкрепи децата да подобрят уменията 

си за застъпничество и самозастъпничество, е предоставена във всяко ръководство.

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



детската градина и в училището. Multi-IN пирамидата е изградена от седем нива. В настоящия 

раздел ще се спрем на всяко от тях като опишем конкретните потребности попадащи в него, ще 

покажем реални примери и ще посочим как те могат да бъдат посрещнати от участниците в 

образователния процес/заинтересованите страни. 

Пирамида на приобщаването Multi-IN, адаптирана по йерархичния модел на Маслоу, в подкрепа

учениците със спина бифида и с хидроцефалия. 

ПЪРВО НИВО: ФИЗИОЛОГИЧНИ НУЖДИ

На първото ниво от модела на Маслоу са физиологичните нужди. Това са нуждите от първа 

необходимост в живота ни, като храна, питейна вода, сън, облекло, добро здраве.

Тук е моментът да обърнем внимание на цялостната представа за здравето на децата със спина 

бифида и с хидроцефалия. Съгласно общоприетото схващане, всички хора с увреждания имат 

здравословен проблем (ICF, 2001). Въпреки това, наличието на увреждане не означава, че човек е 

СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ НУЖДИ

През юни 1994 представители на 92 правителства и 25 международни организации се 

събират в Саламанка, Испания на Световна конференция посветена на специалните 

образователни потребности. Конференцията завършва с декларация, в която 

участниците потвърждават необходимостта от осигуряване на еднакво 

образование за всички хора със специални образователни нужди по 

света. Декларацията от Саламанка (United Nations Ministry of Educational, 

1994) определя децата със специални образователни потребности като 

деца, които срещат бариери пред равния достъп и участие в 

образованието, и потвърждава правото им да бъдат обучавани 

заедно с всички други деца. Декларацията обръща специално 

внимание на многообразието и приобщаването в училище на всички 

деца без значение от техните индивидуални различия и дефицити. 

В тази перспектива, децата със спина бифида и с хидроцефалия, наред със 

своите уникални характеристики, интереси и способности, имат комплексен набор от специални 

образователни потребности, които трябва да бъдат посрещнати, за да бъде успешно приобщаването им 

в детската градина и училището. Пълният спектър от тези нужди може да варира в зависимост от 

различни фактори и техните комбинации, като здравословно състояние, степен на увреждане, семейна 

среда и социално-икономически статус.

От съществено значение е, основните заинтересовани страни в образователния процес да умеят 

да идентифицират нуждите на децата, за да бъдат те посрещнати адекватно. Поради 

комплексния им характер, това се оказва трудна задача дори за професионалисти с богат опит 

или членове на семейството, които са прекарали години в грижи за децата си. Общите насоки 

разглеждат специфичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия в детската градина 

и в училището, за да подпомогнат заинтересованите страни успешно да ги идентифицират.  

Когато говорим за специални нужди, бихме искали да насърчим читателите да ги възприемат не 

като резултат от липси в детето, а като несъответствие между наличните ресурси в системата на 

образованието и нуждите от подкрепа на детето. Необходимо е да направим и някои други 

уточнения:

 В този раздел сме включили откъси от лични истории, изготвени въз основата на серия от 

 полуструктурирани, дълбочинни лични интервюта, които проведохме с родители и деца със 

 спина бифида и хидроцефалия от България и Словакия;

 Въпреки че ги наричаме специални или специфични, тези нужди не изискват, нито 

 предполагат, съществуването на специална образователна система, като специални 

 училища, специални класове, дневни центрове и др. Мястото на децата със спина бифида и 

 хидроцефалия е в масовата образователна система, където всички ученици с и без 

 увреждания учат заедно;

 Потребностите на децата със спина бифида и хидроцефалия в процеса на приобщаване 

 трябва да бъдат посрещнати от общообразователната система, чрез специални услуги, 

 предназначени и предоставени  в съответствие с нуждите им;

 Следвайки философията за равен достъп и пълно участие, описваме нуждите, които отиват 

 далеч отвъд академичната страна на образованието. 

ПРИЛАГАНЕ МОДЕЛЪТ НА МАСЛОУ ПРИ АНАЛИЗ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ НУЖДИ НА ДЕЦАТА СЪС СПИНА БИФИДА 
И С ХИДРОЦЕФАЛИЯ

Общите насоки използват моделът на Маслоу (Maslow, 1943) като концептуална рамка за 

систематизиране и анализ на нуждите на децата със спина бифида и хидроцефалия в училище. 

Йерархията на нуждите на Маслоу е мотивационна теория в психологията, която обобщава модела 

на човешките нужди, изобразени под формата на пирамида с пет надграждащи се нива.  От основата 

към върха, нуждите са описани като:

 Физиологични нужди, като нуждата от храна, вода, облекло;

 Нужда от сигурност и защита;

 Социална принадлежност, включително отношения с партньор, семейство, приятели;

 Уважение, постижения, признание, постигане на успех;

 Самоусъвършенстване, личностно и творческо израстване.

В основата на модела е разбирането, че когато човек се доближава до задоволяването на дадена 

потребност, той ще изпита следващата по-висока потребност в йерархията. Същевременно, човек 

може да бъде повлиян от множество нужди в един и същи момент. 

Моделът на Маслоу е ценен инструмент за оценка, който се използва в много области, свързани с 

работата и грижата за хора. Както редица изследователи са открили, той помага да се изследват в 

дълбочина най-разнообразни области в образованието (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). 

Прилага се  успешно при ученици извън норма, тъй като техните специфични нужди са по-трудни за 

идентифициране и посрещане (Lutz, 2016). В нашия случай, йерархичният модел на Маслоу ни дава 

концептуалната рамка за анализ на нуждите на децата със спина бифида и с хидроцефалия в 

нездрав. Независимо от своите увреждания или заболявания, хората могат да се намират в добро 

здраве, защото се хранят добре, правят упражнения, движат се, спят достатъчно, чувстват се в 

добро емоционално и физическо състояние (Krahn, 2021). С навременна и качествена грижа, и 

контрол над вторичните състояния, децата със спина бифида и хидроцефалия могат да се радват на 

добро здраве и да се чувстват физически добре. Усещането за добро здраве и физическа форма е 

субективно. Много хора имат трайни увреждания, но това не им пречи да се чувстват здрави и 

силни. Фактът, че някои деца се движат или говорят различно, не ги прави болни. Някои функции 

може да са засегнати, но това не означава, че страдат от болест. Не очаквайте да се оправят или да 

оздравеят. Не се отнасяйте с тях като с болни хора, а ги подкрепете да останат здрави!

За 7 години родителите на Виктор не успяват да намерят общ език с ръководството на 

училището. Директорката е добронамерена и се опитва да помогне, според 

собствените си разбирания. Отказва да остави класа на първия етаж и да подкрепи 

усилията на майката, а в същото време организира базари за събиране на средства, 

„за да може Виктор да проходи“, без да потърси съгласие или да уведоми 

предварително родителите. Това води до редица неудобни ситуации със съседи от 

квартала, които коментират доходите и покупките на семейството. Друга приумица на 

директорката е момчето да носи бяла народна носия, за да проходи.

Логично е да се очаква здравният работник в училище да поема грижата за основните здравни 

нужди на децата, включително и тези със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често това е 

училищната сестра. Здравните грижи и насърчаването на здравословен начин на живот, обаче не са 

отговорност единствено на медицинската сестра. От съществено значение е всички 

заинтересовани страни в образованието да разбират и приемат състоянието на детето, така че то да 

получи най-добра грижа и да се радва на най-добро здраве.

Обхватът на здравни грижи към децата със спина бифида и с хидроцефалия може да включва:

Проследяване работата на клапата

Около 85-90 процента от хората със спина бифида имат и хидроцефалия. Обикновено тя се лекува 

хирургично с поставяне на шънт (клапа), за да предпази мозъка от натрупването на ликвор в 

главата. При част от децата периодично се налага ревизия на клапата, поради неизправност или 

запушване. Важно е персоналът в училище да познава добре симптомите на неработещ шънт. При 

децата те могат да са различни, но най-често срещаните са сутрешно главоболие, висока 

температура, припадък, гадене и повръщане, необичайна умора и сънливост, необичайна 

раздразнителност и промени в настроението, замаяност, световъртеж, подуване и/или 

зачервяване на кожата в областта по протежение на клапната система.

Грижа за кожата

При хората със спина бифида обикновено се наблюдава по-слаба чувствителност или изцяло липса 

на такава в долната част на тялото. Някои деца не усещат болка, горещина, студ, порязване, 

изтръпване или влага. Кожните възпаления и рани могат да се развият бързо и рязко да се влошат. 

Най-честите препоръки в грижата за кожата в детската градина/училището включват:

 Децата трябва да носят широки и меки дрехи от естествени тъкани като памук, дори ако се 

 налага да се различават от училищната униформа;

 Мястото им в клас трябва да е далеч от източници на топлина като радиатори, печки на 

 дърва, камини. Децата трябва да избягват горещи метални повърхности през лятото и 

 продължително излагане на студ през зимата;

 Децата се нуждаят от помощ, когато носят горещи напитки;

 Децата трябва да избягват да работят с лаптоп в скута си, заради риск от изгаряне;

 Необходима е регулярна смяна на позата и преместване на тежестта на всеки 20-30 минути; 

 Препоръчва се раздвижване и леки физически упражнения;

 Полезни могат да бъдат декубитални възглавници за количката или стола, за да се избегне 

 разраняване на кожата в точките на натиск;

 Честата смяна на памперса/урологичната подложка е важна, за да се избегнат кожните 

 инфекции и раздразненията в областта; 

Алергия към латекс

Децата със спина бифида са група с повишен риск от развитие на алергия към латекс. Латексът е 

натурална гума, която се използва за изработването на много продукти присъстващи в училище. 

Такива са ръкавици, гумички, балони, подови настилки във физкултурния салон и на открито, 

дръжки на ракети и др. Рискът от развитие на алергия се повишава при многократния контакт с 

латекс. Поради тази причина, при деца със спина бифида, трябва да  се избягват латексови 

продукти и при възможност да бъдат заменени с алтернативи, изработени от винил или силикон. 

Алергичните симптоми могат да са с различни проявления. По-леките са зачервяване на кожата  в 

зоните на контакт с латекса,  сълзене и дразнене на очите, хрема, обрив. Може да се стигне до 

респираторен дистрес и анафилактичен шок.

Учениците, алергични или чувствителни към латекс, често са алергични и към някои храни, като 

банани, киви, папая, авокадо и кестени.

Контрол на инконтиненцията и предпазване от уроинфекции

Урологичните нарушения, в това число уроинфекции, инконтиненция и бъбречна недостатъчност, са 

основна причина за заболеваемост и смъртност при пациентите със спина бифида. В дългосрочен 

план, урологичните усложнения са причина за 33% от смъртността при тази пациентска група 

(Gutiérrez-González, 2020).

Чистата интермитентна катетеризация остава златен стандарт за контрол на пикочния мехур и 

съпътстващите уроинфекции при пациенти със спина бифида (Lapides J, 1972).

С тази информация искаме да подчертаем колко важно е поддържането на добро урологично 

здраве чрез прилагане на периодични катетеризации.  От решаващо значение е учебното заведение, 

където децата прекарват по-голямата част от времето си, да осигури подходящи условия за това, 

като например:

 Достъпно помещение за катетеризация, което е чисто и достатъчно широко, за да побере 

 възрастен придружител и да може детето да маневрира с количката си. То трябва да се 

 заключва, за да осигурява уединение и сигурност. Такова помещение може да е адаптирана 

 тоалетна, здравния кабинет или друга стая с ВиК;

 Обучен служител (сестра, лекар, асистент), който да извършва катетеризациите или да 

 помага на детето за това;

 Достатъчно време за извършване на периодичните катетеризации, понякога дори по време 

 на учебни занятия;

 Дискретна и незабавна помощ, в случай на инцидент с подмокряне или зацапване.

Повече информация за процедурата по чиста интермитентна катетеризация може да намерите в 

ръководствата за сестри и асистенти.

Когато Борис е на 3 години майката решава да се върне на работа. Започва да 

търси подходяща детска градина. Притесненията на семейството са 

свързани с нуждата Борис да бъде катетеризиран 2-3 пъти в рамките на 

работния ден. Майката преценява, че такава помощ може да потърси от 

медицинските сестри, с които всички градини разполагат. Въпреки че нормативната 

уредба вменява това задължение на сестрите в градини и училища, майката е чувала 

за случаи на отказ.

При първата среща със сестрата, майката носи със себе си цялата медицинска документация и прави 

нагледна демонстрация. Сестрата се съгласява и започва да катетеризира Борис в медицинския 

кабинет по два-три пъти дневно. Сменя и памперса на момчето. Всичко върви гладко. Майката се връща 

на работа, а детето се чувства добре в градината. Има приятели и ходи с желание.

Здравословен начин на живот

Децата със спина бифида и хидроцефалия са изложени на висок риск от затлъстяване. След 

навършване на 6 години, минимум 50% от тях са с наднормено тегло; при младите хора и 

възрастните над 50% са затлъстели. Излишните килограми ограничават подвижността, 

самостоятелността и уменията  за самообслужване в ежедневието, а така борбата с тях става още 

по-трудна. Най-доброто решение е превенцията и изграждането на здравословни хранителни 

навици от ранна детска възраст. Освен това, диетата богата на фибри и течности подпомага 

регулирането функцията на червата. 

Въпреки че семейството има най-голямо влияние върху формирането на хранителни навици, 

училището може да помогне и насърчи здравословния начин на живот, особено в областта на 

спорта и физическите дейности. Нашето проучване показа, че прилагането на адаптирани 

програми за децата със спина бифида и с хидроцефалия в часовете по физическо възпитание е 

възможно и може да бъде успешно. За съжаление, повечето от децата не участват в часовете по 

физическо. Аргументите може да са различни, но зад тях лесно прозира незнание и неразбиране на 

състоянието им. В практиката съществуват различни начини за приобщаване на дете със спина 

бифида в часовете по физическо възпитание. Двигателните умения не са толкова определящи, 

колкото желанието на страните. Даденият пример е за момче, което е в инвалидна количка и е 

активен спортист. 

В началното училище любимият предмет на Виктор е физическото възпитание. Салонът е на третия 

етаж, но майката го качва всеки път когато се наложи. Учителката го включва в заниманията като 

измисля игри с децата или му възлага индивидуални задачи, като бокс.

Душевно здраве 
Концепцията за Аз-а е основен компонент от психичното здраве. Тя включва начинът, по който детето 

възприема своята идентичност и по който осъзнава своите качества и особености, съпоставя ги спрямо 

останалите и изгражда самочувствие. Изследвания показват, че децата със спина бифида имат 

значително по-ниско самочувствие по отношение на външния си вид, атлетичност, социално приемане и 

представяне в училище (Shields, 2008). Заедно с това, те са изложени и на риск от депресивни симптоми 

и тревожност (Padua, 2002).

Рискът за психичното здраве изисква сътрудничество и участие на всички заинтересовани страни, 

особено по време на пубертета, когато някои деца със спина бифида и хидроцефалия могат да изпитват 

сериозни затруднения.

 Роза е чувствителна към силни звуци, често сменя настроенията си, понякога 

изпада в нервни кризи. Това се засилва след навлизане в пубертета. 

Когато е в първи клас, след обследване са установени обучителни 

затруднения. С нея започват да работят специален педагог и психолог. 

Майката е доволна от ресурсното подпомагане, защото в тиха и спокойна 

обстановка, Роза възприема материала по-добре. Психологът и оказва голяма 

подкрепа при някои от пубертетните кризи.

При обобщаване на физиологичните нужди, поставихме основен акцент върху цялостното здраве и 

грижи. Отделно от това, обръщаме внимание и на достъпа до храна и вода, който може да бъде 

затруднен поради недостъпната среда, особено при деца в колички. Често училищната столова, 

лавки и кафенета се намират в сутерена, на висок етаж или извън сградата; понякога чешмите са 

твърде високи или недостъпни за човек в инвалидна количка. Тези специфични случаи трябва да се 

вземат предвид, така че да се осигури достъп на всяко дете до храна и вода. Ако в училището не 

може да бъде направена реконструкция, трябва да има назначен отговорник, който да се грижи  

детето да не остава гладно и жадно.  Това може да е дежурният учител, асистент или съученик.

Допълнителна информация за физиологичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия 

е налична в ръководствата за всяка целева група. Здравните грижи са описани подробно в 

ръководството за медицински сестри

ВТОРО НИВО: БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА

The second level of Maslow's classic hierarchy is safety needs and it should be a major concern in all 

schools and kindergartens. As any other students, children with spina bifida and hydrocephalus need to 

feel safe in the environment in which they are learning.

Първа помощ

Всяко учебно заведение трябва да разполага с поне един служител, обучен да оказва първа помощ. 

В България това обикновено е медицинският персонал, заради своето образование и опит. 

Най-честите състояния, които изискват оказването на първа помощ при децата със спина бифида и 

с хидроцефалия са случаи на неизправност на клапата, припадъци, изгаряния, счупване на кости. 

Училищният персонал, който взаимодейства с детето, също трябва да е обучен как да реагира в 

тези случаи, кого трябва да уведоми и кога да сигнализира 112.

Евакуация при бедствия

Природни бедствия и други извънредни ситуации могат да се случат винаги и по всяко време. За да 

бъдат добре подготвени, детските градини и училищата изготвят план за евакуация и провеждат 

регулярни практики и обучения. Планът за евакуация трябва да съдържа ясни процедури и 

отговорности по отношение на лицата, които ще се нуждаят от специална помощ в случай на 

извънредна ситуация,в това число и ученици със спина бифида и с хидроцефалия.

Осигуряването на столове и носилки за спешни случаи, като част от плана, могат да улеснят 

евакуацията на трудноподвижните хора, особено от по-високите етажи на учреждението. Ако 

такива приспособления не са налични, е препоръчително класът, в който учи трудно подвижно дете, 

да бъде оставен на първия етаж, като най-достъпна и безопасна опция.

Провеждането на обучения е от значение, за да се избегне паника сред персонала и учениците при  

реална ситуация. Те са и добър индикатор за това какво може да се случи в случай на спешност.

… в училището се провежда учение за пожарна безопасност. По време на последния час за деня, 

човек от персонала влиза по стаите и предупреждава за пожар. Децата се втурват по стълбите, а 11 

годишният Виктор влиза в асансьора и натиска бутона. Докато пътува надолу, токът е спрян и 

детето остава в пълна тъмнина, затворен между етажите. Чува само превъзбудени викове „Пожар!“. 

Успява да се съвземе от уплахата и звъни по мобилния телефон на баща си, който телефонира на 

ръководството на училището. До обаждането на бащата никой не е установил липсата на Виктор.  

Психически момчето се възстановява трудно. Дълго след инцидента не може да стои в затворени 

пространства и се налага бабата да го придружава в училище за няколко месеца. 

Майката подава сигнали до различни институции, но така и не разбира кой носи отговорност за 

случая.

Защита от тормоз

Според ЮНЕСКО, учениците с увреждания са засегнати от тормоз в по-голяма степен, без значение 

от възраст и учебна среда, като това оказва негативно въздействие върху тяхното образование, 

здраве и общо благополучие. 

Много проучвания показват, че учителите и училищният персонал често подценяват тормоза в 

училищата. От друга страна родителите са по-чувствителни и по-лесно могат да разберат когато 

собственото им дете е обект на тормоз (Demaray, 2013). Затова, добрата комуникация между 

заинтересованите страни, основана на доверие и уважение, е изключително важна. Всеки в 

училище носи отговорност и има задължение да наблюдават за предупредителни признаци на 

тормоз, тъй като някои непреки форми на агресията са трудни за разпознаване. 

В случай на тормоз се налагат синхронизирани и твърди действия от всички страни. Необходимо е 

да се подходи със спокойствие и уважение, които могат да осигурят подкрепяща, грижовна и 

безопасна среда на всички ученици.

 Училищният психолог има важната роля да подкрепи детето-жертва и да му помогне да развие 

устойчивост и увереност в себе си.

Стела няма близки приятели в училище. Общува с едно-две деца. Понякога е обект на обиди и 

вербален тормоз от група деца от класа. Едно от момчетата си позволява да я рита и удря.  Класната 

не успява да се справи с проблема. Не взема страна, защото това са „детски работи“. Майката 

подава редица сигнали до директорката, РУО (Регионалното управление на образованието), МОН. 

Свързва се с адвокат и обмисля завеждане на дело. В крайна сметка момичето се премества в 

друго училище и ситуацията се успокоява. 

Стела трудно приема обидите от съучениците. Има периоди, в които става много емоционална и 

плаче. Тогава майката я спира от училище за седмица-две, докато се успокои.

Безопасна инфраструктура в и около училище, подходяща за хора с увреждания

От една страна, съществува известно припокриване между тази тема и нуждите на децата от 

достъпност, разгледани на следващото ниво от пирамидата. От друга, виждаме „достъпността“ 

по-скоро в контекста на възможност за упражняване на права и достъп до услуги, докато 

„безопасната инфраструктура“ е екзистенциален минимум, който училищата и детските градини 

трябва да осигурят. Поради тази причина и отделяме специално внимание. 

Представяме някои примери, свързани с безопасната инфраструктура, които се отнасят до 

нуждите на учениците със спина бифида и хидроцефалия: 

 Слабата чувствителност или пълната липса на чувствителност в долната част на тялото 

 носи сериозен риск за здравето. Понякога децата не могат да усетят, че нещо се случва с 

 тялото им и лесно могат да се изгорят, наранят или да счупят крак, без дори да усетят;

 Подредбата в класната стая трябва да позволява на децата, използващи помощни средства, 

 да се придвижват безопасно и свободно, за да могат да участват наравно с останалите във 

 всички дейности на класа. Пътеките между чиновете трябва да са достатъчно широки, 

 разчистени от ученически чанти, несесери и др.;

 Рампите са едно от икономически най-достъпните и най-използвани решения за 

 подобряване достъпността на сградите. При проектирането и монтирането им обаче рядко 

 се спазват стандарти. Рампите често са твърде стръмни, тесни и хлъзгави, което ги прави 

 опасни и неизползваеми. 

 Училището е със стълби до първия етаж, а коридорите са на нива. За да стигне до 

класната стая на първия етаж, майката и бабата на Роза я вдигат. Използвайки 

предизборна кампания, майката успява да издейства общинско финансиране 

за подобряване на достъпността в училище. Монтират естакади на задния 

вход и в коридорите, които обаче не помагат заради големия си наклон.  

Впоследствие, по инициатива на майката, директорката кандидатства по 

национална програма и получава финансиране за асансьор до първия 

 етаж. ;

 Монтирането на парапетите на външните стълби и от двете страни по протежението на 

 вътрешните, значително би подобрило самостоятелността, мобилността и усещането за 

 сигурност у децата. Това би имало силен положителен ефект върху  учениците с леки 

 двигателни увреждания, които не използват помощни средства. Нашето проучване показва, 

 че техните нужди от безопасност често остават неидентифицирани и непосрещнати,  поради 

 презумпцията, че могат да ходят самостоятелно. Не се вземат предвид важни детайли: 

 дейности като изкачване на стълби или 20 минутно ходене пеша до училище са рискови, 

 отнемат време и често не са възможни за дете с тежка чанта. Децата се нуждаят от помощ 

 или им отнема твърде много време;

 В училището има специализирани кабинети по физика, биология, география, компютърно 

 обучение и др., които са разположени на различни етажи в сградата. Качването и слизането 

 по стълбите за нея е предизвикателство и отнема цялото време през междучасията. Тъй 

 като все пак се справя, ръководството не счита за нужно да взема мерки и да мести класа на 

 първия етаж.

 Цялото семейство е ангажирано с образованието на Александра. Баща и я води сутрин с 

 колата, влиза с нея в училище и носи чантата до стаята на втория етаж;

 Дворът и тротоарите около сградата са важна част от училищната инфраструктура и също 

 трябва да са безопасни и достъпни. Това включва регулярно почистване на снега и листата; 

 осигуряване на ниски бордюри, здрави плочки и свободни тротоари за пешеходци.

 

 Основното училище на Мартин е било на 200 метра от дома му, но всеки ден  

 баща му го карал до там. Плочките на тротоарите били толкова счупени, 

 че количката едва се придвижвала. След няколко скъпи ремонти, баща 

 му решил да ползват колата

 Като цяло, ходенето на училище през зимата е предизвикателство. 

 Училищният двор е покрит със сняг, а деца и учители стигат до входа 

 през малка заледена пътека. Катка не може да върви с патериците и 

 се налага майка и да я придружава всеки ден до класната стая.

Допълнителна информация за нуждите от безопасност на деца със спина бифида и хидроцефалия е 

налична в ръководствата за всяка целева група.

ТРЕТО НИВО: ДОСТЪПНОСТ

Съгласно дефиницията на ООН, достъпността означава равен достъп на всички, като се допълва, че 

без достъп до съоръженията и услугите в общността, хората с увреждания никога няма да 

бъдат напълно приобщени (UN, н.д.).  Това твърдение е валидно, както за образованието, така и за 

всяка друга област от живота. Тъй като достъпността е определящ фактор за успешното 

приобщаване, сме я включили към базовите нива на пирамидата, заедно с физиологичните нужди 

и безопасността. 

Необходимостта от достъпност е толкова основна за децата със спина бифида и с хидроцефалия, че 

в повечето случаи не училищният профил или интересите определят училището, което детето ще 

посещава, а именно достъпната архитектура на сградата и съоръженията.

 

Александра се справя добре с учебния материал. Прави впечатление на прилежна и любознателна 

ученичка. Често получава похвали. На зрелостните изпити получава много добри оценки, които и 

позволяват да избира измежду най-добрите гимназии в града. След много размисли, семейството 

решава да не се възползва от тази възможност. Алекс продължава в  досегашното училище. То е 

близо до дома, изградени са добри отношения с екипа и е установена рутина при катетъризациите. 

Това надделява над интересите и възможностите на детето.

Семейството на Виктор се насочва към тази гимназия единствено заради изградената достъпна 

архитектурна среда. Интересите на момчето и профилът на училището не са фактор при избора. 

Сградата е снабдена с рампа до първи етаж, асансьор и тоалетна за хора с увреждания. Виктор 

може да стигне самостоятелно до всички помещения. Не ползва асистенция от възрастен в 

училище

Достъпността не следва да се разбира само във физически смисъл, но и като достъп до 

информация, услуги и съоръжения. Училището може да предприеме различни мерки за 

подобряване достъпа на деца със спина бифида и с хидроцефалия до образование. Някои от тях са 

свързани с изграждане на училищна среда без бариери, други с осигуряване на информация, 

комуникация и учебни материали в алтернативни формати.

Достъпна училищна инфраструктура

Недостъпният транспорт до училище, недостъпните входове и невъзможността някои деца да 

стигат свободно до столовата, специализираните кабинети, библиотеката и тоалетната, както и 

неподходящото обзавеждане на класните стаи, хлъзгавите подови настилки и др., се разглеждат 

като бариери пред образованието на деца с увреждания, в това число и децата със спина бифида и 

хидроцефалия.  Тези инфраструктурни бариери трябва да бъдат премахнати, за да се осигури 

приобщаваща училищна среда за всяко дете.

Достъпната училищна инфраструктура може да включва:

 Рампи във и извън сградата на училището за децата, които не могат да ползват стълби или 

 да качват бордюри;

 Парапети на външните стълби и двустранни парапети по протежение на вътрешното 

 стълбище;

 Асансьор в сградите с повече от един етаж;

 Достатъчно широки врати, осигуряващи свободното движение на деца в колички;

 Класни стаи с достатъчно място за маневри на дете в количка;

 Тоалетни помещения достъпни за колички, с достатъчно място за маневриране около 

 тоалетната и мивката и за придружител; с осигурено заключване и помощни дръжки;

 Обзавеждане в класната стая, предназначено да се използва от децата с увреждания – 

 достатъчно високи бюра, столове и др;

 Двор, площадки и тротоари около сградата, достъпни за деца в колички;

 Подходяща височина на дъската, за да може да се ползва от деца в колички;

 Отсъствие на катедра пред дъската; 

 Класната стая, която е на едно ниво;

 Наличие на места за паркиране, обозначени за хора с увреждания.

В повечето случаи за осигуряване на достъпна инфраструктура са необходими значителни 

финансови средства. Съществуват, обаче някои практични и рентабилни решения. 

Най-разпространеното и икономически изгодно решение е осигуряване на пълна достъпност до 

съоръженията на един от етажите в сградата и преместване на класа на трудноподвижното дете 

там. Обикновено това е първият етаж. Ако има външни стълби се монтира рампа; поне една 

тоалетна се пригодява за хора с увреждания; класната стая се пренарежда, за да се осигури 

достатъчно място за маневриране. Ако тоалетната не може да бъде пригодена, вариант е да се 

осигури достъп до друго подходящо помещение за катетеризация, като например здравния 

кабинет.

Въпреки своите плюсове, това решение не е най-приобщаващото и препоръчително, тъй като  много 

от кабинетите, библиотеката, столовата, са разположени на горните етажи и могат да останат 

недостъпни. В такъв случай училището трябва да осигури алтернативен достъп до тези услуги, 

например чрез помощник, който ще носи закуски, вода или книги от библиотеката. Този човек може 

да бъде учител, асистент или дори съученик.

Майката на Донка търси подкрепа от РУО. Насочват я към близкото квартално средно училище. 

Приемат Донка в редовен клас. Директорът намира стая за класа на първия етаж, който е на нивото 

на земята. В сградата има тоалетна за хора с увреждания. Детето може да се придвижва 

самостоятелно в класната стая и по коридорите, да излиза и влиза от сградата, да ползва тоалетна.

Всички мерки за подобряване на достъпността трябва да 

следват съответните стандарти и добри практики. Нашето 

проучване установи, че поради липса на опит и разбиране на 

стандартите за достъпност сред строителите и училищната 

администрация, училищната инфраструктура често остава 

недостъпна и дори опасна за учениците и хората с увреждания. 

За да подкрепи усилията на училищната администрация, 

ръководството за директори представя конкретни параметри 

и полезни съвети за превръщането на физическата среда на 

училището в безопасна, достъпна и приятелска за децата с 

увреждания.

Достъпна информация и обучителни материали

Всички материали и информация, предоставени в клас, 

трябва да са достъпни, разбираеми и използваеми от 

всички деца. Учениците със спина бифида и хидроцефалия 

може да се нуждаят от някои специални материали, като 

например:

 Допълнителен комплект учебници за дома;

 Копие от записките на учителя по урока;

 Аудио запис на преподадения от учителя урок;

 Приспособления и помощни технологии за работа в 

 клас;

 Софтуер/устройства за преобразуване на говор в текст и 

 обратно.

ЧЕТВЪРТО НИВО: ПРИНАДЛЕЖНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Четвъртото ниво от пирамидата обхваща нуждата от принадлежност на социално ниво. Съгласно 

класическата теория на Маслоу социалното ниво обикновено става приоритет след като базовите 

нива са достатъчно задоволени. На това ниво учениците търсят принадлежност към социалната 

си среда, искат да се идентифицират с връстниците си, да почувстват, че се вписват. Липсата на 

усещане за принадлежност често има отрицателен ефект при учениците, карайки ги да се 

чувстват изолирани и дори изключени от образователния процес. Всъщност най-големите 

затруднения пред учениците с дефицити се проявяват именно на това ниво. 

(Lutz, 2016)

Нашето проучване потвърждава тези констатации, но също така показва, че контактите с 

връстници са най-мотивиращият фактор сред учениците със спина бифида и хидроцефалия и 

техните родители в учебния процес.

През първите четири години, Елиф посещава редовен клас в масово училище. Родителите я 

записват заради контакта с децата. Момичето не може да възприеме нищо от материала, защото не 

чува. Не се научава да чете. Обича да рисува и преписва текстове като картини, без да знае 

значението им. Харесва и контактът с децата.

Изграждането на положителни взаимоотношения с връстници в детската градина и в училище 

може да бъде сериозно предизвикателство за децата със спина бифида и хидроцефалия. Някои от 

тях от ранна възраст се сблъскват с изолацията и изключването и не успяват да изградят добри 

социални умения. В процеса на израстване и прехода през юношеството към зрелостта, 

предизвикателствата нарастват още повече. Обикновено те са свързани с ниско самочувствие, 

неувереност, депресия, лоши социални умения и липса на социален опит. Въпреки че, тези 

проблеми са типични за всички млади хора, при децата и младежите със спина бифида и 

хидроцефалия, те са още по-обострени, заради допълнителните предизвикателства свързани с 

увреждането, с които те се сблъскват. 

Някои от тези предизвикателства значително възпрепятстват възможностите за неформално 

общуване с връстници и създаване на приятелства в училище. Когато тези пречки са 

идентифицирани навреме, те могат лесно да бъдат избегнати. Така се осигуряват по-добри условия 

за социално общуване и изграждане на социални умения. Например: 

 Голяма част от децата пропускат детската градина и така прескачат важно стъпало в 

 детското развитие, което носи много възможности за положителни контакти,  

 взаимодействие с връстници и трупане на социален опит;

 Децата със спина бифида обикновено се нуждаят от повече време за тоалет, заради 

 катетъризациите. Това намалява възможността за контакти с връстници през 

 междучасията. Добра практика е въвеждането на график за катетеризации във времето 

 извън голямото междучасие, така че детето да може да общува свободно;

 Повечето от тях не посещават часове по физическо възпитание и така пропускат ценна 

 възможност за развитие на положителни социални умения, умения за решаване на 

 проблеми и изграждане на екипност, които спорта в училище дава;

 По отношение на транспорта до и от училище, повечето деца са зависими от родителите си, 

 които ги придружават почти винаги. Причините са различни, от лошата инфраструктура до 

 тежките чанти. Времето преди и след училище може да се прекара в разходки и разговори с 

 приятели;

 Непрекъснатата асистенция и надзор от възрастен е поредната пречка пред свободното 

 общуване с връстници;

 Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия не участват в извънкласни занимания, 

 които са отлична възможност за срещи с хора със сходни интереси, създаване на 

 приятелства и развитие на социални умения. 

Честите хоспитализации и дългите периоди на отсъствие по различни здравословни причини, 

откъсват децата от училищния живот и им пречат да създадат по-дълбоки приятелства. Много 

вероятно е те да се нуждаят от допълнителна подкрепа в тази посока от своите учители и от 

другите заинтересовани страни.

ПЕТО НИВО: САМОУВАЖЕНИЕ И САМОСТОЯТЕЛНОСТ

За да бъдат ефективно приобщени в училище, децата трябва да се чувстват значими, уважавани и 

ценени от околните. Както споменахме по-рано, във връзка с психичното здраве, децата със спина 

бифида и с хидроцефалия често  демонстрират ниска самооценка. Изграждането на оптимална 

самостоятелност в ежедневието и на функционални житейски умения и компетенции, са от 

решаващо значение за постигане на независимост и самоувереност и по този начин за 

повишаване на самооценката при деца със спина бифида и хидроцефалия.

Като основни фактори определящи успешното функциониране в ежедневието и качеството на 

живот при децата със спина бифида, се посочват добрата физическа форма и мускулна сила, 

умствените способности и независимостта при придвижване. Те оказват влияние в много по-силна 

степен от другите медицински показатели, свързани с увреждането (Schoenmakers, 2004).

На практика това означава, че за да се насърчи самостоятелността и функционалността на 

учениците със спина бифида и хидроцефалия, детската градина и училището трябва да осигурят 

достъпна архитектурна среда, възможности за оптимално развитие и подходящи условия за спорт 

и физическа активност.

Това е дълъг процес, който изисква усилия от всички заинтересовани страни в образователния 

процес. Не можем да очакваме положителната промяна да се случи веднага, особено при деца, 

които са били изцяло зависими от грижата на възрастен и по отношение на уменията за 

самостоятелност, се развиват средно 2-5 години след връстниците си (Davis, 2006).

Всички заинтересовани страни трябва целенасочено и при всяка възможност да насърчават 

самостоятелността при децата:  

 За децата с двигателни увреждания достъпната архитектурна среда е определящ фактор 

 за постигане на самостоятелност в училище. Това е съществена предпоставка децата със 

 спина бифида и хидроцефалия да упражняват свободно правата си, да участват в 

 училищния живот наравно с връстниците си, да подобрят качеството си на живот, своята 

 самостоятелност и самочувствие.

 Всички тоалетни в училище са с клекало. Кабинките са прекалено тесни, за да се ползват с 

 асистент. Често се налага асистентката да сменя памперсите на Мони по коридорите, 

 докато другите деца са в час.;

 Някои деца със спина бифида успяват да ходят без нужда от каквато и да е помощ, докато 

 други може да се нуждаят от ортези или друг тип помощни средства, които да им помогнат 

 да се придвижват. Важно е децата да се научат да използват тези помощни средства 

 възможно най-рано, тъй като уменията за самостоятелно придвижване са пряко 

 свързани с когнитивно, физическо и социално развитие и независимост. Поради същите 

 причини по-големите деца трябва да познават достъпните транспортни услуги до училище;

 Възрастта за започване на самокатетеризация е различна, но при повечето деца това се 

 случва към десетата година (Atchley, 2020). Въпреки това, за някои деца на възраст 15-16 

 години самокатетеризацията си остава непреодолимо предизвикателство, без да има 

 медицинска предпоставка за това. Нужно е родителите и другите възрастни, които 

 катетъризират детето, да го насърчават и подготвят за прехода от ранна възраст, с 

 обяснения и включване в процедурата;
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 При децата с увреждания често се наблюдава прекалена зависимост от родител или друг 

 възрастен, дори за дейности, в които децата могат да се справят сами. Родителите трябва 

 да разпознават тези ситуации и да им противодействат ефективно, за да подкрепят 

 емоционалната независимост на детето. Включването на външен асистент в грижата, би 

 било добър вариант при наличието на подобна емоционална зависимост;

 Има различни варианти за минимизиране на теглото на ученическата чанта. Това може да 

 стане чрез осигуряване на шкаф за лични вещи в училище и втори комплект учебници; 

 използване на листове вместо тетрадки за работа в клас и ползването на електронна поща 

 за изпращане на готовите домашни. Така ще се намали нуждата от помощ на възрастни и 

 значително ще подобри самостоятелността на децата в училище и по пътя натам.

 

 Когато Ева се научава да се самокатетъризира, помощта на асистентката се ограничава 

 предимно до носенето на тежката чанта до и от училище. Ева изявява желание да остане 

 сама в училище. Родителите разговарят с училищното ръководство и класната и с леки 

 реорганизации успяват: директорът предлага втори комплект учебници, който да се ползва 

 само в училище; Ева получава ключ за една от тоалетните, където монтират  малка аптечка 

 с принадлежностите и; детето използва единични листове, вместо тетрадки. Чантата и се 

 олекотява значително и в 6-ти клас тя продължава без асистент. Децата от класа и помагат 

 с качването на стълби или с носенето на покупките;

 Съществуват специални приложения за смартфони и смартчасовници, които могат да 

 следят режима и диетата на детето и да му напомнят за катетеризациите, смяната на 

 позицията, приема на вода и лекарства. Те са изключително полезни в рутинната грижа и 

 позволяват на децата да бъдат по-независими в уменията си за самообслужване, вместо да 

 разчитат на възрастните да ги подканят;

 Когато срещнат дете с увреждане, повечето деца и възрастни се опитват да помогнат. 

 Такава помощ обаче не винаги е полезна и желана. За доброто самочувствие на децата е 

 важно да запазят своята независимост, доколкото това е възможно и да правят нещата, 

 които умеят, без незабавно някой да им се притичва на помощ. Когато предоставяте помощ 

 на детето, поискайте неговото разрешение и най-важното, попитайте го как иска да му 

 помогнете!;

 Физическата активност за хора със спина бифида е от решаващо значение, тъй като лошата 

 форма и загубата на сила могат да ги направят по-зависими в изпълнението на ежедневните 

 дейности (Rimmer, 2005). Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия могат и трябва 

 да участват в часовете по физическо възпитание. Понякога спортните дейности могат да 

 изискват адаптиране и модифициране, което е напълно постижимо с внимателно 

 планиране, достатъчно информация и творчество.

Проучване от 2005 г. (Schoenmakers, 2004) не открива съществени разлики в самочувствието и 

равнището на самоувереност между пациенти с по-тежки (менингомиелоцеле) и по-леки форми на 

спина бифида. Това показва, че всички деца със спина бифида и хидроцефалия се нуждаят от 

грижи и подкрепа, за да развият своите способности, представяне и функционалности. Нуждата 

от такава подкрепа съществува дори при децата, които могат да ходят без помощни средства 

или не са идентифицирани като ученици със специални образователни потребности.

Мони се придвижва без помощни средства, но е нестабилна. Майката се притеснява детето да не 

падне по стълбите или да бъде наранено от тичащи деца през междучасията. Директорката 

отказва да осигури допълнителни парапети на стълбите при входа или да премести класа на първи 

етаж, защото детето ходи и „няма нужда“.

ШЕСТО НИВО: КОГНИТИВНИ НУЖДИ

Когнитивните нужди са израз на естествената потребност у човек да учи, опознава, изследва и 

създава, за да разбере по-добре света около себе си. На това ниво ученикът се стреми да реализира 

своя личен потенциал в сферата на образованието. Учениците си поставят определени цели и се 

стремят към тяхното постижение.

 Повечето от тях имат средно ниво на интелигентност;

 Когнитивните функции се влияят най-силно от хидроцефалията и съпътстващите я 

 усложнения като проблеми с работата на клапата, брой на ревизии, наличие на припадъци и 

 допълнителни структурни аномалии на централната нервна система (Wills, 1993), (Fletcher, 

 1996);

 Резултатите от изследване на вербалната интелигентност дават по-точна прогноза за 

 потенциала на ученика, отколкото общите резултати на интелигентността;

 Децата със спина бифида се справят по-добре в четенето на глас и правописа,  отколкото в 

 разказването и математиката;

 Колкото по-високо е нивото на увреда, толкова по-голяма е вероятността интелигентността 

 и академичните умения да бъдат повлияни негативно;

 Учениците със спина бифида често демонстрират проблеми в перцептивно-моторното 

 развитие;

 Здравословните проблеми могат да повлияят негативно на успеха в училище;

 

Често се случва учениците със спина бифида и с хидроцефалия да бъдат несправедливо 

набеждавани за „мързеливи“ или „немотивирани“, когато всъщност са налице обучителни 

проблеми. Те трудно задържат внимание; работят бавно; неспокойни и разсеяни са; губят неща; 

могат да имат проблеми с вземането на решения. Изключително важно е педагогическият 

персонал да е обучен да разпознава затрудненията и да прилага стратегии за тяхното 

преодоляване. Понякога не е по силите на един учител да се справи с тази задача. Налага се 

прилагането на мултидисциплинарен подход и едновременна подкрепа от всички страни.

Ръководствата за всяка целева група дават полезни съвети как да се посрещнат когнитивните 

нужди на деца със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често срещаните обучителни затруднения, 

специфични стратегии за преподаване и добри практики са описани подробно в ръководствата за 

учители и специални учители.

СЕДМО НИВО: САМОЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

На последното ниво е поставена нуждата от усъвършенстване. Децата се стремят да подобрят 

училищната среда, собствения си живот и живота на хората около тях. Те вече не се 

самоопределят като уязвими и се чувстват готови да отстояват своите права и правата на другите.

 

Семействата често са най-добрият застъпник на детето и най-добрият модел за подражание, когато 

тези умения се заучават.  Въпреки това учителите и другите заинтересовани страни в 

образованието също могат да насърчат учениците в тази посока. 

Не само възрастните, но и самите ученици със спина бифида и с хидроцефалия трябва да познават 

и разбират правата си като деца и хора с увреждания. Важно е да могат да идентифицират 

дискриминацията и да познават техники и стратегии за справяне с нея. Това може да се постигне 

чрез положителни модели на подражание, добри примери, наставническа подкрепа и гражданско 

образование в училище.

Повече информация за това как всяка целева група може да подкрепи децата да подобрят уменията 

си за застъпничество и самозастъпничество, е предоставена във всяко ръководство.

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



детската градина и в училището. Multi-IN пирамидата е изградена от седем нива. В настоящия 

раздел ще се спрем на всяко от тях като опишем конкретните потребности попадащи в него, ще 

покажем реални примери и ще посочим как те могат да бъдат посрещнати от участниците в 

образователния процес/заинтересованите страни. 

Пирамида на приобщаването Multi-IN, адаптирана по йерархичния модел на Маслоу, в подкрепа

учениците със спина бифида и с хидроцефалия. 

ПЪРВО НИВО: ФИЗИОЛОГИЧНИ НУЖДИ

На първото ниво от модела на Маслоу са физиологичните нужди. Това са нуждите от първа 

необходимост в живота ни, като храна, питейна вода, сън, облекло, добро здраве.

Тук е моментът да обърнем внимание на цялостната представа за здравето на децата със спина 

бифида и с хидроцефалия. Съгласно общоприетото схващане, всички хора с увреждания имат 

здравословен проблем (ICF, 2001). Въпреки това, наличието на увреждане не означава, че човек е 

СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ НУЖДИ

През юни 1994 представители на 92 правителства и 25 международни организации се 

събират в Саламанка, Испания на Световна конференция посветена на специалните 

образователни потребности. Конференцията завършва с декларация, в която 

участниците потвърждават необходимостта от осигуряване на еднакво 

образование за всички хора със специални образователни нужди по 

света. Декларацията от Саламанка (United Nations Ministry of Educational, 

1994) определя децата със специални образователни потребности като 

деца, които срещат бариери пред равния достъп и участие в 

образованието, и потвърждава правото им да бъдат обучавани 

заедно с всички други деца. Декларацията обръща специално 

внимание на многообразието и приобщаването в училище на всички 

деца без значение от техните индивидуални различия и дефицити. 

В тази перспектива, децата със спина бифида и с хидроцефалия, наред със 

своите уникални характеристики, интереси и способности, имат комплексен набор от специални 

образователни потребности, които трябва да бъдат посрещнати, за да бъде успешно приобщаването им 

в детската градина и училището. Пълният спектър от тези нужди може да варира в зависимост от 

различни фактори и техните комбинации, като здравословно състояние, степен на увреждане, семейна 

среда и социално-икономически статус.

От съществено значение е, основните заинтересовани страни в образователния процес да умеят 

да идентифицират нуждите на децата, за да бъдат те посрещнати адекватно. Поради 

комплексния им характер, това се оказва трудна задача дори за професионалисти с богат опит 

или членове на семейството, които са прекарали години в грижи за децата си. Общите насоки 

разглеждат специфичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия в детската градина 

и в училището, за да подпомогнат заинтересованите страни успешно да ги идентифицират.  

Когато говорим за специални нужди, бихме искали да насърчим читателите да ги възприемат не 

като резултат от липси в детето, а като несъответствие между наличните ресурси в системата на 

образованието и нуждите от подкрепа на детето. Необходимо е да направим и някои други 

уточнения:

 В този раздел сме включили откъси от лични истории, изготвени въз основата на серия от 

 полуструктурирани, дълбочинни лични интервюта, които проведохме с родители и деца със 

 спина бифида и хидроцефалия от България и Словакия;

 Въпреки че ги наричаме специални или специфични, тези нужди не изискват, нито 

 предполагат, съществуването на специална образователна система, като специални 

 училища, специални класове, дневни центрове и др. Мястото на децата със спина бифида и 

 хидроцефалия е в масовата образователна система, където всички ученици с и без 

 увреждания учат заедно;

 Потребностите на децата със спина бифида и хидроцефалия в процеса на приобщаване 

 трябва да бъдат посрещнати от общообразователната система, чрез специални услуги, 

 предназначени и предоставени  в съответствие с нуждите им;

 Следвайки философията за равен достъп и пълно участие, описваме нуждите, които отиват 

 далеч отвъд академичната страна на образованието. 

ПРИЛАГАНЕ МОДЕЛЪТ НА МАСЛОУ ПРИ АНАЛИЗ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ НУЖДИ НА ДЕЦАТА СЪС СПИНА БИФИДА 
И С ХИДРОЦЕФАЛИЯ

Общите насоки използват моделът на Маслоу (Maslow, 1943) като концептуална рамка за 

систематизиране и анализ на нуждите на децата със спина бифида и хидроцефалия в училище. 

Йерархията на нуждите на Маслоу е мотивационна теория в психологията, която обобщава модела 

на човешките нужди, изобразени под формата на пирамида с пет надграждащи се нива.  От основата 

към върха, нуждите са описани като:

 Физиологични нужди, като нуждата от храна, вода, облекло;

 Нужда от сигурност и защита;

 Социална принадлежност, включително отношения с партньор, семейство, приятели;

 Уважение, постижения, признание, постигане на успех;

 Самоусъвършенстване, личностно и творческо израстване.

В основата на модела е разбирането, че когато човек се доближава до задоволяването на дадена 

потребност, той ще изпита следващата по-висока потребност в йерархията. Същевременно, човек 

може да бъде повлиян от множество нужди в един и същи момент. 

Моделът на Маслоу е ценен инструмент за оценка, който се използва в много области, свързани с 

работата и грижата за хора. Както редица изследователи са открили, той помага да се изследват в 

дълбочина най-разнообразни области в образованието (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). 

Прилага се  успешно при ученици извън норма, тъй като техните специфични нужди са по-трудни за 

идентифициране и посрещане (Lutz, 2016). В нашия случай, йерархичният модел на Маслоу ни дава 

концептуалната рамка за анализ на нуждите на децата със спина бифида и с хидроцефалия в 

нездрав. Независимо от своите увреждания или заболявания, хората могат да се намират в добро 

здраве, защото се хранят добре, правят упражнения, движат се, спят достатъчно, чувстват се в 

добро емоционално и физическо състояние (Krahn, 2021). С навременна и качествена грижа, и 

контрол над вторичните състояния, децата със спина бифида и хидроцефалия могат да се радват на 

добро здраве и да се чувстват физически добре. Усещането за добро здраве и физическа форма е 

субективно. Много хора имат трайни увреждания, но това не им пречи да се чувстват здрави и 

силни. Фактът, че някои деца се движат или говорят различно, не ги прави болни. Някои функции 

може да са засегнати, но това не означава, че страдат от болест. Не очаквайте да се оправят или да 

оздравеят. Не се отнасяйте с тях като с болни хора, а ги подкрепете да останат здрави!

За 7 години родителите на Виктор не успяват да намерят общ език с ръководството на 

училището. Директорката е добронамерена и се опитва да помогне, според 

собствените си разбирания. Отказва да остави класа на първия етаж и да подкрепи 

усилията на майката, а в същото време организира базари за събиране на средства, 

„за да може Виктор да проходи“, без да потърси съгласие или да уведоми 

предварително родителите. Това води до редица неудобни ситуации със съседи от 

квартала, които коментират доходите и покупките на семейството. Друга приумица на 

директорката е момчето да носи бяла народна носия, за да проходи.

Логично е да се очаква здравният работник в училище да поема грижата за основните здравни 

нужди на децата, включително и тези със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често това е 

училищната сестра. Здравните грижи и насърчаването на здравословен начин на живот, обаче не са 

отговорност единствено на медицинската сестра. От съществено значение е всички 

заинтересовани страни в образованието да разбират и приемат състоянието на детето, така че то да 

получи най-добра грижа и да се радва на най-добро здраве.

Обхватът на здравни грижи към децата със спина бифида и с хидроцефалия може да включва:

Проследяване работата на клапата

Около 85-90 процента от хората със спина бифида имат и хидроцефалия. Обикновено тя се лекува 

хирургично с поставяне на шънт (клапа), за да предпази мозъка от натрупването на ликвор в 

главата. При част от децата периодично се налага ревизия на клапата, поради неизправност или 

запушване. Важно е персоналът в училище да познава добре симптомите на неработещ шънт. При 

децата те могат да са различни, но най-често срещаните са сутрешно главоболие, висока 

температура, припадък, гадене и повръщане, необичайна умора и сънливост, необичайна 

раздразнителност и промени в настроението, замаяност, световъртеж, подуване и/или 

зачервяване на кожата в областта по протежение на клапната система.

Грижа за кожата

При хората със спина бифида обикновено се наблюдава по-слаба чувствителност или изцяло липса 

на такава в долната част на тялото. Някои деца не усещат болка, горещина, студ, порязване, 

изтръпване или влага. Кожните възпаления и рани могат да се развият бързо и рязко да се влошат. 

Най-честите препоръки в грижата за кожата в детската градина/училището включват:

 Децата трябва да носят широки и меки дрехи от естествени тъкани като памук, дори ако се 

 налага да се различават от училищната униформа;

 Мястото им в клас трябва да е далеч от източници на топлина като радиатори, печки на 

 дърва, камини. Децата трябва да избягват горещи метални повърхности през лятото и 

 продължително излагане на студ през зимата;

 Децата се нуждаят от помощ, когато носят горещи напитки;

 Децата трябва да избягват да работят с лаптоп в скута си, заради риск от изгаряне;

 Необходима е регулярна смяна на позата и преместване на тежестта на всеки 20-30 минути; 

 Препоръчва се раздвижване и леки физически упражнения;

 Полезни могат да бъдат декубитални възглавници за количката или стола, за да се избегне 

 разраняване на кожата в точките на натиск;

 Честата смяна на памперса/урологичната подложка е важна, за да се избегнат кожните 

 инфекции и раздразненията в областта; 

Алергия към латекс

Децата със спина бифида са група с повишен риск от развитие на алергия към латекс. Латексът е 

натурална гума, която се използва за изработването на много продукти присъстващи в училище. 

Такива са ръкавици, гумички, балони, подови настилки във физкултурния салон и на открито, 

дръжки на ракети и др. Рискът от развитие на алергия се повишава при многократния контакт с 

латекс. Поради тази причина, при деца със спина бифида, трябва да  се избягват латексови 

продукти и при възможност да бъдат заменени с алтернативи, изработени от винил или силикон. 

Алергичните симптоми могат да са с различни проявления. По-леките са зачервяване на кожата  в 

зоните на контакт с латекса,  сълзене и дразнене на очите, хрема, обрив. Може да се стигне до 

респираторен дистрес и анафилактичен шок.

Учениците, алергични или чувствителни към латекс, често са алергични и към някои храни, като 

банани, киви, папая, авокадо и кестени.

Контрол на инконтиненцията и предпазване от уроинфекции

Урологичните нарушения, в това число уроинфекции, инконтиненция и бъбречна недостатъчност, са 

основна причина за заболеваемост и смъртност при пациентите със спина бифида. В дългосрочен 

план, урологичните усложнения са причина за 33% от смъртността при тази пациентска група 

(Gutiérrez-González, 2020).

Чистата интермитентна катетеризация остава златен стандарт за контрол на пикочния мехур и 

съпътстващите уроинфекции при пациенти със спина бифида (Lapides J, 1972).

С тази информация искаме да подчертаем колко важно е поддържането на добро урологично 

здраве чрез прилагане на периодични катетеризации.  От решаващо значение е учебното заведение, 

където децата прекарват по-голямата част от времето си, да осигури подходящи условия за това, 

като например:

 Достъпно помещение за катетеризация, което е чисто и достатъчно широко, за да побере 

 възрастен придружител и да може детето да маневрира с количката си. То трябва да се 

 заключва, за да осигурява уединение и сигурност. Такова помещение може да е адаптирана 

 тоалетна, здравния кабинет или друга стая с ВиК;

 Обучен служител (сестра, лекар, асистент), който да извършва катетеризациите или да 

 помага на детето за това;

 Достатъчно време за извършване на периодичните катетеризации, понякога дори по време 

 на учебни занятия;

 Дискретна и незабавна помощ, в случай на инцидент с подмокряне или зацапване.

Повече информация за процедурата по чиста интермитентна катетеризация може да намерите в 

ръководствата за сестри и асистенти.

Когато Борис е на 3 години майката решава да се върне на работа. Започва да 

търси подходяща детска градина. Притесненията на семейството са 

свързани с нуждата Борис да бъде катетеризиран 2-3 пъти в рамките на 

работния ден. Майката преценява, че такава помощ може да потърси от 

медицинските сестри, с които всички градини разполагат. Въпреки че нормативната 

уредба вменява това задължение на сестрите в градини и училища, майката е чувала 

за случаи на отказ.

При първата среща със сестрата, майката носи със себе си цялата медицинска документация и прави 

нагледна демонстрация. Сестрата се съгласява и започва да катетеризира Борис в медицинския 

кабинет по два-три пъти дневно. Сменя и памперса на момчето. Всичко върви гладко. Майката се връща 

на работа, а детето се чувства добре в градината. Има приятели и ходи с желание.

Здравословен начин на живот

Децата със спина бифида и хидроцефалия са изложени на висок риск от затлъстяване. След 

навършване на 6 години, минимум 50% от тях са с наднормено тегло; при младите хора и 

възрастните над 50% са затлъстели. Излишните килограми ограничават подвижността, 

самостоятелността и уменията  за самообслужване в ежедневието, а така борбата с тях става още 

по-трудна. Най-доброто решение е превенцията и изграждането на здравословни хранителни 

навици от ранна детска възраст. Освен това, диетата богата на фибри и течности подпомага 

регулирането функцията на червата. 

Въпреки че семейството има най-голямо влияние върху формирането на хранителни навици, 

училището може да помогне и насърчи здравословния начин на живот, особено в областта на 

спорта и физическите дейности. Нашето проучване показа, че прилагането на адаптирани 

програми за децата със спина бифида и с хидроцефалия в часовете по физическо възпитание е 

възможно и може да бъде успешно. За съжаление, повечето от децата не участват в часовете по 

физическо. Аргументите може да са различни, но зад тях лесно прозира незнание и неразбиране на 

състоянието им. В практиката съществуват различни начини за приобщаване на дете със спина 

бифида в часовете по физическо възпитание. Двигателните умения не са толкова определящи, 

колкото желанието на страните. Даденият пример е за момче, което е в инвалидна количка и е 

активен спортист. 

В началното училище любимият предмет на Виктор е физическото възпитание. Салонът е на третия 

етаж, но майката го качва всеки път когато се наложи. Учителката го включва в заниманията като 

измисля игри с децата или му възлага индивидуални задачи, като бокс.

Душевно здраве 
Концепцията за Аз-а е основен компонент от психичното здраве. Тя включва начинът, по който детето 

възприема своята идентичност и по който осъзнава своите качества и особености, съпоставя ги спрямо 

останалите и изгражда самочувствие. Изследвания показват, че децата със спина бифида имат 

значително по-ниско самочувствие по отношение на външния си вид, атлетичност, социално приемане и 

представяне в училище (Shields, 2008). Заедно с това, те са изложени и на риск от депресивни симптоми 

и тревожност (Padua, 2002).

Рискът за психичното здраве изисква сътрудничество и участие на всички заинтересовани страни, 

особено по време на пубертета, когато някои деца със спина бифида и хидроцефалия могат да изпитват 

сериозни затруднения.

 Роза е чувствителна към силни звуци, често сменя настроенията си, понякога 

изпада в нервни кризи. Това се засилва след навлизане в пубертета. 

Когато е в първи клас, след обследване са установени обучителни 

затруднения. С нея започват да работят специален педагог и психолог. 

Майката е доволна от ресурсното подпомагане, защото в тиха и спокойна 

обстановка, Роза възприема материала по-добре. Психологът и оказва голяма 

подкрепа при някои от пубертетните кризи.

При обобщаване на физиологичните нужди, поставихме основен акцент върху цялостното здраве и 

грижи. Отделно от това, обръщаме внимание и на достъпа до храна и вода, който може да бъде 

затруднен поради недостъпната среда, особено при деца в колички. Често училищната столова, 

лавки и кафенета се намират в сутерена, на висок етаж или извън сградата; понякога чешмите са 

твърде високи или недостъпни за човек в инвалидна количка. Тези специфични случаи трябва да се 

вземат предвид, така че да се осигури достъп на всяко дете до храна и вода. Ако в училището не 

може да бъде направена реконструкция, трябва да има назначен отговорник, който да се грижи  

детето да не остава гладно и жадно.  Това може да е дежурният учител, асистент или съученик.

Допълнителна информация за физиологичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия 

е налична в ръководствата за всяка целева група. Здравните грижи са описани подробно в 

ръководството за медицински сестри

ВТОРО НИВО: БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА

The second level of Maslow's classic hierarchy is safety needs and it should be a major concern in all 

schools and kindergartens. As any other students, children with spina bifida and hydrocephalus need to 

feel safe in the environment in which they are learning.

Първа помощ

Всяко учебно заведение трябва да разполага с поне един служител, обучен да оказва първа помощ. 

В България това обикновено е медицинският персонал, заради своето образование и опит. 

Най-честите състояния, които изискват оказването на първа помощ при децата със спина бифида и 

с хидроцефалия са случаи на неизправност на клапата, припадъци, изгаряния, счупване на кости. 

Училищният персонал, който взаимодейства с детето, също трябва да е обучен как да реагира в 

тези случаи, кого трябва да уведоми и кога да сигнализира 112.

Евакуация при бедствия

Природни бедствия и други извънредни ситуации могат да се случат винаги и по всяко време. За да 

бъдат добре подготвени, детските градини и училищата изготвят план за евакуация и провеждат 

регулярни практики и обучения. Планът за евакуация трябва да съдържа ясни процедури и 

отговорности по отношение на лицата, които ще се нуждаят от специална помощ в случай на 

извънредна ситуация,в това число и ученици със спина бифида и с хидроцефалия.

Осигуряването на столове и носилки за спешни случаи, като част от плана, могат да улеснят 

евакуацията на трудноподвижните хора, особено от по-високите етажи на учреждението. Ако 

такива приспособления не са налични, е препоръчително класът, в който учи трудно подвижно дете, 

да бъде оставен на първия етаж, като най-достъпна и безопасна опция.

Провеждането на обучения е от значение, за да се избегне паника сред персонала и учениците при  

реална ситуация. Те са и добър индикатор за това какво може да се случи в случай на спешност.

… в училището се провежда учение за пожарна безопасност. По време на последния час за деня, 

човек от персонала влиза по стаите и предупреждава за пожар. Децата се втурват по стълбите, а 11 

годишният Виктор влиза в асансьора и натиска бутона. Докато пътува надолу, токът е спрян и 

детето остава в пълна тъмнина, затворен между етажите. Чува само превъзбудени викове „Пожар!“. 

Успява да се съвземе от уплахата и звъни по мобилния телефон на баща си, който телефонира на 

ръководството на училището. До обаждането на бащата никой не е установил липсата на Виктор.  

Психически момчето се възстановява трудно. Дълго след инцидента не може да стои в затворени 

пространства и се налага бабата да го придружава в училище за няколко месеца. 

Майката подава сигнали до различни институции, но така и не разбира кой носи отговорност за 

случая.

Защита от тормоз

Според ЮНЕСКО, учениците с увреждания са засегнати от тормоз в по-голяма степен, без значение 

от възраст и учебна среда, като това оказва негативно въздействие върху тяхното образование, 

здраве и общо благополучие. 

Много проучвания показват, че учителите и училищният персонал често подценяват тормоза в 

училищата. От друга страна родителите са по-чувствителни и по-лесно могат да разберат когато 

собственото им дете е обект на тормоз (Demaray, 2013). Затова, добрата комуникация между 

заинтересованите страни, основана на доверие и уважение, е изключително важна. Всеки в 

училище носи отговорност и има задължение да наблюдават за предупредителни признаци на 

тормоз, тъй като някои непреки форми на агресията са трудни за разпознаване. 

В случай на тормоз се налагат синхронизирани и твърди действия от всички страни. Необходимо е 

да се подходи със спокойствие и уважение, които могат да осигурят подкрепяща, грижовна и 

безопасна среда на всички ученици.

 Училищният психолог има важната роля да подкрепи детето-жертва и да му помогне да развие 

устойчивост и увереност в себе си.

Стела няма близки приятели в училище. Общува с едно-две деца. Понякога е обект на обиди и 

вербален тормоз от група деца от класа. Едно от момчетата си позволява да я рита и удря.  Класната 

не успява да се справи с проблема. Не взема страна, защото това са „детски работи“. Майката 

подава редица сигнали до директорката, РУО (Регионалното управление на образованието), МОН. 

Свързва се с адвокат и обмисля завеждане на дело. В крайна сметка момичето се премества в 

друго училище и ситуацията се успокоява. 

Стела трудно приема обидите от съучениците. Има периоди, в които става много емоционална и 

плаче. Тогава майката я спира от училище за седмица-две, докато се успокои.

Безопасна инфраструктура в и около училище, подходяща за хора с увреждания

От една страна, съществува известно припокриване между тази тема и нуждите на децата от 

достъпност, разгледани на следващото ниво от пирамидата. От друга, виждаме „достъпността“ 

по-скоро в контекста на възможност за упражняване на права и достъп до услуги, докато 

„безопасната инфраструктура“ е екзистенциален минимум, който училищата и детските градини 

трябва да осигурят. Поради тази причина и отделяме специално внимание. 

Представяме някои примери, свързани с безопасната инфраструктура, които се отнасят до 

нуждите на учениците със спина бифида и хидроцефалия: 

 Слабата чувствителност или пълната липса на чувствителност в долната част на тялото 

 носи сериозен риск за здравето. Понякога децата не могат да усетят, че нещо се случва с 

 тялото им и лесно могат да се изгорят, наранят или да счупят крак, без дори да усетят;

 Подредбата в класната стая трябва да позволява на децата, използващи помощни средства, 

 да се придвижват безопасно и свободно, за да могат да участват наравно с останалите във 

 всички дейности на класа. Пътеките между чиновете трябва да са достатъчно широки, 

 разчистени от ученически чанти, несесери и др.;

 Рампите са едно от икономически най-достъпните и най-използвани решения за 

 подобряване достъпността на сградите. При проектирането и монтирането им обаче рядко 

 се спазват стандарти. Рампите често са твърде стръмни, тесни и хлъзгави, което ги прави 

 опасни и неизползваеми. 

 Училището е със стълби до първия етаж, а коридорите са на нива. За да стигне до 

класната стая на първия етаж, майката и бабата на Роза я вдигат. Използвайки 

предизборна кампания, майката успява да издейства общинско финансиране 

за подобряване на достъпността в училище. Монтират естакади на задния 

вход и в коридорите, които обаче не помагат заради големия си наклон.  

Впоследствие, по инициатива на майката, директорката кандидатства по 

национална програма и получава финансиране за асансьор до първия 

 етаж. ;

 Монтирането на парапетите на външните стълби и от двете страни по протежението на 

 вътрешните, значително би подобрило самостоятелността, мобилността и усещането за 

 сигурност у децата. Това би имало силен положителен ефект върху  учениците с леки 

 двигателни увреждания, които не използват помощни средства. Нашето проучване показва, 

 че техните нужди от безопасност често остават неидентифицирани и непосрещнати,  поради 

 презумпцията, че могат да ходят самостоятелно. Не се вземат предвид важни детайли: 

 дейности като изкачване на стълби или 20 минутно ходене пеша до училище са рискови, 

 отнемат време и често не са възможни за дете с тежка чанта. Децата се нуждаят от помощ 

 или им отнема твърде много време;

 В училището има специализирани кабинети по физика, биология, география, компютърно 

 обучение и др., които са разположени на различни етажи в сградата. Качването и слизането 

 по стълбите за нея е предизвикателство и отнема цялото време през междучасията. Тъй 

 като все пак се справя, ръководството не счита за нужно да взема мерки и да мести класа на 

 първия етаж.

 Цялото семейство е ангажирано с образованието на Александра. Баща и я води сутрин с 

 колата, влиза с нея в училище и носи чантата до стаята на втория етаж;

 Дворът и тротоарите около сградата са важна част от училищната инфраструктура и също 

 трябва да са безопасни и достъпни. Това включва регулярно почистване на снега и листата; 

 осигуряване на ниски бордюри, здрави плочки и свободни тротоари за пешеходци.

 

 Основното училище на Мартин е било на 200 метра от дома му, но всеки ден  

 баща му го карал до там. Плочките на тротоарите били толкова счупени, 

 че количката едва се придвижвала. След няколко скъпи ремонти, баща 

 му решил да ползват колата

 Като цяло, ходенето на училище през зимата е предизвикателство. 

 Училищният двор е покрит със сняг, а деца и учители стигат до входа 

 през малка заледена пътека. Катка не може да върви с патериците и 

 се налага майка и да я придружава всеки ден до класната стая.

Допълнителна информация за нуждите от безопасност на деца със спина бифида и хидроцефалия е 

налична в ръководствата за всяка целева група.

ТРЕТО НИВО: ДОСТЪПНОСТ

Съгласно дефиницията на ООН, достъпността означава равен достъп на всички, като се допълва, че 

без достъп до съоръженията и услугите в общността, хората с увреждания никога няма да 

бъдат напълно приобщени (UN, н.д.).  Това твърдение е валидно, както за образованието, така и за 

всяка друга област от живота. Тъй като достъпността е определящ фактор за успешното 

приобщаване, сме я включили към базовите нива на пирамидата, заедно с физиологичните нужди 

и безопасността. 

Необходимостта от достъпност е толкова основна за децата със спина бифида и с хидроцефалия, че 

в повечето случаи не училищният профил или интересите определят училището, което детето ще 

посещава, а именно достъпната архитектура на сградата и съоръженията.

 

Александра се справя добре с учебния материал. Прави впечатление на прилежна и любознателна 

ученичка. Често получава похвали. На зрелостните изпити получава много добри оценки, които и 

позволяват да избира измежду най-добрите гимназии в града. След много размисли, семейството 

решава да не се възползва от тази възможност. Алекс продължава в  досегашното училище. То е 

близо до дома, изградени са добри отношения с екипа и е установена рутина при катетъризациите. 

Това надделява над интересите и възможностите на детето.

Семейството на Виктор се насочва към тази гимназия единствено заради изградената достъпна 

архитектурна среда. Интересите на момчето и профилът на училището не са фактор при избора. 

Сградата е снабдена с рампа до първи етаж, асансьор и тоалетна за хора с увреждания. Виктор 

може да стигне самостоятелно до всички помещения. Не ползва асистенция от възрастен в 

училище

Достъпността не следва да се разбира само във физически смисъл, но и като достъп до 

информация, услуги и съоръжения. Училището може да предприеме различни мерки за 

подобряване достъпа на деца със спина бифида и с хидроцефалия до образование. Някои от тях са 

свързани с изграждане на училищна среда без бариери, други с осигуряване на информация, 

комуникация и учебни материали в алтернативни формати.

Достъпна училищна инфраструктура

Недостъпният транспорт до училище, недостъпните входове и невъзможността някои деца да 

стигат свободно до столовата, специализираните кабинети, библиотеката и тоалетната, както и 

неподходящото обзавеждане на класните стаи, хлъзгавите подови настилки и др., се разглеждат 

като бариери пред образованието на деца с увреждания, в това число и децата със спина бифида и 

хидроцефалия.  Тези инфраструктурни бариери трябва да бъдат премахнати, за да се осигури 

приобщаваща училищна среда за всяко дете.

Достъпната училищна инфраструктура може да включва:

 Рампи във и извън сградата на училището за децата, които не могат да ползват стълби или 

 да качват бордюри;

 Парапети на външните стълби и двустранни парапети по протежение на вътрешното 

 стълбище;

 Асансьор в сградите с повече от един етаж;

 Достатъчно широки врати, осигуряващи свободното движение на деца в колички;

 Класни стаи с достатъчно място за маневри на дете в количка;

 Тоалетни помещения достъпни за колички, с достатъчно място за маневриране около 

 тоалетната и мивката и за придружител; с осигурено заключване и помощни дръжки;

 Обзавеждане в класната стая, предназначено да се използва от децата с увреждания – 

 достатъчно високи бюра, столове и др;

 Двор, площадки и тротоари около сградата, достъпни за деца в колички;

 Подходяща височина на дъската, за да може да се ползва от деца в колички;

 Отсъствие на катедра пред дъската; 

 Класната стая, която е на едно ниво;

 Наличие на места за паркиране, обозначени за хора с увреждания.

В повечето случаи за осигуряване на достъпна инфраструктура са необходими значителни 

финансови средства. Съществуват, обаче някои практични и рентабилни решения. 

Най-разпространеното и икономически изгодно решение е осигуряване на пълна достъпност до 

съоръженията на един от етажите в сградата и преместване на класа на трудноподвижното дете 

там. Обикновено това е първият етаж. Ако има външни стълби се монтира рампа; поне една 

тоалетна се пригодява за хора с увреждания; класната стая се пренарежда, за да се осигури 

достатъчно място за маневриране. Ако тоалетната не може да бъде пригодена, вариант е да се 

осигури достъп до друго подходящо помещение за катетеризация, като например здравния 

кабинет.

Въпреки своите плюсове, това решение не е най-приобщаващото и препоръчително, тъй като  много 

от кабинетите, библиотеката, столовата, са разположени на горните етажи и могат да останат 

недостъпни. В такъв случай училището трябва да осигури алтернативен достъп до тези услуги, 

например чрез помощник, който ще носи закуски, вода или книги от библиотеката. Този човек може 

да бъде учител, асистент или дори съученик.

Майката на Донка търси подкрепа от РУО. Насочват я към близкото квартално средно училище. 

Приемат Донка в редовен клас. Директорът намира стая за класа на първия етаж, който е на нивото 

на земята. В сградата има тоалетна за хора с увреждания. Детето може да се придвижва 

самостоятелно в класната стая и по коридорите, да излиза и влиза от сградата, да ползва тоалетна.

Всички мерки за подобряване на достъпността трябва да 

следват съответните стандарти и добри практики. Нашето 

проучване установи, че поради липса на опит и разбиране на 

стандартите за достъпност сред строителите и училищната 

администрация, училищната инфраструктура често остава 

недостъпна и дори опасна за учениците и хората с увреждания. 

За да подкрепи усилията на училищната администрация, 

ръководството за директори представя конкретни параметри 

и полезни съвети за превръщането на физическата среда на 

училището в безопасна, достъпна и приятелска за децата с 

увреждания.

Достъпна информация и обучителни материали

Всички материали и информация, предоставени в клас, 

трябва да са достъпни, разбираеми и използваеми от 

всички деца. Учениците със спина бифида и хидроцефалия 

може да се нуждаят от някои специални материали, като 

например:

 Допълнителен комплект учебници за дома;

 Копие от записките на учителя по урока;

 Аудио запис на преподадения от учителя урок;

 Приспособления и помощни технологии за работа в 

 клас;

 Софтуер/устройства за преобразуване на говор в текст и 

 обратно.

ЧЕТВЪРТО НИВО: ПРИНАДЛЕЖНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Четвъртото ниво от пирамидата обхваща нуждата от принадлежност на социално ниво. Съгласно 

класическата теория на Маслоу социалното ниво обикновено става приоритет след като базовите 

нива са достатъчно задоволени. На това ниво учениците търсят принадлежност към социалната 

си среда, искат да се идентифицират с връстниците си, да почувстват, че се вписват. Липсата на 

усещане за принадлежност често има отрицателен ефект при учениците, карайки ги да се 

чувстват изолирани и дори изключени от образователния процес. Всъщност най-големите 

затруднения пред учениците с дефицити се проявяват именно на това ниво. 

(Lutz, 2016)

Нашето проучване потвърждава тези констатации, но също така показва, че контактите с 

връстници са най-мотивиращият фактор сред учениците със спина бифида и хидроцефалия и 

техните родители в учебния процес.

През първите четири години, Елиф посещава редовен клас в масово училище. Родителите я 

записват заради контакта с децата. Момичето не може да възприеме нищо от материала, защото не 

чува. Не се научава да чете. Обича да рисува и преписва текстове като картини, без да знае 

значението им. Харесва и контактът с децата.

Изграждането на положителни взаимоотношения с връстници в детската градина и в училище 

може да бъде сериозно предизвикателство за децата със спина бифида и хидроцефалия. Някои от 

тях от ранна възраст се сблъскват с изолацията и изключването и не успяват да изградят добри 

социални умения. В процеса на израстване и прехода през юношеството към зрелостта, 

предизвикателствата нарастват още повече. Обикновено те са свързани с ниско самочувствие, 

неувереност, депресия, лоши социални умения и липса на социален опит. Въпреки че, тези 

проблеми са типични за всички млади хора, при децата и младежите със спина бифида и 

хидроцефалия, те са още по-обострени, заради допълнителните предизвикателства свързани с 

увреждането, с които те се сблъскват. 

Някои от тези предизвикателства значително възпрепятстват възможностите за неформално 

общуване с връстници и създаване на приятелства в училище. Когато тези пречки са 

идентифицирани навреме, те могат лесно да бъдат избегнати. Така се осигуряват по-добри условия 

за социално общуване и изграждане на социални умения. Например: 

 Голяма част от децата пропускат детската градина и така прескачат важно стъпало в 

 детското развитие, което носи много възможности за положителни контакти,  

 взаимодействие с връстници и трупане на социален опит;

 Децата със спина бифида обикновено се нуждаят от повече време за тоалет, заради 

 катетъризациите. Това намалява възможността за контакти с връстници през 

 междучасията. Добра практика е въвеждането на график за катетеризации във времето 

 извън голямото междучасие, така че детето да може да общува свободно;

 Повечето от тях не посещават часове по физическо възпитание и така пропускат ценна 

 възможност за развитие на положителни социални умения, умения за решаване на 

 проблеми и изграждане на екипност, които спорта в училище дава;

 По отношение на транспорта до и от училище, повечето деца са зависими от родителите си, 

 които ги придружават почти винаги. Причините са различни, от лошата инфраструктура до 

 тежките чанти. Времето преди и след училище може да се прекара в разходки и разговори с 

 приятели;

 Непрекъснатата асистенция и надзор от възрастен е поредната пречка пред свободното 

 общуване с връстници;

 Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия не участват в извънкласни занимания, 

 които са отлична възможност за срещи с хора със сходни интереси, създаване на 

 приятелства и развитие на социални умения. 

Честите хоспитализации и дългите периоди на отсъствие по различни здравословни причини, 

откъсват децата от училищния живот и им пречат да създадат по-дълбоки приятелства. Много 

вероятно е те да се нуждаят от допълнителна подкрепа в тази посока от своите учители и от 

другите заинтересовани страни.

ПЕТО НИВО: САМОУВАЖЕНИЕ И САМОСТОЯТЕЛНОСТ

За да бъдат ефективно приобщени в училище, децата трябва да се чувстват значими, уважавани и 

ценени от околните. Както споменахме по-рано, във връзка с психичното здраве, децата със спина 

бифида и с хидроцефалия често  демонстрират ниска самооценка. Изграждането на оптимална 

самостоятелност в ежедневието и на функционални житейски умения и компетенции, са от 

решаващо значение за постигане на независимост и самоувереност и по този начин за 

повишаване на самооценката при деца със спина бифида и хидроцефалия.

Като основни фактори определящи успешното функциониране в ежедневието и качеството на 

живот при децата със спина бифида, се посочват добрата физическа форма и мускулна сила, 

умствените способности и независимостта при придвижване. Те оказват влияние в много по-силна 

степен от другите медицински показатели, свързани с увреждането (Schoenmakers, 2004).

На практика това означава, че за да се насърчи самостоятелността и функционалността на 

учениците със спина бифида и хидроцефалия, детската градина и училището трябва да осигурят 

достъпна архитектурна среда, възможности за оптимално развитие и подходящи условия за спорт 

и физическа активност.

Това е дълъг процес, който изисква усилия от всички заинтересовани страни в образователния 

процес. Не можем да очакваме положителната промяна да се случи веднага, особено при деца, 

които са били изцяло зависими от грижата на възрастен и по отношение на уменията за 

самостоятелност, се развиват средно 2-5 години след връстниците си (Davis, 2006).

Всички заинтересовани страни трябва целенасочено и при всяка възможност да насърчават 

самостоятелността при децата:  

 За децата с двигателни увреждания достъпната архитектурна среда е определящ фактор 

 за постигане на самостоятелност в училище. Това е съществена предпоставка децата със 

 спина бифида и хидроцефалия да упражняват свободно правата си, да участват в 

 училищния живот наравно с връстниците си, да подобрят качеството си на живот, своята 

 самостоятелност и самочувствие.

 Всички тоалетни в училище са с клекало. Кабинките са прекалено тесни, за да се ползват с 

 асистент. Често се налага асистентката да сменя памперсите на Мони по коридорите, 

 докато другите деца са в час.;

 Някои деца със спина бифида успяват да ходят без нужда от каквато и да е помощ, докато 

 други може да се нуждаят от ортези или друг тип помощни средства, които да им помогнат 

 да се придвижват. Важно е децата да се научат да използват тези помощни средства 

 възможно най-рано, тъй като уменията за самостоятелно придвижване са пряко 

 свързани с когнитивно, физическо и социално развитие и независимост. Поради същите 

 причини по-големите деца трябва да познават достъпните транспортни услуги до училище;

 Възрастта за започване на самокатетеризация е различна, но при повечето деца това се 

 случва към десетата година (Atchley, 2020). Въпреки това, за някои деца на възраст 15-16 

 години самокатетеризацията си остава непреодолимо предизвикателство, без да има 

 медицинска предпоставка за това. Нужно е родителите и другите възрастни, които 

 катетъризират детето, да го насърчават и подготвят за прехода от ранна възраст, с 

 обяснения и включване в процедурата;
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 При децата с увреждания често се наблюдава прекалена зависимост от родител или друг 

 възрастен, дори за дейности, в които децата могат да се справят сами. Родителите трябва 

 да разпознават тези ситуации и да им противодействат ефективно, за да подкрепят 

 емоционалната независимост на детето. Включването на външен асистент в грижата, би 

 било добър вариант при наличието на подобна емоционална зависимост;

 Има различни варианти за минимизиране на теглото на ученическата чанта. Това може да 

 стане чрез осигуряване на шкаф за лични вещи в училище и втори комплект учебници; 

 използване на листове вместо тетрадки за работа в клас и ползването на електронна поща 

 за изпращане на готовите домашни. Така ще се намали нуждата от помощ на възрастни и 

 значително ще подобри самостоятелността на децата в училище и по пътя натам.

 

 Когато Ева се научава да се самокатетъризира, помощта на асистентката се ограничава 

 предимно до носенето на тежката чанта до и от училище. Ева изявява желание да остане 

 сама в училище. Родителите разговарят с училищното ръководство и класната и с леки 

 реорганизации успяват: директорът предлага втори комплект учебници, който да се ползва 

 само в училище; Ева получава ключ за една от тоалетните, където монтират  малка аптечка 

 с принадлежностите и; детето използва единични листове, вместо тетрадки. Чантата и се 

 олекотява значително и в 6-ти клас тя продължава без асистент. Децата от класа и помагат 

 с качването на стълби или с носенето на покупките;

 Съществуват специални приложения за смартфони и смартчасовници, които могат да 

 следят режима и диетата на детето и да му напомнят за катетеризациите, смяната на 

 позицията, приема на вода и лекарства. Те са изключително полезни в рутинната грижа и 

 позволяват на децата да бъдат по-независими в уменията си за самообслужване, вместо да 

 разчитат на възрастните да ги подканят;

 Когато срещнат дете с увреждане, повечето деца и възрастни се опитват да помогнат. 

 Такава помощ обаче не винаги е полезна и желана. За доброто самочувствие на децата е 

 важно да запазят своята независимост, доколкото това е възможно и да правят нещата, 

 които умеят, без незабавно някой да им се притичва на помощ. Когато предоставяте помощ 

 на детето, поискайте неговото разрешение и най-важното, попитайте го как иска да му 

 помогнете!;

 Физическата активност за хора със спина бифида е от решаващо значение, тъй като лошата 

 форма и загубата на сила могат да ги направят по-зависими в изпълнението на ежедневните 

 дейности (Rimmer, 2005). Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия могат и трябва 

 да участват в часовете по физическо възпитание. Понякога спортните дейности могат да 

 изискват адаптиране и модифициране, което е напълно постижимо с внимателно 

 планиране, достатъчно информация и творчество.

Проучване от 2005 г. (Schoenmakers, 2004) не открива съществени разлики в самочувствието и 

равнището на самоувереност между пациенти с по-тежки (менингомиелоцеле) и по-леки форми на 

спина бифида. Това показва, че всички деца със спина бифида и хидроцефалия се нуждаят от 

грижи и подкрепа, за да развият своите способности, представяне и функционалности. Нуждата 

от такава подкрепа съществува дори при децата, които могат да ходят без помощни средства 

или не са идентифицирани като ученици със специални образователни потребности.

Мони се придвижва без помощни средства, но е нестабилна. Майката се притеснява детето да не 

падне по стълбите или да бъде наранено от тичащи деца през междучасията. Директорката 

отказва да осигури допълнителни парапети на стълбите при входа или да премести класа на първи 

етаж, защото детето ходи и „няма нужда“.

ШЕСТО НИВО: КОГНИТИВНИ НУЖДИ

Когнитивните нужди са израз на естествената потребност у човек да учи, опознава, изследва и 

създава, за да разбере по-добре света около себе си. На това ниво ученикът се стреми да реализира 

своя личен потенциал в сферата на образованието. Учениците си поставят определени цели и се 

стремят към тяхното постижение.

 Повечето от тях имат средно ниво на интелигентност;

 Когнитивните функции се влияят най-силно от хидроцефалията и съпътстващите я 

 усложнения като проблеми с работата на клапата, брой на ревизии, наличие на припадъци и 

 допълнителни структурни аномалии на централната нервна система (Wills, 1993), (Fletcher, 

 1996);

 Резултатите от изследване на вербалната интелигентност дават по-точна прогноза за 

 потенциала на ученика, отколкото общите резултати на интелигентността;

 Децата със спина бифида се справят по-добре в четенето на глас и правописа,  отколкото в 

 разказването и математиката;

 Колкото по-високо е нивото на увреда, толкова по-голяма е вероятността интелигентността 

 и академичните умения да бъдат повлияни негативно;

 Учениците със спина бифида често демонстрират проблеми в перцептивно-моторното 

 развитие;

 Здравословните проблеми могат да повлияят негативно на успеха в училище;

 

Често се случва учениците със спина бифида и с хидроцефалия да бъдат несправедливо 

набеждавани за „мързеливи“ или „немотивирани“, когато всъщност са налице обучителни 

проблеми. Те трудно задържат внимание; работят бавно; неспокойни и разсеяни са; губят неща; 

могат да имат проблеми с вземането на решения. Изключително важно е педагогическият 

персонал да е обучен да разпознава затрудненията и да прилага стратегии за тяхното 

преодоляване. Понякога не е по силите на един учител да се справи с тази задача. Налага се 

прилагането на мултидисциплинарен подход и едновременна подкрепа от всички страни.

Ръководствата за всяка целева група дават полезни съвети как да се посрещнат когнитивните 

нужди на деца със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често срещаните обучителни затруднения, 

специфични стратегии за преподаване и добри практики са описани подробно в ръководствата за 

учители и специални учители.

СЕДМО НИВО: САМОЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

На последното ниво е поставена нуждата от усъвършенстване. Децата се стремят да подобрят 

училищната среда, собствения си живот и живота на хората около тях. Те вече не се 

самоопределят като уязвими и се чувстват готови да отстояват своите права и правата на другите.

 

Семействата често са най-добрият застъпник на детето и най-добрият модел за подражание, когато 

тези умения се заучават.  Въпреки това учителите и другите заинтересовани страни в 

образованието също могат да насърчат учениците в тази посока. 

Не само възрастните, но и самите ученици със спина бифида и с хидроцефалия трябва да познават 

и разбират правата си като деца и хора с увреждания. Важно е да могат да идентифицират 

дискриминацията и да познават техники и стратегии за справяне с нея. Това може да се постигне 

чрез положителни модели на подражание, добри примери, наставническа подкрепа и гражданско 

образование в училище.

Повече информация за това как всяка целева група може да подкрепи децата да подобрят уменията 

си за застъпничество и самозастъпничество, е предоставена във всяко ръководство.

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



детската градина и в училището. Multi-IN пирамидата е изградена от седем нива. В настоящия 

раздел ще се спрем на всяко от тях като опишем конкретните потребности попадащи в него, ще 

покажем реални примери и ще посочим как те могат да бъдат посрещнати от участниците в 

образователния процес/заинтересованите страни. 

Пирамида на приобщаването Multi-IN, адаптирана по йерархичния модел на Маслоу, в подкрепа

учениците със спина бифида и с хидроцефалия. 

ПЪРВО НИВО: ФИЗИОЛОГИЧНИ НУЖДИ

На първото ниво от модела на Маслоу са физиологичните нужди. Това са нуждите от първа 

необходимост в живота ни, като храна, питейна вода, сън, облекло, добро здраве.

Тук е моментът да обърнем внимание на цялостната представа за здравето на децата със спина 

бифида и с хидроцефалия. Съгласно общоприетото схващане, всички хора с увреждания имат 

здравословен проблем (ICF, 2001). Въпреки това, наличието на увреждане не означава, че човек е 

СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ НУЖДИ

През юни 1994 представители на 92 правителства и 25 международни организации се 

събират в Саламанка, Испания на Световна конференция посветена на специалните 

образователни потребности. Конференцията завършва с декларация, в която 

участниците потвърждават необходимостта от осигуряване на еднакво 

образование за всички хора със специални образователни нужди по 

света. Декларацията от Саламанка (United Nations Ministry of Educational, 

1994) определя децата със специални образователни потребности като 

деца, които срещат бариери пред равния достъп и участие в 

образованието, и потвърждава правото им да бъдат обучавани 

заедно с всички други деца. Декларацията обръща специално 

внимание на многообразието и приобщаването в училище на всички 

деца без значение от техните индивидуални различия и дефицити. 

В тази перспектива, децата със спина бифида и с хидроцефалия, наред със 

своите уникални характеристики, интереси и способности, имат комплексен набор от специални 

образователни потребности, които трябва да бъдат посрещнати, за да бъде успешно приобщаването им 

в детската градина и училището. Пълният спектър от тези нужди може да варира в зависимост от 

различни фактори и техните комбинации, като здравословно състояние, степен на увреждане, семейна 

среда и социално-икономически статус.

От съществено значение е, основните заинтересовани страни в образователния процес да умеят 

да идентифицират нуждите на децата, за да бъдат те посрещнати адекватно. Поради 

комплексния им характер, това се оказва трудна задача дори за професионалисти с богат опит 

или членове на семейството, които са прекарали години в грижи за децата си. Общите насоки 

разглеждат специфичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия в детската градина 

и в училището, за да подпомогнат заинтересованите страни успешно да ги идентифицират.  

Когато говорим за специални нужди, бихме искали да насърчим читателите да ги възприемат не 

като резултат от липси в детето, а като несъответствие между наличните ресурси в системата на 

образованието и нуждите от подкрепа на детето. Необходимо е да направим и някои други 

уточнения:

 В този раздел сме включили откъси от лични истории, изготвени въз основата на серия от 

 полуструктурирани, дълбочинни лични интервюта, които проведохме с родители и деца със 

 спина бифида и хидроцефалия от България и Словакия;

 Въпреки че ги наричаме специални или специфични, тези нужди не изискват, нито 

 предполагат, съществуването на специална образователна система, като специални 

 училища, специални класове, дневни центрове и др. Мястото на децата със спина бифида и 

 хидроцефалия е в масовата образователна система, където всички ученици с и без 

 увреждания учат заедно;

 Потребностите на децата със спина бифида и хидроцефалия в процеса на приобщаване 

 трябва да бъдат посрещнати от общообразователната система, чрез специални услуги, 

 предназначени и предоставени  в съответствие с нуждите им;

 Следвайки философията за равен достъп и пълно участие, описваме нуждите, които отиват 

 далеч отвъд академичната страна на образованието. 

ПРИЛАГАНЕ МОДЕЛЪТ НА МАСЛОУ ПРИ АНАЛИЗ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ НУЖДИ НА ДЕЦАТА СЪС СПИНА БИФИДА 
И С ХИДРОЦЕФАЛИЯ

Общите насоки използват моделът на Маслоу (Maslow, 1943) като концептуална рамка за 

систематизиране и анализ на нуждите на децата със спина бифида и хидроцефалия в училище. 

Йерархията на нуждите на Маслоу е мотивационна теория в психологията, която обобщава модела 

на човешките нужди, изобразени под формата на пирамида с пет надграждащи се нива.  От основата 

към върха, нуждите са описани като:

 Физиологични нужди, като нуждата от храна, вода, облекло;

 Нужда от сигурност и защита;

 Социална принадлежност, включително отношения с партньор, семейство, приятели;

 Уважение, постижения, признание, постигане на успех;

 Самоусъвършенстване, личностно и творческо израстване.

В основата на модела е разбирането, че когато човек се доближава до задоволяването на дадена 

потребност, той ще изпита следващата по-висока потребност в йерархията. Същевременно, човек 

може да бъде повлиян от множество нужди в един и същи момент. 

Моделът на Маслоу е ценен инструмент за оценка, който се използва в много области, свързани с 

работата и грижата за хора. Както редица изследователи са открили, той помага да се изследват в 

дълбочина най-разнообразни области в образованието (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). 

Прилага се  успешно при ученици извън норма, тъй като техните специфични нужди са по-трудни за 

идентифициране и посрещане (Lutz, 2016). В нашия случай, йерархичният модел на Маслоу ни дава 

концептуалната рамка за анализ на нуждите на децата със спина бифида и с хидроцефалия в 

нездрав. Независимо от своите увреждания или заболявания, хората могат да се намират в добро 

здраве, защото се хранят добре, правят упражнения, движат се, спят достатъчно, чувстват се в 

добро емоционално и физическо състояние (Krahn, 2021). С навременна и качествена грижа, и 

контрол над вторичните състояния, децата със спина бифида и хидроцефалия могат да се радват на 

добро здраве и да се чувстват физически добре. Усещането за добро здраве и физическа форма е 

субективно. Много хора имат трайни увреждания, но това не им пречи да се чувстват здрави и 

силни. Фактът, че някои деца се движат или говорят различно, не ги прави болни. Някои функции 

може да са засегнати, но това не означава, че страдат от болест. Не очаквайте да се оправят или да 

оздравеят. Не се отнасяйте с тях като с болни хора, а ги подкрепете да останат здрави!

За 7 години родителите на Виктор не успяват да намерят общ език с ръководството на 

училището. Директорката е добронамерена и се опитва да помогне, според 

собствените си разбирания. Отказва да остави класа на първия етаж и да подкрепи 

усилията на майката, а в същото време организира базари за събиране на средства, 

„за да може Виктор да проходи“, без да потърси съгласие или да уведоми 

предварително родителите. Това води до редица неудобни ситуации със съседи от 

квартала, които коментират доходите и покупките на семейството. Друга приумица на 

директорката е момчето да носи бяла народна носия, за да проходи.

Логично е да се очаква здравният работник в училище да поема грижата за основните здравни 

нужди на децата, включително и тези със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често това е 

училищната сестра. Здравните грижи и насърчаването на здравословен начин на живот, обаче не са 

отговорност единствено на медицинската сестра. От съществено значение е всички 

заинтересовани страни в образованието да разбират и приемат състоянието на детето, така че то да 

получи най-добра грижа и да се радва на най-добро здраве.

Обхватът на здравни грижи към децата със спина бифида и с хидроцефалия може да включва:

Проследяване работата на клапата

Около 85-90 процента от хората със спина бифида имат и хидроцефалия. Обикновено тя се лекува 

хирургично с поставяне на шънт (клапа), за да предпази мозъка от натрупването на ликвор в 

главата. При част от децата периодично се налага ревизия на клапата, поради неизправност или 

запушване. Важно е персоналът в училище да познава добре симптомите на неработещ шънт. При 

децата те могат да са различни, но най-често срещаните са сутрешно главоболие, висока 

температура, припадък, гадене и повръщане, необичайна умора и сънливост, необичайна 

раздразнителност и промени в настроението, замаяност, световъртеж, подуване и/или 

зачервяване на кожата в областта по протежение на клапната система.

Грижа за кожата

При хората със спина бифида обикновено се наблюдава по-слаба чувствителност или изцяло липса 

на такава в долната част на тялото. Някои деца не усещат болка, горещина, студ, порязване, 

изтръпване или влага. Кожните възпаления и рани могат да се развият бързо и рязко да се влошат. 

Най-честите препоръки в грижата за кожата в детската градина/училището включват:

 Децата трябва да носят широки и меки дрехи от естествени тъкани като памук, дори ако се 

 налага да се различават от училищната униформа;

 Мястото им в клас трябва да е далеч от източници на топлина като радиатори, печки на 

 дърва, камини. Децата трябва да избягват горещи метални повърхности през лятото и 

 продължително излагане на студ през зимата;

 Децата се нуждаят от помощ, когато носят горещи напитки;

 Децата трябва да избягват да работят с лаптоп в скута си, заради риск от изгаряне;

 Необходима е регулярна смяна на позата и преместване на тежестта на всеки 20-30 минути; 

 Препоръчва се раздвижване и леки физически упражнения;

 Полезни могат да бъдат декубитални възглавници за количката или стола, за да се избегне 

 разраняване на кожата в точките на натиск;

 Честата смяна на памперса/урологичната подложка е важна, за да се избегнат кожните 

 инфекции и раздразненията в областта; 

Алергия към латекс

Децата със спина бифида са група с повишен риск от развитие на алергия към латекс. Латексът е 

натурална гума, която се използва за изработването на много продукти присъстващи в училище. 

Такива са ръкавици, гумички, балони, подови настилки във физкултурния салон и на открито, 

дръжки на ракети и др. Рискът от развитие на алергия се повишава при многократния контакт с 

латекс. Поради тази причина, при деца със спина бифида, трябва да  се избягват латексови 

продукти и при възможност да бъдат заменени с алтернативи, изработени от винил или силикон. 

Алергичните симптоми могат да са с различни проявления. По-леките са зачервяване на кожата  в 

зоните на контакт с латекса,  сълзене и дразнене на очите, хрема, обрив. Може да се стигне до 

респираторен дистрес и анафилактичен шок.

Учениците, алергични или чувствителни към латекс, често са алергични и към някои храни, като 

банани, киви, папая, авокадо и кестени.

Контрол на инконтиненцията и предпазване от уроинфекции

Урологичните нарушения, в това число уроинфекции, инконтиненция и бъбречна недостатъчност, са 

основна причина за заболеваемост и смъртност при пациентите със спина бифида. В дългосрочен 

план, урологичните усложнения са причина за 33% от смъртността при тази пациентска група 

(Gutiérrez-González, 2020).

Чистата интермитентна катетеризация остава златен стандарт за контрол на пикочния мехур и 

съпътстващите уроинфекции при пациенти със спина бифида (Lapides J, 1972).

С тази информация искаме да подчертаем колко важно е поддържането на добро урологично 

здраве чрез прилагане на периодични катетеризации.  От решаващо значение е учебното заведение, 

където децата прекарват по-голямата част от времето си, да осигури подходящи условия за това, 

като например:

 Достъпно помещение за катетеризация, което е чисто и достатъчно широко, за да побере 

 възрастен придружител и да може детето да маневрира с количката си. То трябва да се 

 заключва, за да осигурява уединение и сигурност. Такова помещение може да е адаптирана 

 тоалетна, здравния кабинет или друга стая с ВиК;

 Обучен служител (сестра, лекар, асистент), който да извършва катетеризациите или да 

 помага на детето за това;

 Достатъчно време за извършване на периодичните катетеризации, понякога дори по време 

 на учебни занятия;

 Дискретна и незабавна помощ, в случай на инцидент с подмокряне или зацапване.

Повече информация за процедурата по чиста интермитентна катетеризация може да намерите в 

ръководствата за сестри и асистенти.

Когато Борис е на 3 години майката решава да се върне на работа. Започва да 

търси подходяща детска градина. Притесненията на семейството са 

свързани с нуждата Борис да бъде катетеризиран 2-3 пъти в рамките на 

работния ден. Майката преценява, че такава помощ може да потърси от 

медицинските сестри, с които всички градини разполагат. Въпреки че нормативната 

уредба вменява това задължение на сестрите в градини и училища, майката е чувала 

за случаи на отказ.

При първата среща със сестрата, майката носи със себе си цялата медицинска документация и прави 

нагледна демонстрация. Сестрата се съгласява и започва да катетеризира Борис в медицинския 

кабинет по два-три пъти дневно. Сменя и памперса на момчето. Всичко върви гладко. Майката се връща 

на работа, а детето се чувства добре в градината. Има приятели и ходи с желание.

Здравословен начин на живот

Децата със спина бифида и хидроцефалия са изложени на висок риск от затлъстяване. След 

навършване на 6 години, минимум 50% от тях са с наднормено тегло; при младите хора и 

възрастните над 50% са затлъстели. Излишните килограми ограничават подвижността, 

самостоятелността и уменията  за самообслужване в ежедневието, а така борбата с тях става още 

по-трудна. Най-доброто решение е превенцията и изграждането на здравословни хранителни 

навици от ранна детска възраст. Освен това, диетата богата на фибри и течности подпомага 

регулирането функцията на червата. 

Въпреки че семейството има най-голямо влияние върху формирането на хранителни навици, 

училището може да помогне и насърчи здравословния начин на живот, особено в областта на 

спорта и физическите дейности. Нашето проучване показа, че прилагането на адаптирани 

програми за децата със спина бифида и с хидроцефалия в часовете по физическо възпитание е 

възможно и може да бъде успешно. За съжаление, повечето от децата не участват в часовете по 

физическо. Аргументите може да са различни, но зад тях лесно прозира незнание и неразбиране на 

състоянието им. В практиката съществуват различни начини за приобщаване на дете със спина 

бифида в часовете по физическо възпитание. Двигателните умения не са толкова определящи, 

колкото желанието на страните. Даденият пример е за момче, което е в инвалидна количка и е 

активен спортист. 

В началното училище любимият предмет на Виктор е физическото възпитание. Салонът е на третия 

етаж, но майката го качва всеки път когато се наложи. Учителката го включва в заниманията като 

измисля игри с децата или му възлага индивидуални задачи, като бокс.

Душевно здраве 
Концепцията за Аз-а е основен компонент от психичното здраве. Тя включва начинът, по който детето 

възприема своята идентичност и по който осъзнава своите качества и особености, съпоставя ги спрямо 

останалите и изгражда самочувствие. Изследвания показват, че децата със спина бифида имат 

значително по-ниско самочувствие по отношение на външния си вид, атлетичност, социално приемане и 

представяне в училище (Shields, 2008). Заедно с това, те са изложени и на риск от депресивни симптоми 

и тревожност (Padua, 2002).

Рискът за психичното здраве изисква сътрудничество и участие на всички заинтересовани страни, 

особено по време на пубертета, когато някои деца със спина бифида и хидроцефалия могат да изпитват 

сериозни затруднения.

 Роза е чувствителна към силни звуци, често сменя настроенията си, понякога 

изпада в нервни кризи. Това се засилва след навлизане в пубертета. 

Когато е в първи клас, след обследване са установени обучителни 

затруднения. С нея започват да работят специален педагог и психолог. 

Майката е доволна от ресурсното подпомагане, защото в тиха и спокойна 

обстановка, Роза възприема материала по-добре. Психологът и оказва голяма 

подкрепа при някои от пубертетните кризи.

При обобщаване на физиологичните нужди, поставихме основен акцент върху цялостното здраве и 

грижи. Отделно от това, обръщаме внимание и на достъпа до храна и вода, който може да бъде 

затруднен поради недостъпната среда, особено при деца в колички. Често училищната столова, 

лавки и кафенета се намират в сутерена, на висок етаж или извън сградата; понякога чешмите са 

твърде високи или недостъпни за човек в инвалидна количка. Тези специфични случаи трябва да се 

вземат предвид, така че да се осигури достъп на всяко дете до храна и вода. Ако в училището не 

може да бъде направена реконструкция, трябва да има назначен отговорник, който да се грижи  

детето да не остава гладно и жадно.  Това може да е дежурният учител, асистент или съученик.

Допълнителна информация за физиологичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия 

е налична в ръководствата за всяка целева група. Здравните грижи са описани подробно в 

ръководството за медицински сестри

ВТОРО НИВО: БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА

The second level of Maslow's classic hierarchy is safety needs and it should be a major concern in all 

schools and kindergartens. As any other students, children with spina bifida and hydrocephalus need to 

feel safe in the environment in which they are learning.

Първа помощ

Всяко учебно заведение трябва да разполага с поне един служител, обучен да оказва първа помощ. 

В България това обикновено е медицинският персонал, заради своето образование и опит. 

Най-честите състояния, които изискват оказването на първа помощ при децата със спина бифида и 

с хидроцефалия са случаи на неизправност на клапата, припадъци, изгаряния, счупване на кости. 

Училищният персонал, който взаимодейства с детето, също трябва да е обучен как да реагира в 

тези случаи, кого трябва да уведоми и кога да сигнализира 112.

Евакуация при бедствия

Природни бедствия и други извънредни ситуации могат да се случат винаги и по всяко време. За да 

бъдат добре подготвени, детските градини и училищата изготвят план за евакуация и провеждат 

регулярни практики и обучения. Планът за евакуация трябва да съдържа ясни процедури и 

отговорности по отношение на лицата, които ще се нуждаят от специална помощ в случай на 

извънредна ситуация,в това число и ученици със спина бифида и с хидроцефалия.

Осигуряването на столове и носилки за спешни случаи, като част от плана, могат да улеснят 

евакуацията на трудноподвижните хора, особено от по-високите етажи на учреждението. Ако 

такива приспособления не са налични, е препоръчително класът, в който учи трудно подвижно дете, 

да бъде оставен на първия етаж, като най-достъпна и безопасна опция.

Провеждането на обучения е от значение, за да се избегне паника сред персонала и учениците при  

реална ситуация. Те са и добър индикатор за това какво може да се случи в случай на спешност.

… в училището се провежда учение за пожарна безопасност. По време на последния час за деня, 

човек от персонала влиза по стаите и предупреждава за пожар. Децата се втурват по стълбите, а 11 

годишният Виктор влиза в асансьора и натиска бутона. Докато пътува надолу, токът е спрян и 

детето остава в пълна тъмнина, затворен между етажите. Чува само превъзбудени викове „Пожар!“. 

Успява да се съвземе от уплахата и звъни по мобилния телефон на баща си, който телефонира на 

ръководството на училището. До обаждането на бащата никой не е установил липсата на Виктор.  

Психически момчето се възстановява трудно. Дълго след инцидента не може да стои в затворени 

пространства и се налага бабата да го придружава в училище за няколко месеца. 

Майката подава сигнали до различни институции, но така и не разбира кой носи отговорност за 

случая.

Защита от тормоз

Според ЮНЕСКО, учениците с увреждания са засегнати от тормоз в по-голяма степен, без значение 

от възраст и учебна среда, като това оказва негативно въздействие върху тяхното образование, 

здраве и общо благополучие. 

Много проучвания показват, че учителите и училищният персонал често подценяват тормоза в 

училищата. От друга страна родителите са по-чувствителни и по-лесно могат да разберат когато 

собственото им дете е обект на тормоз (Demaray, 2013). Затова, добрата комуникация между 

заинтересованите страни, основана на доверие и уважение, е изключително важна. Всеки в 

училище носи отговорност и има задължение да наблюдават за предупредителни признаци на 

тормоз, тъй като някои непреки форми на агресията са трудни за разпознаване. 

В случай на тормоз се налагат синхронизирани и твърди действия от всички страни. Необходимо е 

да се подходи със спокойствие и уважение, които могат да осигурят подкрепяща, грижовна и 

безопасна среда на всички ученици.

 Училищният психолог има важната роля да подкрепи детето-жертва и да му помогне да развие 

устойчивост и увереност в себе си.

Стела няма близки приятели в училище. Общува с едно-две деца. Понякога е обект на обиди и 

вербален тормоз от група деца от класа. Едно от момчетата си позволява да я рита и удря.  Класната 

не успява да се справи с проблема. Не взема страна, защото това са „детски работи“. Майката 

подава редица сигнали до директорката, РУО (Регионалното управление на образованието), МОН. 

Свързва се с адвокат и обмисля завеждане на дело. В крайна сметка момичето се премества в 

друго училище и ситуацията се успокоява. 

Стела трудно приема обидите от съучениците. Има периоди, в които става много емоционална и 

плаче. Тогава майката я спира от училище за седмица-две, докато се успокои.

Безопасна инфраструктура в и около училище, подходяща за хора с увреждания

От една страна, съществува известно припокриване между тази тема и нуждите на децата от 

достъпност, разгледани на следващото ниво от пирамидата. От друга, виждаме „достъпността“ 

по-скоро в контекста на възможност за упражняване на права и достъп до услуги, докато 

„безопасната инфраструктура“ е екзистенциален минимум, който училищата и детските градини 

трябва да осигурят. Поради тази причина и отделяме специално внимание. 

Представяме някои примери, свързани с безопасната инфраструктура, които се отнасят до 

нуждите на учениците със спина бифида и хидроцефалия: 

 Слабата чувствителност или пълната липса на чувствителност в долната част на тялото 

 носи сериозен риск за здравето. Понякога децата не могат да усетят, че нещо се случва с 

 тялото им и лесно могат да се изгорят, наранят или да счупят крак, без дори да усетят;

 Подредбата в класната стая трябва да позволява на децата, използващи помощни средства, 

 да се придвижват безопасно и свободно, за да могат да участват наравно с останалите във 

 всички дейности на класа. Пътеките между чиновете трябва да са достатъчно широки, 

 разчистени от ученически чанти, несесери и др.;

 Рампите са едно от икономически най-достъпните и най-използвани решения за 

 подобряване достъпността на сградите. При проектирането и монтирането им обаче рядко 

 се спазват стандарти. Рампите често са твърде стръмни, тесни и хлъзгави, което ги прави 

 опасни и неизползваеми. 

 Училището е със стълби до първия етаж, а коридорите са на нива. За да стигне до 

класната стая на първия етаж, майката и бабата на Роза я вдигат. Използвайки 

предизборна кампания, майката успява да издейства общинско финансиране 

за подобряване на достъпността в училище. Монтират естакади на задния 

вход и в коридорите, които обаче не помагат заради големия си наклон.  

Впоследствие, по инициатива на майката, директорката кандидатства по 

национална програма и получава финансиране за асансьор до първия 

 етаж. ;

 Монтирането на парапетите на външните стълби и от двете страни по протежението на 

 вътрешните, значително би подобрило самостоятелността, мобилността и усещането за 

 сигурност у децата. Това би имало силен положителен ефект върху  учениците с леки 

 двигателни увреждания, които не използват помощни средства. Нашето проучване показва, 

 че техните нужди от безопасност често остават неидентифицирани и непосрещнати,  поради 

 презумпцията, че могат да ходят самостоятелно. Не се вземат предвид важни детайли: 

 дейности като изкачване на стълби или 20 минутно ходене пеша до училище са рискови, 

 отнемат време и често не са възможни за дете с тежка чанта. Децата се нуждаят от помощ 

 или им отнема твърде много време;

 В училището има специализирани кабинети по физика, биология, география, компютърно 

 обучение и др., които са разположени на различни етажи в сградата. Качването и слизането 

 по стълбите за нея е предизвикателство и отнема цялото време през междучасията. Тъй 

 като все пак се справя, ръководството не счита за нужно да взема мерки и да мести класа на 

 първия етаж.

 Цялото семейство е ангажирано с образованието на Александра. Баща и я води сутрин с 

 колата, влиза с нея в училище и носи чантата до стаята на втория етаж;

 Дворът и тротоарите около сградата са важна част от училищната инфраструктура и също 

 трябва да са безопасни и достъпни. Това включва регулярно почистване на снега и листата; 

 осигуряване на ниски бордюри, здрави плочки и свободни тротоари за пешеходци.

 

 Основното училище на Мартин е било на 200 метра от дома му, но всеки ден  

 баща му го карал до там. Плочките на тротоарите били толкова счупени, 

 че количката едва се придвижвала. След няколко скъпи ремонти, баща 

 му решил да ползват колата

 Като цяло, ходенето на училище през зимата е предизвикателство. 

 Училищният двор е покрит със сняг, а деца и учители стигат до входа 

 през малка заледена пътека. Катка не може да върви с патериците и 

 се налага майка и да я придружава всеки ден до класната стая.

Допълнителна информация за нуждите от безопасност на деца със спина бифида и хидроцефалия е 

налична в ръководствата за всяка целева група.

ТРЕТО НИВО: ДОСТЪПНОСТ

Съгласно дефиницията на ООН, достъпността означава равен достъп на всички, като се допълва, че 

без достъп до съоръженията и услугите в общността, хората с увреждания никога няма да 

бъдат напълно приобщени (UN, н.д.).  Това твърдение е валидно, както за образованието, така и за 

всяка друга област от живота. Тъй като достъпността е определящ фактор за успешното 

приобщаване, сме я включили към базовите нива на пирамидата, заедно с физиологичните нужди 

и безопасността. 

Необходимостта от достъпност е толкова основна за децата със спина бифида и с хидроцефалия, че 

в повечето случаи не училищният профил или интересите определят училището, което детето ще 

посещава, а именно достъпната архитектура на сградата и съоръженията.

 

Александра се справя добре с учебния материал. Прави впечатление на прилежна и любознателна 

ученичка. Често получава похвали. На зрелостните изпити получава много добри оценки, които и 

позволяват да избира измежду най-добрите гимназии в града. След много размисли, семейството 

решава да не се възползва от тази възможност. Алекс продължава в  досегашното училище. То е 

близо до дома, изградени са добри отношения с екипа и е установена рутина при катетъризациите. 

Това надделява над интересите и възможностите на детето.

Семейството на Виктор се насочва към тази гимназия единствено заради изградената достъпна 

архитектурна среда. Интересите на момчето и профилът на училището не са фактор при избора. 

Сградата е снабдена с рампа до първи етаж, асансьор и тоалетна за хора с увреждания. Виктор 

може да стигне самостоятелно до всички помещения. Не ползва асистенция от възрастен в 

училище

Достъпността не следва да се разбира само във физически смисъл, но и като достъп до 

информация, услуги и съоръжения. Училището може да предприеме различни мерки за 

подобряване достъпа на деца със спина бифида и с хидроцефалия до образование. Някои от тях са 

свързани с изграждане на училищна среда без бариери, други с осигуряване на информация, 

комуникация и учебни материали в алтернативни формати.

Достъпна училищна инфраструктура

Недостъпният транспорт до училище, недостъпните входове и невъзможността някои деца да 

стигат свободно до столовата, специализираните кабинети, библиотеката и тоалетната, както и 

неподходящото обзавеждане на класните стаи, хлъзгавите подови настилки и др., се разглеждат 

като бариери пред образованието на деца с увреждания, в това число и децата със спина бифида и 

хидроцефалия.  Тези инфраструктурни бариери трябва да бъдат премахнати, за да се осигури 

приобщаваща училищна среда за всяко дете.

Достъпната училищна инфраструктура може да включва:

 Рампи във и извън сградата на училището за децата, които не могат да ползват стълби или 

 да качват бордюри;

 Парапети на външните стълби и двустранни парапети по протежение на вътрешното 

 стълбище;

 Асансьор в сградите с повече от един етаж;

 Достатъчно широки врати, осигуряващи свободното движение на деца в колички;

 Класни стаи с достатъчно място за маневри на дете в количка;

 Тоалетни помещения достъпни за колички, с достатъчно място за маневриране около 

 тоалетната и мивката и за придружител; с осигурено заключване и помощни дръжки;

 Обзавеждане в класната стая, предназначено да се използва от децата с увреждания – 

 достатъчно високи бюра, столове и др;

 Двор, площадки и тротоари около сградата, достъпни за деца в колички;

 Подходяща височина на дъската, за да може да се ползва от деца в колички;

 Отсъствие на катедра пред дъската; 

 Класната стая, която е на едно ниво;

 Наличие на места за паркиране, обозначени за хора с увреждания.

В повечето случаи за осигуряване на достъпна инфраструктура са необходими значителни 

финансови средства. Съществуват, обаче някои практични и рентабилни решения. 

Най-разпространеното и икономически изгодно решение е осигуряване на пълна достъпност до 

съоръженията на един от етажите в сградата и преместване на класа на трудноподвижното дете 

там. Обикновено това е първият етаж. Ако има външни стълби се монтира рампа; поне една 

тоалетна се пригодява за хора с увреждания; класната стая се пренарежда, за да се осигури 

достатъчно място за маневриране. Ако тоалетната не може да бъде пригодена, вариант е да се 

осигури достъп до друго подходящо помещение за катетеризация, като например здравния 

кабинет.

Въпреки своите плюсове, това решение не е най-приобщаващото и препоръчително, тъй като  много 

от кабинетите, библиотеката, столовата, са разположени на горните етажи и могат да останат 

недостъпни. В такъв случай училището трябва да осигури алтернативен достъп до тези услуги, 

например чрез помощник, който ще носи закуски, вода или книги от библиотеката. Този човек може 

да бъде учител, асистент или дори съученик.

Майката на Донка търси подкрепа от РУО. Насочват я към близкото квартално средно училище. 

Приемат Донка в редовен клас. Директорът намира стая за класа на първия етаж, който е на нивото 

на земята. В сградата има тоалетна за хора с увреждания. Детето може да се придвижва 

самостоятелно в класната стая и по коридорите, да излиза и влиза от сградата, да ползва тоалетна.

Всички мерки за подобряване на достъпността трябва да 

следват съответните стандарти и добри практики. Нашето 

проучване установи, че поради липса на опит и разбиране на 

стандартите за достъпност сред строителите и училищната 

администрация, училищната инфраструктура често остава 

недостъпна и дори опасна за учениците и хората с увреждания. 

За да подкрепи усилията на училищната администрация, 

ръководството за директори представя конкретни параметри 

и полезни съвети за превръщането на физическата среда на 

училището в безопасна, достъпна и приятелска за децата с 

увреждания.

Достъпна информация и обучителни материали

Всички материали и информация, предоставени в клас, 

трябва да са достъпни, разбираеми и използваеми от 

всички деца. Учениците със спина бифида и хидроцефалия 

може да се нуждаят от някои специални материали, като 

например:

 Допълнителен комплект учебници за дома;

 Копие от записките на учителя по урока;

 Аудио запис на преподадения от учителя урок;

 Приспособления и помощни технологии за работа в 

 клас;

 Софтуер/устройства за преобразуване на говор в текст и 

 обратно.

ЧЕТВЪРТО НИВО: ПРИНАДЛЕЖНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Четвъртото ниво от пирамидата обхваща нуждата от принадлежност на социално ниво. Съгласно 

класическата теория на Маслоу социалното ниво обикновено става приоритет след като базовите 

нива са достатъчно задоволени. На това ниво учениците търсят принадлежност към социалната 

си среда, искат да се идентифицират с връстниците си, да почувстват, че се вписват. Липсата на 

усещане за принадлежност често има отрицателен ефект при учениците, карайки ги да се 

чувстват изолирани и дори изключени от образователния процес. Всъщност най-големите 

затруднения пред учениците с дефицити се проявяват именно на това ниво. 

(Lutz, 2016)

Нашето проучване потвърждава тези констатации, но също така показва, че контактите с 

връстници са най-мотивиращият фактор сред учениците със спина бифида и хидроцефалия и 

техните родители в учебния процес.

През първите четири години, Елиф посещава редовен клас в масово училище. Родителите я 

записват заради контакта с децата. Момичето не може да възприеме нищо от материала, защото не 

чува. Не се научава да чете. Обича да рисува и преписва текстове като картини, без да знае 

значението им. Харесва и контактът с децата.

Изграждането на положителни взаимоотношения с връстници в детската градина и в училище 

може да бъде сериозно предизвикателство за децата със спина бифида и хидроцефалия. Някои от 

тях от ранна възраст се сблъскват с изолацията и изключването и не успяват да изградят добри 

социални умения. В процеса на израстване и прехода през юношеството към зрелостта, 

предизвикателствата нарастват още повече. Обикновено те са свързани с ниско самочувствие, 

неувереност, депресия, лоши социални умения и липса на социален опит. Въпреки че, тези 

проблеми са типични за всички млади хора, при децата и младежите със спина бифида и 

хидроцефалия, те са още по-обострени, заради допълнителните предизвикателства свързани с 

увреждането, с които те се сблъскват. 

Някои от тези предизвикателства значително възпрепятстват възможностите за неформално 

общуване с връстници и създаване на приятелства в училище. Когато тези пречки са 

идентифицирани навреме, те могат лесно да бъдат избегнати. Така се осигуряват по-добри условия 

за социално общуване и изграждане на социални умения. Например: 

 Голяма част от децата пропускат детската градина и така прескачат важно стъпало в 

 детското развитие, което носи много възможности за положителни контакти,  

 взаимодействие с връстници и трупане на социален опит;

 Децата със спина бифида обикновено се нуждаят от повече време за тоалет, заради 

 катетъризациите. Това намалява възможността за контакти с връстници през 

 междучасията. Добра практика е въвеждането на график за катетеризации във времето 

 извън голямото междучасие, така че детето да може да общува свободно;

 Повечето от тях не посещават часове по физическо възпитание и така пропускат ценна 

 възможност за развитие на положителни социални умения, умения за решаване на 

 проблеми и изграждане на екипност, които спорта в училище дава;

 По отношение на транспорта до и от училище, повечето деца са зависими от родителите си, 

 които ги придружават почти винаги. Причините са различни, от лошата инфраструктура до 

 тежките чанти. Времето преди и след училище може да се прекара в разходки и разговори с 

 приятели;

 Непрекъснатата асистенция и надзор от възрастен е поредната пречка пред свободното 

 общуване с връстници;

 Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия не участват в извънкласни занимания, 

 които са отлична възможност за срещи с хора със сходни интереси, създаване на 

 приятелства и развитие на социални умения. 

Честите хоспитализации и дългите периоди на отсъствие по различни здравословни причини, 

откъсват децата от училищния живот и им пречат да създадат по-дълбоки приятелства. Много 

вероятно е те да се нуждаят от допълнителна подкрепа в тази посока от своите учители и от 

другите заинтересовани страни.

ПЕТО НИВО: САМОУВАЖЕНИЕ И САМОСТОЯТЕЛНОСТ

За да бъдат ефективно приобщени в училище, децата трябва да се чувстват значими, уважавани и 

ценени от околните. Както споменахме по-рано, във връзка с психичното здраве, децата със спина 

бифида и с хидроцефалия често  демонстрират ниска самооценка. Изграждането на оптимална 

самостоятелност в ежедневието и на функционални житейски умения и компетенции, са от 

решаващо значение за постигане на независимост и самоувереност и по този начин за 

повишаване на самооценката при деца със спина бифида и хидроцефалия.

Като основни фактори определящи успешното функциониране в ежедневието и качеството на 

живот при децата със спина бифида, се посочват добрата физическа форма и мускулна сила, 

умствените способности и независимостта при придвижване. Те оказват влияние в много по-силна 

степен от другите медицински показатели, свързани с увреждането (Schoenmakers, 2004).

На практика това означава, че за да се насърчи самостоятелността и функционалността на 

учениците със спина бифида и хидроцефалия, детската градина и училището трябва да осигурят 

достъпна архитектурна среда, възможности за оптимално развитие и подходящи условия за спорт 

и физическа активност.

Това е дълъг процес, който изисква усилия от всички заинтересовани страни в образователния 

процес. Не можем да очакваме положителната промяна да се случи веднага, особено при деца, 

които са били изцяло зависими от грижата на възрастен и по отношение на уменията за 

самостоятелност, се развиват средно 2-5 години след връстниците си (Davis, 2006).

Всички заинтересовани страни трябва целенасочено и при всяка възможност да насърчават 

самостоятелността при децата:  

 За децата с двигателни увреждания достъпната архитектурна среда е определящ фактор 

 за постигане на самостоятелност в училище. Това е съществена предпоставка децата със 

 спина бифида и хидроцефалия да упражняват свободно правата си, да участват в 

 училищния живот наравно с връстниците си, да подобрят качеството си на живот, своята 

 самостоятелност и самочувствие.

 Всички тоалетни в училище са с клекало. Кабинките са прекалено тесни, за да се ползват с 

 асистент. Често се налага асистентката да сменя памперсите на Мони по коридорите, 

 докато другите деца са в час.;

 Някои деца със спина бифида успяват да ходят без нужда от каквато и да е помощ, докато 

 други може да се нуждаят от ортези или друг тип помощни средства, които да им помогнат 

 да се придвижват. Важно е децата да се научат да използват тези помощни средства 

 възможно най-рано, тъй като уменията за самостоятелно придвижване са пряко 

 свързани с когнитивно, физическо и социално развитие и независимост. Поради същите 

 причини по-големите деца трябва да познават достъпните транспортни услуги до училище;

 Възрастта за започване на самокатетеризация е различна, но при повечето деца това се 

 случва към десетата година (Atchley, 2020). Въпреки това, за някои деца на възраст 15-16 

 години самокатетеризацията си остава непреодолимо предизвикателство, без да има 

 медицинска предпоставка за това. Нужно е родителите и другите възрастни, които 

 катетъризират детето, да го насърчават и подготвят за прехода от ранна възраст, с 

 обяснения и включване в процедурата;
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 При децата с увреждания често се наблюдава прекалена зависимост от родител или друг 

 възрастен, дори за дейности, в които децата могат да се справят сами. Родителите трябва 

 да разпознават тези ситуации и да им противодействат ефективно, за да подкрепят 

 емоционалната независимост на детето. Включването на външен асистент в грижата, би 

 било добър вариант при наличието на подобна емоционална зависимост;

 Има различни варианти за минимизиране на теглото на ученическата чанта. Това може да 

 стане чрез осигуряване на шкаф за лични вещи в училище и втори комплект учебници; 

 използване на листове вместо тетрадки за работа в клас и ползването на електронна поща 

 за изпращане на готовите домашни. Така ще се намали нуждата от помощ на възрастни и 

 значително ще подобри самостоятелността на децата в училище и по пътя натам.

 

 Когато Ева се научава да се самокатетъризира, помощта на асистентката се ограничава 

 предимно до носенето на тежката чанта до и от училище. Ева изявява желание да остане 

 сама в училище. Родителите разговарят с училищното ръководство и класната и с леки 

 реорганизации успяват: директорът предлага втори комплект учебници, който да се ползва 

 само в училище; Ева получава ключ за една от тоалетните, където монтират  малка аптечка 

 с принадлежностите и; детето използва единични листове, вместо тетрадки. Чантата и се 

 олекотява значително и в 6-ти клас тя продължава без асистент. Децата от класа и помагат 

 с качването на стълби или с носенето на покупките;

 Съществуват специални приложения за смартфони и смартчасовници, които могат да 

 следят режима и диетата на детето и да му напомнят за катетеризациите, смяната на 

 позицията, приема на вода и лекарства. Те са изключително полезни в рутинната грижа и 

 позволяват на децата да бъдат по-независими в уменията си за самообслужване, вместо да 

 разчитат на възрастните да ги подканят;

 Когато срещнат дете с увреждане, повечето деца и възрастни се опитват да помогнат. 

 Такава помощ обаче не винаги е полезна и желана. За доброто самочувствие на децата е 

 важно да запазят своята независимост, доколкото това е възможно и да правят нещата, 

 които умеят, без незабавно някой да им се притичва на помощ. Когато предоставяте помощ 

 на детето, поискайте неговото разрешение и най-важното, попитайте го как иска да му 

 помогнете!;

 Физическата активност за хора със спина бифида е от решаващо значение, тъй като лошата 

 форма и загубата на сила могат да ги направят по-зависими в изпълнението на ежедневните 

 дейности (Rimmer, 2005). Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия могат и трябва 

 да участват в часовете по физическо възпитание. Понякога спортните дейности могат да 

 изискват адаптиране и модифициране, което е напълно постижимо с внимателно 

 планиране, достатъчно информация и творчество.

Проучване от 2005 г. (Schoenmakers, 2004) не открива съществени разлики в самочувствието и 

равнището на самоувереност между пациенти с по-тежки (менингомиелоцеле) и по-леки форми на 

спина бифида. Това показва, че всички деца със спина бифида и хидроцефалия се нуждаят от 

грижи и подкрепа, за да развият своите способности, представяне и функционалности. Нуждата 

от такава подкрепа съществува дори при децата, които могат да ходят без помощни средства 

или не са идентифицирани като ученици със специални образователни потребности.

Мони се придвижва без помощни средства, но е нестабилна. Майката се притеснява детето да не 

падне по стълбите или да бъде наранено от тичащи деца през междучасията. Директорката 

отказва да осигури допълнителни парапети на стълбите при входа или да премести класа на първи 

етаж, защото детето ходи и „няма нужда“.

ШЕСТО НИВО: КОГНИТИВНИ НУЖДИ

Когнитивните нужди са израз на естествената потребност у човек да учи, опознава, изследва и 

създава, за да разбере по-добре света около себе си. На това ниво ученикът се стреми да реализира 

своя личен потенциал в сферата на образованието. Учениците си поставят определени цели и се 

стремят към тяхното постижение.

 Повечето от тях имат средно ниво на интелигентност;

 Когнитивните функции се влияят най-силно от хидроцефалията и съпътстващите я 

 усложнения като проблеми с работата на клапата, брой на ревизии, наличие на припадъци и 

 допълнителни структурни аномалии на централната нервна система (Wills, 1993), (Fletcher, 

 1996);

 Резултатите от изследване на вербалната интелигентност дават по-точна прогноза за 

 потенциала на ученика, отколкото общите резултати на интелигентността;

 Децата със спина бифида се справят по-добре в четенето на глас и правописа,  отколкото в 

 разказването и математиката;

 Колкото по-високо е нивото на увреда, толкова по-голяма е вероятността интелигентността 

 и академичните умения да бъдат повлияни негативно;

 Учениците със спина бифида често демонстрират проблеми в перцептивно-моторното 

 развитие;

 Здравословните проблеми могат да повлияят негативно на успеха в училище;

 

Често се случва учениците със спина бифида и с хидроцефалия да бъдат несправедливо 

набеждавани за „мързеливи“ или „немотивирани“, когато всъщност са налице обучителни 

проблеми. Те трудно задържат внимание; работят бавно; неспокойни и разсеяни са; губят неща; 

могат да имат проблеми с вземането на решения. Изключително важно е педагогическият 

персонал да е обучен да разпознава затрудненията и да прилага стратегии за тяхното 

преодоляване. Понякога не е по силите на един учител да се справи с тази задача. Налага се 

прилагането на мултидисциплинарен подход и едновременна подкрепа от всички страни.

Ръководствата за всяка целева група дават полезни съвети как да се посрещнат когнитивните 

нужди на деца със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често срещаните обучителни затруднения, 

специфични стратегии за преподаване и добри практики са описани подробно в ръководствата за 

учители и специални учители.

СЕДМО НИВО: САМОЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

На последното ниво е поставена нуждата от усъвършенстване. Децата се стремят да подобрят 

училищната среда, собствения си живот и живота на хората около тях. Те вече не се 

самоопределят като уязвими и се чувстват готови да отстояват своите права и правата на другите.

 

Семействата често са най-добрият застъпник на детето и най-добрият модел за подражание, когато 

тези умения се заучават.  Въпреки това учителите и другите заинтересовани страни в 

образованието също могат да насърчат учениците в тази посока. 

Не само възрастните, но и самите ученици със спина бифида и с хидроцефалия трябва да познават 

и разбират правата си като деца и хора с увреждания. Важно е да могат да идентифицират 

дискриминацията и да познават техники и стратегии за справяне с нея. Това може да се постигне 

чрез положителни модели на подражание, добри примери, наставническа подкрепа и гражданско 

образование в училище.

Повече информация за това как всяка целева група може да подкрепи децата да подобрят уменията 

си за застъпничество и самозастъпничество, е предоставена във всяко ръководство.

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



детската градина и в училището. Multi-IN пирамидата е изградена от седем нива. В настоящия 

раздел ще се спрем на всяко от тях като опишем конкретните потребности попадащи в него, ще 

покажем реални примери и ще посочим как те могат да бъдат посрещнати от участниците в 

образователния процес/заинтересованите страни. 

Пирамида на приобщаването Multi-IN, адаптирана по йерархичния модел на Маслоу, в подкрепа

учениците със спина бифида и с хидроцефалия. 

ПЪРВО НИВО: ФИЗИОЛОГИЧНИ НУЖДИ

На първото ниво от модела на Маслоу са физиологичните нужди. Това са нуждите от първа 

необходимост в живота ни, като храна, питейна вода, сън, облекло, добро здраве.

Тук е моментът да обърнем внимание на цялостната представа за здравето на децата със спина 

бифида и с хидроцефалия. Съгласно общоприетото схващане, всички хора с увреждания имат 

здравословен проблем (ICF, 2001). Въпреки това, наличието на увреждане не означава, че човек е 

СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ НУЖДИ

През юни 1994 представители на 92 правителства и 25 международни организации се 

събират в Саламанка, Испания на Световна конференция посветена на специалните 

образователни потребности. Конференцията завършва с декларация, в която 

участниците потвърждават необходимостта от осигуряване на еднакво 

образование за всички хора със специални образователни нужди по 

света. Декларацията от Саламанка (United Nations Ministry of Educational, 

1994) определя децата със специални образователни потребности като 

деца, които срещат бариери пред равния достъп и участие в 

образованието, и потвърждава правото им да бъдат обучавани 

заедно с всички други деца. Декларацията обръща специално 

внимание на многообразието и приобщаването в училище на всички 

деца без значение от техните индивидуални различия и дефицити. 

В тази перспектива, децата със спина бифида и с хидроцефалия, наред със 

своите уникални характеристики, интереси и способности, имат комплексен набор от специални 

образователни потребности, които трябва да бъдат посрещнати, за да бъде успешно приобщаването им 

в детската градина и училището. Пълният спектър от тези нужди може да варира в зависимост от 

различни фактори и техните комбинации, като здравословно състояние, степен на увреждане, семейна 

среда и социално-икономически статус.

От съществено значение е, основните заинтересовани страни в образователния процес да умеят 

да идентифицират нуждите на децата, за да бъдат те посрещнати адекватно. Поради 

комплексния им характер, това се оказва трудна задача дори за професионалисти с богат опит 

или членове на семейството, които са прекарали години в грижи за децата си. Общите насоки 

разглеждат специфичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия в детската градина 

и в училището, за да подпомогнат заинтересованите страни успешно да ги идентифицират.  

Когато говорим за специални нужди, бихме искали да насърчим читателите да ги възприемат не 

като резултат от липси в детето, а като несъответствие между наличните ресурси в системата на 

образованието и нуждите от подкрепа на детето. Необходимо е да направим и някои други 

уточнения:

 В този раздел сме включили откъси от лични истории, изготвени въз основата на серия от 

 полуструктурирани, дълбочинни лични интервюта, които проведохме с родители и деца със 

 спина бифида и хидроцефалия от България и Словакия;

 Въпреки че ги наричаме специални или специфични, тези нужди не изискват, нито 

 предполагат, съществуването на специална образователна система, като специални 

 училища, специални класове, дневни центрове и др. Мястото на децата със спина бифида и 

 хидроцефалия е в масовата образователна система, където всички ученици с и без 

 увреждания учат заедно;

 Потребностите на децата със спина бифида и хидроцефалия в процеса на приобщаване 

 трябва да бъдат посрещнати от общообразователната система, чрез специални услуги, 

 предназначени и предоставени  в съответствие с нуждите им;

 Следвайки философията за равен достъп и пълно участие, описваме нуждите, които отиват 

 далеч отвъд академичната страна на образованието. 

ПРИЛАГАНЕ МОДЕЛЪТ НА МАСЛОУ ПРИ АНАЛИЗ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ НУЖДИ НА ДЕЦАТА СЪС СПИНА БИФИДА 
И С ХИДРОЦЕФАЛИЯ

Общите насоки използват моделът на Маслоу (Maslow, 1943) като концептуална рамка за 

систематизиране и анализ на нуждите на децата със спина бифида и хидроцефалия в училище. 

Йерархията на нуждите на Маслоу е мотивационна теория в психологията, която обобщава модела 

на човешките нужди, изобразени под формата на пирамида с пет надграждащи се нива.  От основата 

към върха, нуждите са описани като:

 Физиологични нужди, като нуждата от храна, вода, облекло;

 Нужда от сигурност и защита;

 Социална принадлежност, включително отношения с партньор, семейство, приятели;

 Уважение, постижения, признание, постигане на успех;

 Самоусъвършенстване, личностно и творческо израстване.

В основата на модела е разбирането, че когато човек се доближава до задоволяването на дадена 

потребност, той ще изпита следващата по-висока потребност в йерархията. Същевременно, човек 

може да бъде повлиян от множество нужди в един и същи момент. 

Моделът на Маслоу е ценен инструмент за оценка, който се използва в много области, свързани с 

работата и грижата за хора. Както редица изследователи са открили, той помага да се изследват в 

дълбочина най-разнообразни области в образованието (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). 

Прилага се  успешно при ученици извън норма, тъй като техните специфични нужди са по-трудни за 

идентифициране и посрещане (Lutz, 2016). В нашия случай, йерархичният модел на Маслоу ни дава 

концептуалната рамка за анализ на нуждите на децата със спина бифида и с хидроцефалия в 

нездрав. Независимо от своите увреждания или заболявания, хората могат да се намират в добро 

здраве, защото се хранят добре, правят упражнения, движат се, спят достатъчно, чувстват се в 

добро емоционално и физическо състояние (Krahn, 2021). С навременна и качествена грижа, и 

контрол над вторичните състояния, децата със спина бифида и хидроцефалия могат да се радват на 

добро здраве и да се чувстват физически добре. Усещането за добро здраве и физическа форма е 

субективно. Много хора имат трайни увреждания, но това не им пречи да се чувстват здрави и 

силни. Фактът, че някои деца се движат или говорят различно, не ги прави болни. Някои функции 

може да са засегнати, но това не означава, че страдат от болест. Не очаквайте да се оправят или да 

оздравеят. Не се отнасяйте с тях като с болни хора, а ги подкрепете да останат здрави!

За 7 години родителите на Виктор не успяват да намерят общ език с ръководството на 

училището. Директорката е добронамерена и се опитва да помогне, според 

собствените си разбирания. Отказва да остави класа на първия етаж и да подкрепи 

усилията на майката, а в същото време организира базари за събиране на средства, 

„за да може Виктор да проходи“, без да потърси съгласие или да уведоми 

предварително родителите. Това води до редица неудобни ситуации със съседи от 

квартала, които коментират доходите и покупките на семейството. Друга приумица на 

директорката е момчето да носи бяла народна носия, за да проходи.

Логично е да се очаква здравният работник в училище да поема грижата за основните здравни 

нужди на децата, включително и тези със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често това е 

училищната сестра. Здравните грижи и насърчаването на здравословен начин на живот, обаче не са 

отговорност единствено на медицинската сестра. От съществено значение е всички 

заинтересовани страни в образованието да разбират и приемат състоянието на детето, така че то да 

получи най-добра грижа и да се радва на най-добро здраве.

Обхватът на здравни грижи към децата със спина бифида и с хидроцефалия може да включва:

Проследяване работата на клапата

Около 85-90 процента от хората със спина бифида имат и хидроцефалия. Обикновено тя се лекува 

хирургично с поставяне на шънт (клапа), за да предпази мозъка от натрупването на ликвор в 

главата. При част от децата периодично се налага ревизия на клапата, поради неизправност или 

запушване. Важно е персоналът в училище да познава добре симптомите на неработещ шънт. При 

децата те могат да са различни, но най-често срещаните са сутрешно главоболие, висока 

температура, припадък, гадене и повръщане, необичайна умора и сънливост, необичайна 

раздразнителност и промени в настроението, замаяност, световъртеж, подуване и/или 

зачервяване на кожата в областта по протежение на клапната система.

Грижа за кожата

При хората със спина бифида обикновено се наблюдава по-слаба чувствителност или изцяло липса 

на такава в долната част на тялото. Някои деца не усещат болка, горещина, студ, порязване, 

изтръпване или влага. Кожните възпаления и рани могат да се развият бързо и рязко да се влошат. 

Най-честите препоръки в грижата за кожата в детската градина/училището включват:

 Децата трябва да носят широки и меки дрехи от естествени тъкани като памук, дори ако се 

 налага да се различават от училищната униформа;

 Мястото им в клас трябва да е далеч от източници на топлина като радиатори, печки на 

 дърва, камини. Децата трябва да избягват горещи метални повърхности през лятото и 

 продължително излагане на студ през зимата;

 Децата се нуждаят от помощ, когато носят горещи напитки;

 Децата трябва да избягват да работят с лаптоп в скута си, заради риск от изгаряне;

 Необходима е регулярна смяна на позата и преместване на тежестта на всеки 20-30 минути; 

 Препоръчва се раздвижване и леки физически упражнения;

 Полезни могат да бъдат декубитални възглавници за количката или стола, за да се избегне 

 разраняване на кожата в точките на натиск;

 Честата смяна на памперса/урологичната подложка е важна, за да се избегнат кожните 

 инфекции и раздразненията в областта; 

Алергия към латекс

Децата със спина бифида са група с повишен риск от развитие на алергия към латекс. Латексът е 

натурална гума, която се използва за изработването на много продукти присъстващи в училище. 

Такива са ръкавици, гумички, балони, подови настилки във физкултурния салон и на открито, 

дръжки на ракети и др. Рискът от развитие на алергия се повишава при многократния контакт с 

латекс. Поради тази причина, при деца със спина бифида, трябва да  се избягват латексови 

продукти и при възможност да бъдат заменени с алтернативи, изработени от винил или силикон. 

Алергичните симптоми могат да са с различни проявления. По-леките са зачервяване на кожата  в 

зоните на контакт с латекса,  сълзене и дразнене на очите, хрема, обрив. Може да се стигне до 

респираторен дистрес и анафилактичен шок.

Учениците, алергични или чувствителни към латекс, често са алергични и към някои храни, като 

банани, киви, папая, авокадо и кестени.

Контрол на инконтиненцията и предпазване от уроинфекции

Урологичните нарушения, в това число уроинфекции, инконтиненция и бъбречна недостатъчност, са 

основна причина за заболеваемост и смъртност при пациентите със спина бифида. В дългосрочен 

план, урологичните усложнения са причина за 33% от смъртността при тази пациентска група 

(Gutiérrez-González, 2020).

Чистата интермитентна катетеризация остава златен стандарт за контрол на пикочния мехур и 

съпътстващите уроинфекции при пациенти със спина бифида (Lapides J, 1972).

С тази информация искаме да подчертаем колко важно е поддържането на добро урологично 

здраве чрез прилагане на периодични катетеризации.  От решаващо значение е учебното заведение, 

където децата прекарват по-голямата част от времето си, да осигури подходящи условия за това, 

като например:

 Достъпно помещение за катетеризация, което е чисто и достатъчно широко, за да побере 

 възрастен придружител и да може детето да маневрира с количката си. То трябва да се 

 заключва, за да осигурява уединение и сигурност. Такова помещение може да е адаптирана 

 тоалетна, здравния кабинет или друга стая с ВиК;

 Обучен служител (сестра, лекар, асистент), който да извършва катетеризациите или да 

 помага на детето за това;

 Достатъчно време за извършване на периодичните катетеризации, понякога дори по време 

 на учебни занятия;

 Дискретна и незабавна помощ, в случай на инцидент с подмокряне или зацапване.

Повече информация за процедурата по чиста интермитентна катетеризация може да намерите в 

ръководствата за сестри и асистенти.

Когато Борис е на 3 години майката решава да се върне на работа. Започва да 

търси подходяща детска градина. Притесненията на семейството са 

свързани с нуждата Борис да бъде катетеризиран 2-3 пъти в рамките на 

работния ден. Майката преценява, че такава помощ може да потърси от 

медицинските сестри, с които всички градини разполагат. Въпреки че нормативната 

уредба вменява това задължение на сестрите в градини и училища, майката е чувала 

за случаи на отказ.

При първата среща със сестрата, майката носи със себе си цялата медицинска документация и прави 

нагледна демонстрация. Сестрата се съгласява и започва да катетеризира Борис в медицинския 

кабинет по два-три пъти дневно. Сменя и памперса на момчето. Всичко върви гладко. Майката се връща 

на работа, а детето се чувства добре в градината. Има приятели и ходи с желание.

Здравословен начин на живот

Децата със спина бифида и хидроцефалия са изложени на висок риск от затлъстяване. След 

навършване на 6 години, минимум 50% от тях са с наднормено тегло; при младите хора и 

възрастните над 50% са затлъстели. Излишните килограми ограничават подвижността, 

самостоятелността и уменията  за самообслужване в ежедневието, а така борбата с тях става още 

по-трудна. Най-доброто решение е превенцията и изграждането на здравословни хранителни 

навици от ранна детска възраст. Освен това, диетата богата на фибри и течности подпомага 

регулирането функцията на червата. 

Въпреки че семейството има най-голямо влияние върху формирането на хранителни навици, 

училището може да помогне и насърчи здравословния начин на живот, особено в областта на 

спорта и физическите дейности. Нашето проучване показа, че прилагането на адаптирани 

програми за децата със спина бифида и с хидроцефалия в часовете по физическо възпитание е 

възможно и може да бъде успешно. За съжаление, повечето от децата не участват в часовете по 

физическо. Аргументите може да са различни, но зад тях лесно прозира незнание и неразбиране на 

състоянието им. В практиката съществуват различни начини за приобщаване на дете със спина 

бифида в часовете по физическо възпитание. Двигателните умения не са толкова определящи, 

колкото желанието на страните. Даденият пример е за момче, което е в инвалидна количка и е 

активен спортист. 

В началното училище любимият предмет на Виктор е физическото възпитание. Салонът е на третия 

етаж, но майката го качва всеки път когато се наложи. Учителката го включва в заниманията като 

измисля игри с децата или му възлага индивидуални задачи, като бокс.

Душевно здраве 
Концепцията за Аз-а е основен компонент от психичното здраве. Тя включва начинът, по който детето 

възприема своята идентичност и по който осъзнава своите качества и особености, съпоставя ги спрямо 

останалите и изгражда самочувствие. Изследвания показват, че децата със спина бифида имат 

значително по-ниско самочувствие по отношение на външния си вид, атлетичност, социално приемане и 

представяне в училище (Shields, 2008). Заедно с това, те са изложени и на риск от депресивни симптоми 

и тревожност (Padua, 2002).

Рискът за психичното здраве изисква сътрудничество и участие на всички заинтересовани страни, 

особено по време на пубертета, когато някои деца със спина бифида и хидроцефалия могат да изпитват 

сериозни затруднения.

 Роза е чувствителна към силни звуци, често сменя настроенията си, понякога 

изпада в нервни кризи. Това се засилва след навлизане в пубертета. 

Когато е в първи клас, след обследване са установени обучителни 

затруднения. С нея започват да работят специален педагог и психолог. 

Майката е доволна от ресурсното подпомагане, защото в тиха и спокойна 

обстановка, Роза възприема материала по-добре. Психологът и оказва голяма 

подкрепа при някои от пубертетните кризи.

При обобщаване на физиологичните нужди, поставихме основен акцент върху цялостното здраве и 

грижи. Отделно от това, обръщаме внимание и на достъпа до храна и вода, който може да бъде 

затруднен поради недостъпната среда, особено при деца в колички. Често училищната столова, 

лавки и кафенета се намират в сутерена, на висок етаж или извън сградата; понякога чешмите са 

твърде високи или недостъпни за човек в инвалидна количка. Тези специфични случаи трябва да се 

вземат предвид, така че да се осигури достъп на всяко дете до храна и вода. Ако в училището не 

може да бъде направена реконструкция, трябва да има назначен отговорник, който да се грижи  

детето да не остава гладно и жадно.  Това може да е дежурният учител, асистент или съученик.

Допълнителна информация за физиологичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия 

е налична в ръководствата за всяка целева група. Здравните грижи са описани подробно в 

ръководството за медицински сестри

ВТОРО НИВО: БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА

The second level of Maslow's classic hierarchy is safety needs and it should be a major concern in all 

schools and kindergartens. As any other students, children with spina bifida and hydrocephalus need to 

feel safe in the environment in which they are learning.

Първа помощ

Всяко учебно заведение трябва да разполага с поне един служител, обучен да оказва първа помощ. 

В България това обикновено е медицинският персонал, заради своето образование и опит. 

Най-честите състояния, които изискват оказването на първа помощ при децата със спина бифида и 

с хидроцефалия са случаи на неизправност на клапата, припадъци, изгаряния, счупване на кости. 

Училищният персонал, който взаимодейства с детето, също трябва да е обучен как да реагира в 

тези случаи, кого трябва да уведоми и кога да сигнализира 112.

Евакуация при бедствия

Природни бедствия и други извънредни ситуации могат да се случат винаги и по всяко време. За да 

бъдат добре подготвени, детските градини и училищата изготвят план за евакуация и провеждат 

регулярни практики и обучения. Планът за евакуация трябва да съдържа ясни процедури и 

отговорности по отношение на лицата, които ще се нуждаят от специална помощ в случай на 

извънредна ситуация,в това число и ученици със спина бифида и с хидроцефалия.

Осигуряването на столове и носилки за спешни случаи, като част от плана, могат да улеснят 

евакуацията на трудноподвижните хора, особено от по-високите етажи на учреждението. Ако 

такива приспособления не са налични, е препоръчително класът, в който учи трудно подвижно дете, 

да бъде оставен на първия етаж, като най-достъпна и безопасна опция.

Провеждането на обучения е от значение, за да се избегне паника сред персонала и учениците при  

реална ситуация. Те са и добър индикатор за това какво може да се случи в случай на спешност.

… в училището се провежда учение за пожарна безопасност. По време на последния час за деня, 

човек от персонала влиза по стаите и предупреждава за пожар. Децата се втурват по стълбите, а 11 

годишният Виктор влиза в асансьора и натиска бутона. Докато пътува надолу, токът е спрян и 

детето остава в пълна тъмнина, затворен между етажите. Чува само превъзбудени викове „Пожар!“. 

Успява да се съвземе от уплахата и звъни по мобилния телефон на баща си, който телефонира на 

ръководството на училището. До обаждането на бащата никой не е установил липсата на Виктор.  

Психически момчето се възстановява трудно. Дълго след инцидента не може да стои в затворени 

пространства и се налага бабата да го придружава в училище за няколко месеца. 

Майката подава сигнали до различни институции, но така и не разбира кой носи отговорност за 

случая.

Защита от тормоз

Според ЮНЕСКО, учениците с увреждания са засегнати от тормоз в по-голяма степен, без значение 

от възраст и учебна среда, като това оказва негативно въздействие върху тяхното образование, 

здраве и общо благополучие. 

Много проучвания показват, че учителите и училищният персонал често подценяват тормоза в 

училищата. От друга страна родителите са по-чувствителни и по-лесно могат да разберат когато 

собственото им дете е обект на тормоз (Demaray, 2013). Затова, добрата комуникация между 

заинтересованите страни, основана на доверие и уважение, е изключително важна. Всеки в 

училище носи отговорност и има задължение да наблюдават за предупредителни признаци на 

тормоз, тъй като някои непреки форми на агресията са трудни за разпознаване. 

В случай на тормоз се налагат синхронизирани и твърди действия от всички страни. Необходимо е 

да се подходи със спокойствие и уважение, които могат да осигурят подкрепяща, грижовна и 

безопасна среда на всички ученици.

 Училищният психолог има важната роля да подкрепи детето-жертва и да му помогне да развие 

устойчивост и увереност в себе си.

Стела няма близки приятели в училище. Общува с едно-две деца. Понякога е обект на обиди и 

вербален тормоз от група деца от класа. Едно от момчетата си позволява да я рита и удря.  Класната 

не успява да се справи с проблема. Не взема страна, защото това са „детски работи“. Майката 

подава редица сигнали до директорката, РУО (Регионалното управление на образованието), МОН. 

Свързва се с адвокат и обмисля завеждане на дело. В крайна сметка момичето се премества в 

друго училище и ситуацията се успокоява. 

Стела трудно приема обидите от съучениците. Има периоди, в които става много емоционална и 

плаче. Тогава майката я спира от училище за седмица-две, докато се успокои.

Безопасна инфраструктура в и около училище, подходяща за хора с увреждания

От една страна, съществува известно припокриване между тази тема и нуждите на децата от 

достъпност, разгледани на следващото ниво от пирамидата. От друга, виждаме „достъпността“ 

по-скоро в контекста на възможност за упражняване на права и достъп до услуги, докато 

„безопасната инфраструктура“ е екзистенциален минимум, който училищата и детските градини 

трябва да осигурят. Поради тази причина и отделяме специално внимание. 

Представяме някои примери, свързани с безопасната инфраструктура, които се отнасят до 

нуждите на учениците със спина бифида и хидроцефалия: 

 Слабата чувствителност или пълната липса на чувствителност в долната част на тялото 

 носи сериозен риск за здравето. Понякога децата не могат да усетят, че нещо се случва с 

 тялото им и лесно могат да се изгорят, наранят или да счупят крак, без дори да усетят;

 Подредбата в класната стая трябва да позволява на децата, използващи помощни средства, 

 да се придвижват безопасно и свободно, за да могат да участват наравно с останалите във 

 всички дейности на класа. Пътеките между чиновете трябва да са достатъчно широки, 

 разчистени от ученически чанти, несесери и др.;

 Рампите са едно от икономически най-достъпните и най-използвани решения за 

 подобряване достъпността на сградите. При проектирането и монтирането им обаче рядко 

 се спазват стандарти. Рампите често са твърде стръмни, тесни и хлъзгави, което ги прави 

 опасни и неизползваеми. 

 Училището е със стълби до първия етаж, а коридорите са на нива. За да стигне до 

класната стая на първия етаж, майката и бабата на Роза я вдигат. Използвайки 

предизборна кампания, майката успява да издейства общинско финансиране 

за подобряване на достъпността в училище. Монтират естакади на задния 

вход и в коридорите, които обаче не помагат заради големия си наклон.  

Впоследствие, по инициатива на майката, директорката кандидатства по 

национална програма и получава финансиране за асансьор до първия 

 етаж. ;

 Монтирането на парапетите на външните стълби и от двете страни по протежението на 

 вътрешните, значително би подобрило самостоятелността, мобилността и усещането за 

 сигурност у децата. Това би имало силен положителен ефект върху  учениците с леки 

 двигателни увреждания, които не използват помощни средства. Нашето проучване показва, 

 че техните нужди от безопасност често остават неидентифицирани и непосрещнати,  поради 

 презумпцията, че могат да ходят самостоятелно. Не се вземат предвид важни детайли: 

 дейности като изкачване на стълби или 20 минутно ходене пеша до училище са рискови, 

 отнемат време и често не са възможни за дете с тежка чанта. Децата се нуждаят от помощ 

 или им отнема твърде много време;

 В училището има специализирани кабинети по физика, биология, география, компютърно 

 обучение и др., които са разположени на различни етажи в сградата. Качването и слизането 

 по стълбите за нея е предизвикателство и отнема цялото време през междучасията. Тъй 

 като все пак се справя, ръководството не счита за нужно да взема мерки и да мести класа на 

 първия етаж.

 Цялото семейство е ангажирано с образованието на Александра. Баща и я води сутрин с 

 колата, влиза с нея в училище и носи чантата до стаята на втория етаж;

 Дворът и тротоарите около сградата са важна част от училищната инфраструктура и също 

 трябва да са безопасни и достъпни. Това включва регулярно почистване на снега и листата; 

 осигуряване на ниски бордюри, здрави плочки и свободни тротоари за пешеходци.

 

 Основното училище на Мартин е било на 200 метра от дома му, но всеки ден  

 баща му го карал до там. Плочките на тротоарите били толкова счупени, 

 че количката едва се придвижвала. След няколко скъпи ремонти, баща 

 му решил да ползват колата

 Като цяло, ходенето на училище през зимата е предизвикателство. 

 Училищният двор е покрит със сняг, а деца и учители стигат до входа 

 през малка заледена пътека. Катка не може да върви с патериците и 

 се налага майка и да я придружава всеки ден до класната стая.

Допълнителна информация за нуждите от безопасност на деца със спина бифида и хидроцефалия е 

налична в ръководствата за всяка целева група.

ТРЕТО НИВО: ДОСТЪПНОСТ

Съгласно дефиницията на ООН, достъпността означава равен достъп на всички, като се допълва, че 

без достъп до съоръженията и услугите в общността, хората с увреждания никога няма да 

бъдат напълно приобщени (UN, н.д.).  Това твърдение е валидно, както за образованието, така и за 

всяка друга област от живота. Тъй като достъпността е определящ фактор за успешното 

приобщаване, сме я включили към базовите нива на пирамидата, заедно с физиологичните нужди 

и безопасността. 

Необходимостта от достъпност е толкова основна за децата със спина бифида и с хидроцефалия, че 

в повечето случаи не училищният профил или интересите определят училището, което детето ще 

посещава, а именно достъпната архитектура на сградата и съоръженията.

 

Александра се справя добре с учебния материал. Прави впечатление на прилежна и любознателна 

ученичка. Често получава похвали. На зрелостните изпити получава много добри оценки, които и 

позволяват да избира измежду най-добрите гимназии в града. След много размисли, семейството 

решава да не се възползва от тази възможност. Алекс продължава в  досегашното училище. То е 

близо до дома, изградени са добри отношения с екипа и е установена рутина при катетъризациите. 

Това надделява над интересите и възможностите на детето.

Семейството на Виктор се насочва към тази гимназия единствено заради изградената достъпна 

архитектурна среда. Интересите на момчето и профилът на училището не са фактор при избора. 

Сградата е снабдена с рампа до първи етаж, асансьор и тоалетна за хора с увреждания. Виктор 

може да стигне самостоятелно до всички помещения. Не ползва асистенция от възрастен в 

училище

Достъпността не следва да се разбира само във физически смисъл, но и като достъп до 

информация, услуги и съоръжения. Училището може да предприеме различни мерки за 

подобряване достъпа на деца със спина бифида и с хидроцефалия до образование. Някои от тях са 

свързани с изграждане на училищна среда без бариери, други с осигуряване на информация, 

комуникация и учебни материали в алтернативни формати.

Достъпна училищна инфраструктура

Недостъпният транспорт до училище, недостъпните входове и невъзможността някои деца да 

стигат свободно до столовата, специализираните кабинети, библиотеката и тоалетната, както и 

неподходящото обзавеждане на класните стаи, хлъзгавите подови настилки и др., се разглеждат 

като бариери пред образованието на деца с увреждания, в това число и децата със спина бифида и 

хидроцефалия.  Тези инфраструктурни бариери трябва да бъдат премахнати, за да се осигури 

приобщаваща училищна среда за всяко дете.

Достъпната училищна инфраструктура може да включва:

 Рампи във и извън сградата на училището за децата, които не могат да ползват стълби или 

 да качват бордюри;

 Парапети на външните стълби и двустранни парапети по протежение на вътрешното 

 стълбище;

 Асансьор в сградите с повече от един етаж;

 Достатъчно широки врати, осигуряващи свободното движение на деца в колички;

 Класни стаи с достатъчно място за маневри на дете в количка;

 Тоалетни помещения достъпни за колички, с достатъчно място за маневриране около 

 тоалетната и мивката и за придружител; с осигурено заключване и помощни дръжки;

 Обзавеждане в класната стая, предназначено да се използва от децата с увреждания – 

 достатъчно високи бюра, столове и др;

 Двор, площадки и тротоари около сградата, достъпни за деца в колички;

 Подходяща височина на дъската, за да може да се ползва от деца в колички;

 Отсъствие на катедра пред дъската; 

 Класната стая, която е на едно ниво;

 Наличие на места за паркиране, обозначени за хора с увреждания.

В повечето случаи за осигуряване на достъпна инфраструктура са необходими значителни 

финансови средства. Съществуват, обаче някои практични и рентабилни решения. 

Най-разпространеното и икономически изгодно решение е осигуряване на пълна достъпност до 

съоръженията на един от етажите в сградата и преместване на класа на трудноподвижното дете 

там. Обикновено това е първият етаж. Ако има външни стълби се монтира рампа; поне една 

тоалетна се пригодява за хора с увреждания; класната стая се пренарежда, за да се осигури 

достатъчно място за маневриране. Ако тоалетната не може да бъде пригодена, вариант е да се 

осигури достъп до друго подходящо помещение за катетеризация, като например здравния 

кабинет.

Въпреки своите плюсове, това решение не е най-приобщаващото и препоръчително, тъй като  много 

от кабинетите, библиотеката, столовата, са разположени на горните етажи и могат да останат 

недостъпни. В такъв случай училището трябва да осигури алтернативен достъп до тези услуги, 

например чрез помощник, който ще носи закуски, вода или книги от библиотеката. Този човек може 

да бъде учител, асистент или дори съученик.

Майката на Донка търси подкрепа от РУО. Насочват я към близкото квартално средно училище. 

Приемат Донка в редовен клас. Директорът намира стая за класа на първия етаж, който е на нивото 

на земята. В сградата има тоалетна за хора с увреждания. Детето може да се придвижва 

самостоятелно в класната стая и по коридорите, да излиза и влиза от сградата, да ползва тоалетна.

Всички мерки за подобряване на достъпността трябва да 

следват съответните стандарти и добри практики. Нашето 

проучване установи, че поради липса на опит и разбиране на 

стандартите за достъпност сред строителите и училищната 

администрация, училищната инфраструктура често остава 

недостъпна и дори опасна за учениците и хората с увреждания. 

За да подкрепи усилията на училищната администрация, 

ръководството за директори представя конкретни параметри 

и полезни съвети за превръщането на физическата среда на 

училището в безопасна, достъпна и приятелска за децата с 

увреждания.

Достъпна информация и обучителни материали

Всички материали и информация, предоставени в клас, 

трябва да са достъпни, разбираеми и използваеми от 

всички деца. Учениците със спина бифида и хидроцефалия 

може да се нуждаят от някои специални материали, като 

например:

 Допълнителен комплект учебници за дома;

 Копие от записките на учителя по урока;

 Аудио запис на преподадения от учителя урок;

 Приспособления и помощни технологии за работа в 

 клас;

 Софтуер/устройства за преобразуване на говор в текст и 

 обратно.

ЧЕТВЪРТО НИВО: ПРИНАДЛЕЖНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Четвъртото ниво от пирамидата обхваща нуждата от принадлежност на социално ниво. Съгласно 

класическата теория на Маслоу социалното ниво обикновено става приоритет след като базовите 

нива са достатъчно задоволени. На това ниво учениците търсят принадлежност към социалната 

си среда, искат да се идентифицират с връстниците си, да почувстват, че се вписват. Липсата на 

усещане за принадлежност често има отрицателен ефект при учениците, карайки ги да се 

чувстват изолирани и дори изключени от образователния процес. Всъщност най-големите 

затруднения пред учениците с дефицити се проявяват именно на това ниво. 

(Lutz, 2016)

Нашето проучване потвърждава тези констатации, но също така показва, че контактите с 

връстници са най-мотивиращият фактор сред учениците със спина бифида и хидроцефалия и 

техните родители в учебния процес.

През първите четири години, Елиф посещава редовен клас в масово училище. Родителите я 

записват заради контакта с децата. Момичето не може да възприеме нищо от материала, защото не 

чува. Не се научава да чете. Обича да рисува и преписва текстове като картини, без да знае 

значението им. Харесва и контактът с децата.

Изграждането на положителни взаимоотношения с връстници в детската градина и в училище 

може да бъде сериозно предизвикателство за децата със спина бифида и хидроцефалия. Някои от 

тях от ранна възраст се сблъскват с изолацията и изключването и не успяват да изградят добри 

социални умения. В процеса на израстване и прехода през юношеството към зрелостта, 

предизвикателствата нарастват още повече. Обикновено те са свързани с ниско самочувствие, 

неувереност, депресия, лоши социални умения и липса на социален опит. Въпреки че, тези 

проблеми са типични за всички млади хора, при децата и младежите със спина бифида и 

хидроцефалия, те са още по-обострени, заради допълнителните предизвикателства свързани с 

увреждането, с които те се сблъскват. 

Някои от тези предизвикателства значително възпрепятстват възможностите за неформално 

общуване с връстници и създаване на приятелства в училище. Когато тези пречки са 

идентифицирани навреме, те могат лесно да бъдат избегнати. Така се осигуряват по-добри условия 

за социално общуване и изграждане на социални умения. Например: 

 Голяма част от децата пропускат детската градина и така прескачат важно стъпало в 

 детското развитие, което носи много възможности за положителни контакти,  

 взаимодействие с връстници и трупане на социален опит;

 Децата със спина бифида обикновено се нуждаят от повече време за тоалет, заради 

 катетъризациите. Това намалява възможността за контакти с връстници през 

 междучасията. Добра практика е въвеждането на график за катетеризации във времето 

 извън голямото междучасие, така че детето да може да общува свободно;

 Повечето от тях не посещават часове по физическо възпитание и така пропускат ценна 

 възможност за развитие на положителни социални умения, умения за решаване на 

 проблеми и изграждане на екипност, които спорта в училище дава;

 По отношение на транспорта до и от училище, повечето деца са зависими от родителите си, 

 които ги придружават почти винаги. Причините са различни, от лошата инфраструктура до 

 тежките чанти. Времето преди и след училище може да се прекара в разходки и разговори с 

 приятели;

 Непрекъснатата асистенция и надзор от възрастен е поредната пречка пред свободното 

 общуване с връстници;

 Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия не участват в извънкласни занимания, 

 които са отлична възможност за срещи с хора със сходни интереси, създаване на 

 приятелства и развитие на социални умения. 

Честите хоспитализации и дългите периоди на отсъствие по различни здравословни причини, 

откъсват децата от училищния живот и им пречат да създадат по-дълбоки приятелства. Много 

вероятно е те да се нуждаят от допълнителна подкрепа в тази посока от своите учители и от 

другите заинтересовани страни.

ПЕТО НИВО: САМОУВАЖЕНИЕ И САМОСТОЯТЕЛНОСТ

За да бъдат ефективно приобщени в училище, децата трябва да се чувстват значими, уважавани и 

ценени от околните. Както споменахме по-рано, във връзка с психичното здраве, децата със спина 

бифида и с хидроцефалия често  демонстрират ниска самооценка. Изграждането на оптимална 

самостоятелност в ежедневието и на функционални житейски умения и компетенции, са от 

решаващо значение за постигане на независимост и самоувереност и по този начин за 

повишаване на самооценката при деца със спина бифида и хидроцефалия.

Като основни фактори определящи успешното функциониране в ежедневието и качеството на 

живот при децата със спина бифида, се посочват добрата физическа форма и мускулна сила, 

умствените способности и независимостта при придвижване. Те оказват влияние в много по-силна 

степен от другите медицински показатели, свързани с увреждането (Schoenmakers, 2004).

На практика това означава, че за да се насърчи самостоятелността и функционалността на 

учениците със спина бифида и хидроцефалия, детската градина и училището трябва да осигурят 

достъпна архитектурна среда, възможности за оптимално развитие и подходящи условия за спорт 

и физическа активност.

Това е дълъг процес, който изисква усилия от всички заинтересовани страни в образователния 

процес. Не можем да очакваме положителната промяна да се случи веднага, особено при деца, 

които са били изцяло зависими от грижата на възрастен и по отношение на уменията за 

самостоятелност, се развиват средно 2-5 години след връстниците си (Davis, 2006).

Всички заинтересовани страни трябва целенасочено и при всяка възможност да насърчават 

самостоятелността при децата:  

 За децата с двигателни увреждания достъпната архитектурна среда е определящ фактор 

 за постигане на самостоятелност в училище. Това е съществена предпоставка децата със 

 спина бифида и хидроцефалия да упражняват свободно правата си, да участват в 

 училищния живот наравно с връстниците си, да подобрят качеството си на живот, своята 

 самостоятелност и самочувствие.

 Всички тоалетни в училище са с клекало. Кабинките са прекалено тесни, за да се ползват с 

 асистент. Често се налага асистентката да сменя памперсите на Мони по коридорите, 

 докато другите деца са в час.;

 Някои деца със спина бифида успяват да ходят без нужда от каквато и да е помощ, докато 

 други може да се нуждаят от ортези или друг тип помощни средства, които да им помогнат 

 да се придвижват. Важно е децата да се научат да използват тези помощни средства 

 възможно най-рано, тъй като уменията за самостоятелно придвижване са пряко 

 свързани с когнитивно, физическо и социално развитие и независимост. Поради същите 

 причини по-големите деца трябва да познават достъпните транспортни услуги до училище;

 Възрастта за започване на самокатетеризация е различна, но при повечето деца това се 

 случва към десетата година (Atchley, 2020). Въпреки това, за някои деца на възраст 15-16 

 години самокатетеризацията си остава непреодолимо предизвикателство, без да има 

 медицинска предпоставка за това. Нужно е родителите и другите възрастни, които 

 катетъризират детето, да го насърчават и подготвят за прехода от ранна възраст, с 

 обяснения и включване в процедурата;
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 При децата с увреждания често се наблюдава прекалена зависимост от родител или друг 

 възрастен, дори за дейности, в които децата могат да се справят сами. Родителите трябва 

 да разпознават тези ситуации и да им противодействат ефективно, за да подкрепят 

 емоционалната независимост на детето. Включването на външен асистент в грижата, би 

 било добър вариант при наличието на подобна емоционална зависимост;

 Има различни варианти за минимизиране на теглото на ученическата чанта. Това може да 

 стане чрез осигуряване на шкаф за лични вещи в училище и втори комплект учебници; 

 използване на листове вместо тетрадки за работа в клас и ползването на електронна поща 

 за изпращане на готовите домашни. Така ще се намали нуждата от помощ на възрастни и 

 значително ще подобри самостоятелността на децата в училище и по пътя натам.

 

 Когато Ева се научава да се самокатетъризира, помощта на асистентката се ограничава 

 предимно до носенето на тежката чанта до и от училище. Ева изявява желание да остане 

 сама в училище. Родителите разговарят с училищното ръководство и класната и с леки 

 реорганизации успяват: директорът предлага втори комплект учебници, който да се ползва 

 само в училище; Ева получава ключ за една от тоалетните, където монтират  малка аптечка 

 с принадлежностите и; детето използва единични листове, вместо тетрадки. Чантата и се 

 олекотява значително и в 6-ти клас тя продължава без асистент. Децата от класа и помагат 

 с качването на стълби или с носенето на покупките;

 Съществуват специални приложения за смартфони и смартчасовници, които могат да 

 следят режима и диетата на детето и да му напомнят за катетеризациите, смяната на 

 позицията, приема на вода и лекарства. Те са изключително полезни в рутинната грижа и 

 позволяват на децата да бъдат по-независими в уменията си за самообслужване, вместо да 

 разчитат на възрастните да ги подканят;

 Когато срещнат дете с увреждане, повечето деца и възрастни се опитват да помогнат. 

 Такава помощ обаче не винаги е полезна и желана. За доброто самочувствие на децата е 

 важно да запазят своята независимост, доколкото това е възможно и да правят нещата, 

 които умеят, без незабавно някой да им се притичва на помощ. Когато предоставяте помощ 

 на детето, поискайте неговото разрешение и най-важното, попитайте го как иска да му 

 помогнете!;

 Физическата активност за хора със спина бифида е от решаващо значение, тъй като лошата 

 форма и загубата на сила могат да ги направят по-зависими в изпълнението на ежедневните 

 дейности (Rimmer, 2005). Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия могат и трябва 

 да участват в часовете по физическо възпитание. Понякога спортните дейности могат да 

 изискват адаптиране и модифициране, което е напълно постижимо с внимателно 

 планиране, достатъчно информация и творчество.

Проучване от 2005 г. (Schoenmakers, 2004) не открива съществени разлики в самочувствието и 

равнището на самоувереност между пациенти с по-тежки (менингомиелоцеле) и по-леки форми на 

спина бифида. Това показва, че всички деца със спина бифида и хидроцефалия се нуждаят от 

грижи и подкрепа, за да развият своите способности, представяне и функционалности. Нуждата 

от такава подкрепа съществува дори при децата, които могат да ходят без помощни средства 

или не са идентифицирани като ученици със специални образователни потребности.

Мони се придвижва без помощни средства, но е нестабилна. Майката се притеснява детето да не 

падне по стълбите или да бъде наранено от тичащи деца през междучасията. Директорката 

отказва да осигури допълнителни парапети на стълбите при входа или да премести класа на първи 

етаж, защото детето ходи и „няма нужда“.

ШЕСТО НИВО: КОГНИТИВНИ НУЖДИ

Когнитивните нужди са израз на естествената потребност у човек да учи, опознава, изследва и 

създава, за да разбере по-добре света около себе си. На това ниво ученикът се стреми да реализира 

своя личен потенциал в сферата на образованието. Учениците си поставят определени цели и се 

стремят към тяхното постижение.

 Повечето от тях имат средно ниво на интелигентност;

 Когнитивните функции се влияят най-силно от хидроцефалията и съпътстващите я 

 усложнения като проблеми с работата на клапата, брой на ревизии, наличие на припадъци и 

 допълнителни структурни аномалии на централната нервна система (Wills, 1993), (Fletcher, 

 1996);

 Резултатите от изследване на вербалната интелигентност дават по-точна прогноза за 

 потенциала на ученика, отколкото общите резултати на интелигентността;

 Децата със спина бифида се справят по-добре в четенето на глас и правописа,  отколкото в 

 разказването и математиката;

 Колкото по-високо е нивото на увреда, толкова по-голяма е вероятността интелигентността 

 и академичните умения да бъдат повлияни негативно;

 Учениците със спина бифида често демонстрират проблеми в перцептивно-моторното 

 развитие;

 Здравословните проблеми могат да повлияят негативно на успеха в училище;

 

Често се случва учениците със спина бифида и с хидроцефалия да бъдат несправедливо 

набеждавани за „мързеливи“ или „немотивирани“, когато всъщност са налице обучителни 

проблеми. Те трудно задържат внимание; работят бавно; неспокойни и разсеяни са; губят неща; 

могат да имат проблеми с вземането на решения. Изключително важно е педагогическият 

персонал да е обучен да разпознава затрудненията и да прилага стратегии за тяхното 

преодоляване. Понякога не е по силите на един учител да се справи с тази задача. Налага се 

прилагането на мултидисциплинарен подход и едновременна подкрепа от всички страни.

Ръководствата за всяка целева група дават полезни съвети как да се посрещнат когнитивните 

нужди на деца със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често срещаните обучителни затруднения, 

специфични стратегии за преподаване и добри практики са описани подробно в ръководствата за 

учители и специални учители.

СЕДМО НИВО: САМОЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

На последното ниво е поставена нуждата от усъвършенстване. Децата се стремят да подобрят 

училищната среда, собствения си живот и живота на хората около тях. Те вече не се 

самоопределят като уязвими и се чувстват готови да отстояват своите права и правата на другите.

 

Семействата често са най-добрият застъпник на детето и най-добрият модел за подражание, когато 

тези умения се заучават.  Въпреки това учителите и другите заинтересовани страни в 

образованието също могат да насърчат учениците в тази посока. 

Не само възрастните, но и самите ученици със спина бифида и с хидроцефалия трябва да познават 

и разбират правата си като деца и хора с увреждания. Важно е да могат да идентифицират 

дискриминацията и да познават техники и стратегии за справяне с нея. Това може да се постигне 

чрез положителни модели на подражание, добри примери, наставническа подкрепа и гражданско 

образование в училище.

Повече информация за това как всяка целева група може да подкрепи децата да подобрят уменията 

си за застъпничество и самозастъпничество, е предоставена във всяко ръководство.

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



детската градина и в училището. Multi-IN пирамидата е изградена от седем нива. В настоящия 

раздел ще се спрем на всяко от тях като опишем конкретните потребности попадащи в него, ще 

покажем реални примери и ще посочим как те могат да бъдат посрещнати от участниците в 

образователния процес/заинтересованите страни. 

Пирамида на приобщаването Multi-IN, адаптирана по йерархичния модел на Маслоу, в подкрепа

учениците със спина бифида и с хидроцефалия. 

ПЪРВО НИВО: ФИЗИОЛОГИЧНИ НУЖДИ

На първото ниво от модела на Маслоу са физиологичните нужди. Това са нуждите от първа 

необходимост в живота ни, като храна, питейна вода, сън, облекло, добро здраве.

Тук е моментът да обърнем внимание на цялостната представа за здравето на децата със спина 

бифида и с хидроцефалия. Съгласно общоприетото схващане, всички хора с увреждания имат 

здравословен проблем (ICF, 2001). Въпреки това, наличието на увреждане не означава, че човек е 

СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ НУЖДИ

През юни 1994 представители на 92 правителства и 25 международни организации се 

събират в Саламанка, Испания на Световна конференция посветена на специалните 

образователни потребности. Конференцията завършва с декларация, в която 

участниците потвърждават необходимостта от осигуряване на еднакво 

образование за всички хора със специални образователни нужди по 

света. Декларацията от Саламанка (United Nations Ministry of Educational, 

1994) определя децата със специални образователни потребности като 

деца, които срещат бариери пред равния достъп и участие в 

образованието, и потвърждава правото им да бъдат обучавани 

заедно с всички други деца. Декларацията обръща специално 

внимание на многообразието и приобщаването в училище на всички 

деца без значение от техните индивидуални различия и дефицити. 

В тази перспектива, децата със спина бифида и с хидроцефалия, наред със 

своите уникални характеристики, интереси и способности, имат комплексен набор от специални 

образователни потребности, които трябва да бъдат посрещнати, за да бъде успешно приобщаването им 

в детската градина и училището. Пълният спектър от тези нужди може да варира в зависимост от 

различни фактори и техните комбинации, като здравословно състояние, степен на увреждане, семейна 

среда и социално-икономически статус.

От съществено значение е, основните заинтересовани страни в образователния процес да умеят 

да идентифицират нуждите на децата, за да бъдат те посрещнати адекватно. Поради 

комплексния им характер, това се оказва трудна задача дори за професионалисти с богат опит 

или членове на семейството, които са прекарали години в грижи за децата си. Общите насоки 

разглеждат специфичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия в детската градина 

и в училището, за да подпомогнат заинтересованите страни успешно да ги идентифицират.  

Когато говорим за специални нужди, бихме искали да насърчим читателите да ги възприемат не 

като резултат от липси в детето, а като несъответствие между наличните ресурси в системата на 

образованието и нуждите от подкрепа на детето. Необходимо е да направим и някои други 

уточнения:

 В този раздел сме включили откъси от лични истории, изготвени въз основата на серия от 

 полуструктурирани, дълбочинни лични интервюта, които проведохме с родители и деца със 

 спина бифида и хидроцефалия от България и Словакия;

 Въпреки че ги наричаме специални или специфични, тези нужди не изискват, нито 

 предполагат, съществуването на специална образователна система, като специални 

 училища, специални класове, дневни центрове и др. Мястото на децата със спина бифида и 

 хидроцефалия е в масовата образователна система, където всички ученици с и без 

 увреждания учат заедно;

 Потребностите на децата със спина бифида и хидроцефалия в процеса на приобщаване 

 трябва да бъдат посрещнати от общообразователната система, чрез специални услуги, 

 предназначени и предоставени  в съответствие с нуждите им;

 Следвайки философията за равен достъп и пълно участие, описваме нуждите, които отиват 

 далеч отвъд академичната страна на образованието. 

ПРИЛАГАНЕ МОДЕЛЪТ НА МАСЛОУ ПРИ АНАЛИЗ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ НУЖДИ НА ДЕЦАТА СЪС СПИНА БИФИДА 
И С ХИДРОЦЕФАЛИЯ

Общите насоки използват моделът на Маслоу (Maslow, 1943) като концептуална рамка за 

систематизиране и анализ на нуждите на децата със спина бифида и хидроцефалия в училище. 

Йерархията на нуждите на Маслоу е мотивационна теория в психологията, която обобщава модела 

на човешките нужди, изобразени под формата на пирамида с пет надграждащи се нива.  От основата 

към върха, нуждите са описани като:

 Физиологични нужди, като нуждата от храна, вода, облекло;

 Нужда от сигурност и защита;

 Социална принадлежност, включително отношения с партньор, семейство, приятели;

 Уважение, постижения, признание, постигане на успех;

 Самоусъвършенстване, личностно и творческо израстване.

В основата на модела е разбирането, че когато човек се доближава до задоволяването на дадена 

потребност, той ще изпита следващата по-висока потребност в йерархията. Същевременно, човек 

може да бъде повлиян от множество нужди в един и същи момент. 

Моделът на Маслоу е ценен инструмент за оценка, който се използва в много области, свързани с 

работата и грижата за хора. Както редица изследователи са открили, той помага да се изследват в 

дълбочина най-разнообразни области в образованието (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). 

Прилага се  успешно при ученици извън норма, тъй като техните специфични нужди са по-трудни за 

идентифициране и посрещане (Lutz, 2016). В нашия случай, йерархичният модел на Маслоу ни дава 

концептуалната рамка за анализ на нуждите на децата със спина бифида и с хидроцефалия в 

нездрав. Независимо от своите увреждания или заболявания, хората могат да се намират в добро 

здраве, защото се хранят добре, правят упражнения, движат се, спят достатъчно, чувстват се в 

добро емоционално и физическо състояние (Krahn, 2021). С навременна и качествена грижа, и 

контрол над вторичните състояния, децата със спина бифида и хидроцефалия могат да се радват на 

добро здраве и да се чувстват физически добре. Усещането за добро здраве и физическа форма е 

субективно. Много хора имат трайни увреждания, но това не им пречи да се чувстват здрави и 

силни. Фактът, че някои деца се движат или говорят различно, не ги прави болни. Някои функции 

може да са засегнати, но това не означава, че страдат от болест. Не очаквайте да се оправят или да 

оздравеят. Не се отнасяйте с тях като с болни хора, а ги подкрепете да останат здрави!

За 7 години родителите на Виктор не успяват да намерят общ език с ръководството на 

училището. Директорката е добронамерена и се опитва да помогне, според 

собствените си разбирания. Отказва да остави класа на първия етаж и да подкрепи 

усилията на майката, а в същото време организира базари за събиране на средства, 

„за да може Виктор да проходи“, без да потърси съгласие или да уведоми 

предварително родителите. Това води до редица неудобни ситуации със съседи от 

квартала, които коментират доходите и покупките на семейството. Друга приумица на 

директорката е момчето да носи бяла народна носия, за да проходи.

Логично е да се очаква здравният работник в училище да поема грижата за основните здравни 

нужди на децата, включително и тези със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често това е 

училищната сестра. Здравните грижи и насърчаването на здравословен начин на живот, обаче не са 

отговорност единствено на медицинската сестра. От съществено значение е всички 

заинтересовани страни в образованието да разбират и приемат състоянието на детето, така че то да 

получи най-добра грижа и да се радва на най-добро здраве.

Обхватът на здравни грижи към децата със спина бифида и с хидроцефалия може да включва:

Проследяване работата на клапата

Около 85-90 процента от хората със спина бифида имат и хидроцефалия. Обикновено тя се лекува 

хирургично с поставяне на шънт (клапа), за да предпази мозъка от натрупването на ликвор в 

главата. При част от децата периодично се налага ревизия на клапата, поради неизправност или 

запушване. Важно е персоналът в училище да познава добре симптомите на неработещ шънт. При 

децата те могат да са различни, но най-често срещаните са сутрешно главоболие, висока 

температура, припадък, гадене и повръщане, необичайна умора и сънливост, необичайна 

раздразнителност и промени в настроението, замаяност, световъртеж, подуване и/или 

зачервяване на кожата в областта по протежение на клапната система.

Грижа за кожата

При хората със спина бифида обикновено се наблюдава по-слаба чувствителност или изцяло липса 

на такава в долната част на тялото. Някои деца не усещат болка, горещина, студ, порязване, 

изтръпване или влага. Кожните възпаления и рани могат да се развият бързо и рязко да се влошат. 

Най-честите препоръки в грижата за кожата в детската градина/училището включват:

 Децата трябва да носят широки и меки дрехи от естествени тъкани като памук, дори ако се 

 налага да се различават от училищната униформа;

 Мястото им в клас трябва да е далеч от източници на топлина като радиатори, печки на 

 дърва, камини. Децата трябва да избягват горещи метални повърхности през лятото и 

 продължително излагане на студ през зимата;

 Децата се нуждаят от помощ, когато носят горещи напитки;

 Децата трябва да избягват да работят с лаптоп в скута си, заради риск от изгаряне;

 Необходима е регулярна смяна на позата и преместване на тежестта на всеки 20-30 минути; 

 Препоръчва се раздвижване и леки физически упражнения;

 Полезни могат да бъдат декубитални възглавници за количката или стола, за да се избегне 

 разраняване на кожата в точките на натиск;

 Честата смяна на памперса/урологичната подложка е важна, за да се избегнат кожните 

 инфекции и раздразненията в областта; 

Алергия към латекс

Децата със спина бифида са група с повишен риск от развитие на алергия към латекс. Латексът е 

натурална гума, която се използва за изработването на много продукти присъстващи в училище. 

Такива са ръкавици, гумички, балони, подови настилки във физкултурния салон и на открито, 

дръжки на ракети и др. Рискът от развитие на алергия се повишава при многократния контакт с 

латекс. Поради тази причина, при деца със спина бифида, трябва да  се избягват латексови 

продукти и при възможност да бъдат заменени с алтернативи, изработени от винил или силикон. 

Алергичните симптоми могат да са с различни проявления. По-леките са зачервяване на кожата  в 

зоните на контакт с латекса,  сълзене и дразнене на очите, хрема, обрив. Може да се стигне до 

респираторен дистрес и анафилактичен шок.

Учениците, алергични или чувствителни към латекс, често са алергични и към някои храни, като 

банани, киви, папая, авокадо и кестени.

Контрол на инконтиненцията и предпазване от уроинфекции

Урологичните нарушения, в това число уроинфекции, инконтиненция и бъбречна недостатъчност, са 

основна причина за заболеваемост и смъртност при пациентите със спина бифида. В дългосрочен 

план, урологичните усложнения са причина за 33% от смъртността при тази пациентска група 

(Gutiérrez-González, 2020).

Чистата интермитентна катетеризация остава златен стандарт за контрол на пикочния мехур и 

съпътстващите уроинфекции при пациенти със спина бифида (Lapides J, 1972).

С тази информация искаме да подчертаем колко важно е поддържането на добро урологично 

здраве чрез прилагане на периодични катетеризации.  От решаващо значение е учебното заведение, 

където децата прекарват по-голямата част от времето си, да осигури подходящи условия за това, 

като например:

 Достъпно помещение за катетеризация, което е чисто и достатъчно широко, за да побере 

 възрастен придружител и да може детето да маневрира с количката си. То трябва да се 

 заключва, за да осигурява уединение и сигурност. Такова помещение може да е адаптирана 

 тоалетна, здравния кабинет или друга стая с ВиК;

 Обучен служител (сестра, лекар, асистент), който да извършва катетеризациите или да 

 помага на детето за това;

 Достатъчно време за извършване на периодичните катетеризации, понякога дори по време 

 на учебни занятия;

 Дискретна и незабавна помощ, в случай на инцидент с подмокряне или зацапване.

Повече информация за процедурата по чиста интермитентна катетеризация може да намерите в 

ръководствата за сестри и асистенти.

Когато Борис е на 3 години майката решава да се върне на работа. Започва да 

търси подходяща детска градина. Притесненията на семейството са 

свързани с нуждата Борис да бъде катетеризиран 2-3 пъти в рамките на 

работния ден. Майката преценява, че такава помощ може да потърси от 

медицинските сестри, с които всички градини разполагат. Въпреки че нормативната 

уредба вменява това задължение на сестрите в градини и училища, майката е чувала 

за случаи на отказ.

При първата среща със сестрата, майката носи със себе си цялата медицинска документация и прави 

нагледна демонстрация. Сестрата се съгласява и започва да катетеризира Борис в медицинския 

кабинет по два-три пъти дневно. Сменя и памперса на момчето. Всичко върви гладко. Майката се връща 

на работа, а детето се чувства добре в градината. Има приятели и ходи с желание.

Здравословен начин на живот

Децата със спина бифида и хидроцефалия са изложени на висок риск от затлъстяване. След 

навършване на 6 години, минимум 50% от тях са с наднормено тегло; при младите хора и 

възрастните над 50% са затлъстели. Излишните килограми ограничават подвижността, 

самостоятелността и уменията  за самообслужване в ежедневието, а така борбата с тях става още 

по-трудна. Най-доброто решение е превенцията и изграждането на здравословни хранителни 

навици от ранна детска възраст. Освен това, диетата богата на фибри и течности подпомага 

регулирането функцията на червата. 

Въпреки че семейството има най-голямо влияние върху формирането на хранителни навици, 

училището може да помогне и насърчи здравословния начин на живот, особено в областта на 

спорта и физическите дейности. Нашето проучване показа, че прилагането на адаптирани 

програми за децата със спина бифида и с хидроцефалия в часовете по физическо възпитание е 

възможно и може да бъде успешно. За съжаление, повечето от децата не участват в часовете по 

физическо. Аргументите може да са различни, но зад тях лесно прозира незнание и неразбиране на 

състоянието им. В практиката съществуват различни начини за приобщаване на дете със спина 

бифида в часовете по физическо възпитание. Двигателните умения не са толкова определящи, 

колкото желанието на страните. Даденият пример е за момче, което е в инвалидна количка и е 

активен спортист. 

В началното училище любимият предмет на Виктор е физическото възпитание. Салонът е на третия 

етаж, но майката го качва всеки път когато се наложи. Учителката го включва в заниманията като 

измисля игри с децата или му възлага индивидуални задачи, като бокс.

Душевно здраве 
Концепцията за Аз-а е основен компонент от психичното здраве. Тя включва начинът, по който детето 

възприема своята идентичност и по който осъзнава своите качества и особености, съпоставя ги спрямо 

останалите и изгражда самочувствие. Изследвания показват, че децата със спина бифида имат 

значително по-ниско самочувствие по отношение на външния си вид, атлетичност, социално приемане и 

представяне в училище (Shields, 2008). Заедно с това, те са изложени и на риск от депресивни симптоми 

и тревожност (Padua, 2002).

Рискът за психичното здраве изисква сътрудничество и участие на всички заинтересовани страни, 

особено по време на пубертета, когато някои деца със спина бифида и хидроцефалия могат да изпитват 

сериозни затруднения.

 Роза е чувствителна към силни звуци, често сменя настроенията си, понякога 

изпада в нервни кризи. Това се засилва след навлизане в пубертета. 

Когато е в първи клас, след обследване са установени обучителни 

затруднения. С нея започват да работят специален педагог и психолог. 

Майката е доволна от ресурсното подпомагане, защото в тиха и спокойна 

обстановка, Роза възприема материала по-добре. Психологът и оказва голяма 

подкрепа при някои от пубертетните кризи.

При обобщаване на физиологичните нужди, поставихме основен акцент върху цялостното здраве и 

грижи. Отделно от това, обръщаме внимание и на достъпа до храна и вода, който може да бъде 

затруднен поради недостъпната среда, особено при деца в колички. Често училищната столова, 

лавки и кафенета се намират в сутерена, на висок етаж или извън сградата; понякога чешмите са 

твърде високи или недостъпни за човек в инвалидна количка. Тези специфични случаи трябва да се 

вземат предвид, така че да се осигури достъп на всяко дете до храна и вода. Ако в училището не 

може да бъде направена реконструкция, трябва да има назначен отговорник, който да се грижи  

детето да не остава гладно и жадно.  Това може да е дежурният учител, асистент или съученик.

Допълнителна информация за физиологичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия 

е налична в ръководствата за всяка целева група. Здравните грижи са описани подробно в 

ръководството за медицински сестри

ВТОРО НИВО: БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА

The second level of Maslow's classic hierarchy is safety needs and it should be a major concern in all 

schools and kindergartens. As any other students, children with spina bifida and hydrocephalus need to 

feel safe in the environment in which they are learning.

Първа помощ

Всяко учебно заведение трябва да разполага с поне един служител, обучен да оказва първа помощ. 

В България това обикновено е медицинският персонал, заради своето образование и опит. 

Най-честите състояния, които изискват оказването на първа помощ при децата със спина бифида и 

с хидроцефалия са случаи на неизправност на клапата, припадъци, изгаряния, счупване на кости. 

Училищният персонал, който взаимодейства с детето, също трябва да е обучен как да реагира в 

тези случаи, кого трябва да уведоми и кога да сигнализира 112.

Евакуация при бедствия

Природни бедствия и други извънредни ситуации могат да се случат винаги и по всяко време. За да 

бъдат добре подготвени, детските градини и училищата изготвят план за евакуация и провеждат 

регулярни практики и обучения. Планът за евакуация трябва да съдържа ясни процедури и 

отговорности по отношение на лицата, които ще се нуждаят от специална помощ в случай на 

извънредна ситуация,в това число и ученици със спина бифида и с хидроцефалия.

Осигуряването на столове и носилки за спешни случаи, като част от плана, могат да улеснят 

евакуацията на трудноподвижните хора, особено от по-високите етажи на учреждението. Ако 

такива приспособления не са налични, е препоръчително класът, в който учи трудно подвижно дете, 

да бъде оставен на първия етаж, като най-достъпна и безопасна опция.

Провеждането на обучения е от значение, за да се избегне паника сред персонала и учениците при  

реална ситуация. Те са и добър индикатор за това какво може да се случи в случай на спешност.

… в училището се провежда учение за пожарна безопасност. По време на последния час за деня, 

човек от персонала влиза по стаите и предупреждава за пожар. Децата се втурват по стълбите, а 11 

годишният Виктор влиза в асансьора и натиска бутона. Докато пътува надолу, токът е спрян и 

детето остава в пълна тъмнина, затворен между етажите. Чува само превъзбудени викове „Пожар!“. 

Успява да се съвземе от уплахата и звъни по мобилния телефон на баща си, който телефонира на 

ръководството на училището. До обаждането на бащата никой не е установил липсата на Виктор.  

Психически момчето се възстановява трудно. Дълго след инцидента не може да стои в затворени 

пространства и се налага бабата да го придружава в училище за няколко месеца. 

Майката подава сигнали до различни институции, но така и не разбира кой носи отговорност за 

случая.

Защита от тормоз

Според ЮНЕСКО, учениците с увреждания са засегнати от тормоз в по-голяма степен, без значение 

от възраст и учебна среда, като това оказва негативно въздействие върху тяхното образование, 

здраве и общо благополучие. 

Много проучвания показват, че учителите и училищният персонал често подценяват тормоза в 

училищата. От друга страна родителите са по-чувствителни и по-лесно могат да разберат когато 

собственото им дете е обект на тормоз (Demaray, 2013). Затова, добрата комуникация между 

заинтересованите страни, основана на доверие и уважение, е изключително важна. Всеки в 

училище носи отговорност и има задължение да наблюдават за предупредителни признаци на 

тормоз, тъй като някои непреки форми на агресията са трудни за разпознаване. 

В случай на тормоз се налагат синхронизирани и твърди действия от всички страни. Необходимо е 

да се подходи със спокойствие и уважение, които могат да осигурят подкрепяща, грижовна и 

безопасна среда на всички ученици.

 Училищният психолог има важната роля да подкрепи детето-жертва и да му помогне да развие 

устойчивост и увереност в себе си.

Стела няма близки приятели в училище. Общува с едно-две деца. Понякога е обект на обиди и 

вербален тормоз от група деца от класа. Едно от момчетата си позволява да я рита и удря.  Класната 

не успява да се справи с проблема. Не взема страна, защото това са „детски работи“. Майката 

подава редица сигнали до директорката, РУО (Регионалното управление на образованието), МОН. 

Свързва се с адвокат и обмисля завеждане на дело. В крайна сметка момичето се премества в 

друго училище и ситуацията се успокоява. 

Стела трудно приема обидите от съучениците. Има периоди, в които става много емоционална и 

плаче. Тогава майката я спира от училище за седмица-две, докато се успокои.

Безопасна инфраструктура в и около училище, подходяща за хора с увреждания

От една страна, съществува известно припокриване между тази тема и нуждите на децата от 

достъпност, разгледани на следващото ниво от пирамидата. От друга, виждаме „достъпността“ 

по-скоро в контекста на възможност за упражняване на права и достъп до услуги, докато 

„безопасната инфраструктура“ е екзистенциален минимум, който училищата и детските градини 

трябва да осигурят. Поради тази причина и отделяме специално внимание. 

Представяме някои примери, свързани с безопасната инфраструктура, които се отнасят до 

нуждите на учениците със спина бифида и хидроцефалия: 

 Слабата чувствителност или пълната липса на чувствителност в долната част на тялото 

 носи сериозен риск за здравето. Понякога децата не могат да усетят, че нещо се случва с 

 тялото им и лесно могат да се изгорят, наранят или да счупят крак, без дори да усетят;

 Подредбата в класната стая трябва да позволява на децата, използващи помощни средства, 

 да се придвижват безопасно и свободно, за да могат да участват наравно с останалите във 

 всички дейности на класа. Пътеките между чиновете трябва да са достатъчно широки, 

 разчистени от ученически чанти, несесери и др.;

 Рампите са едно от икономически най-достъпните и най-използвани решения за 

 подобряване достъпността на сградите. При проектирането и монтирането им обаче рядко 

 се спазват стандарти. Рампите често са твърде стръмни, тесни и хлъзгави, което ги прави 

 опасни и неизползваеми. 

 Училището е със стълби до първия етаж, а коридорите са на нива. За да стигне до 

класната стая на първия етаж, майката и бабата на Роза я вдигат. Използвайки 

предизборна кампания, майката успява да издейства общинско финансиране 

за подобряване на достъпността в училище. Монтират естакади на задния 

вход и в коридорите, които обаче не помагат заради големия си наклон.  

Впоследствие, по инициатива на майката, директорката кандидатства по 

национална програма и получава финансиране за асансьор до първия 

 етаж. ;

 Монтирането на парапетите на външните стълби и от двете страни по протежението на 

 вътрешните, значително би подобрило самостоятелността, мобилността и усещането за 

 сигурност у децата. Това би имало силен положителен ефект върху  учениците с леки 

 двигателни увреждания, които не използват помощни средства. Нашето проучване показва, 

 че техните нужди от безопасност често остават неидентифицирани и непосрещнати,  поради 

 презумпцията, че могат да ходят самостоятелно. Не се вземат предвид важни детайли: 

 дейности като изкачване на стълби или 20 минутно ходене пеша до училище са рискови, 

 отнемат време и често не са възможни за дете с тежка чанта. Децата се нуждаят от помощ 

 или им отнема твърде много време;

 В училището има специализирани кабинети по физика, биология, география, компютърно 

 обучение и др., които са разположени на различни етажи в сградата. Качването и слизането 

 по стълбите за нея е предизвикателство и отнема цялото време през междучасията. Тъй 

 като все пак се справя, ръководството не счита за нужно да взема мерки и да мести класа на 

 първия етаж.

 Цялото семейство е ангажирано с образованието на Александра. Баща и я води сутрин с 

 колата, влиза с нея в училище и носи чантата до стаята на втория етаж;

 Дворът и тротоарите около сградата са важна част от училищната инфраструктура и също 

 трябва да са безопасни и достъпни. Това включва регулярно почистване на снега и листата; 

 осигуряване на ниски бордюри, здрави плочки и свободни тротоари за пешеходци.

 

 Основното училище на Мартин е било на 200 метра от дома му, но всеки ден  

 баща му го карал до там. Плочките на тротоарите били толкова счупени, 

 че количката едва се придвижвала. След няколко скъпи ремонти, баща 

 му решил да ползват колата

 Като цяло, ходенето на училище през зимата е предизвикателство. 

 Училищният двор е покрит със сняг, а деца и учители стигат до входа 

 през малка заледена пътека. Катка не може да върви с патериците и 

 се налага майка и да я придружава всеки ден до класната стая.

Допълнителна информация за нуждите от безопасност на деца със спина бифида и хидроцефалия е 

налична в ръководствата за всяка целева група.

ТРЕТО НИВО: ДОСТЪПНОСТ

Съгласно дефиницията на ООН, достъпността означава равен достъп на всички, като се допълва, че 

без достъп до съоръженията и услугите в общността, хората с увреждания никога няма да 

бъдат напълно приобщени (UN, н.д.).  Това твърдение е валидно, както за образованието, така и за 

всяка друга област от живота. Тъй като достъпността е определящ фактор за успешното 

приобщаване, сме я включили към базовите нива на пирамидата, заедно с физиологичните нужди 

и безопасността. 

Необходимостта от достъпност е толкова основна за децата със спина бифида и с хидроцефалия, че 

в повечето случаи не училищният профил или интересите определят училището, което детето ще 

посещава, а именно достъпната архитектура на сградата и съоръженията.

 

Александра се справя добре с учебния материал. Прави впечатление на прилежна и любознателна 

ученичка. Често получава похвали. На зрелостните изпити получава много добри оценки, които и 

позволяват да избира измежду най-добрите гимназии в града. След много размисли, семейството 

решава да не се възползва от тази възможност. Алекс продължава в  досегашното училище. То е 

близо до дома, изградени са добри отношения с екипа и е установена рутина при катетъризациите. 

Това надделява над интересите и възможностите на детето.

Семейството на Виктор се насочва към тази гимназия единствено заради изградената достъпна 

архитектурна среда. Интересите на момчето и профилът на училището не са фактор при избора. 

Сградата е снабдена с рампа до първи етаж, асансьор и тоалетна за хора с увреждания. Виктор 

може да стигне самостоятелно до всички помещения. Не ползва асистенция от възрастен в 

училище

Достъпността не следва да се разбира само във физически смисъл, но и като достъп до 

информация, услуги и съоръжения. Училището може да предприеме различни мерки за 

подобряване достъпа на деца със спина бифида и с хидроцефалия до образование. Някои от тях са 

свързани с изграждане на училищна среда без бариери, други с осигуряване на информация, 

комуникация и учебни материали в алтернативни формати.

Достъпна училищна инфраструктура

Недостъпният транспорт до училище, недостъпните входове и невъзможността някои деца да 

стигат свободно до столовата, специализираните кабинети, библиотеката и тоалетната, както и 

неподходящото обзавеждане на класните стаи, хлъзгавите подови настилки и др., се разглеждат 

като бариери пред образованието на деца с увреждания, в това число и децата със спина бифида и 

хидроцефалия.  Тези инфраструктурни бариери трябва да бъдат премахнати, за да се осигури 

приобщаваща училищна среда за всяко дете.

Достъпната училищна инфраструктура може да включва:

 Рампи във и извън сградата на училището за децата, които не могат да ползват стълби или 

 да качват бордюри;

 Парапети на външните стълби и двустранни парапети по протежение на вътрешното 

 стълбище;

 Асансьор в сградите с повече от един етаж;

 Достатъчно широки врати, осигуряващи свободното движение на деца в колички;

 Класни стаи с достатъчно място за маневри на дете в количка;

 Тоалетни помещения достъпни за колички, с достатъчно място за маневриране около 

 тоалетната и мивката и за придружител; с осигурено заключване и помощни дръжки;

 Обзавеждане в класната стая, предназначено да се използва от децата с увреждания – 

 достатъчно високи бюра, столове и др;

 Двор, площадки и тротоари около сградата, достъпни за деца в колички;

 Подходяща височина на дъската, за да може да се ползва от деца в колички;

 Отсъствие на катедра пред дъската; 

 Класната стая, която е на едно ниво;

 Наличие на места за паркиране, обозначени за хора с увреждания.

В повечето случаи за осигуряване на достъпна инфраструктура са необходими значителни 

финансови средства. Съществуват, обаче някои практични и рентабилни решения. 

Най-разпространеното и икономически изгодно решение е осигуряване на пълна достъпност до 

съоръженията на един от етажите в сградата и преместване на класа на трудноподвижното дете 

там. Обикновено това е първият етаж. Ако има външни стълби се монтира рампа; поне една 

тоалетна се пригодява за хора с увреждания; класната стая се пренарежда, за да се осигури 

достатъчно място за маневриране. Ако тоалетната не може да бъде пригодена, вариант е да се 

осигури достъп до друго подходящо помещение за катетеризация, като например здравния 

кабинет.

Въпреки своите плюсове, това решение не е най-приобщаващото и препоръчително, тъй като  много 

от кабинетите, библиотеката, столовата, са разположени на горните етажи и могат да останат 

недостъпни. В такъв случай училището трябва да осигури алтернативен достъп до тези услуги, 

например чрез помощник, който ще носи закуски, вода или книги от библиотеката. Този човек може 

да бъде учител, асистент или дори съученик.

Майката на Донка търси подкрепа от РУО. Насочват я към близкото квартално средно училище. 

Приемат Донка в редовен клас. Директорът намира стая за класа на първия етаж, който е на нивото 

на земята. В сградата има тоалетна за хора с увреждания. Детето може да се придвижва 

самостоятелно в класната стая и по коридорите, да излиза и влиза от сградата, да ползва тоалетна.

Всички мерки за подобряване на достъпността трябва да 

следват съответните стандарти и добри практики. Нашето 

проучване установи, че поради липса на опит и разбиране на 

стандартите за достъпност сред строителите и училищната 

администрация, училищната инфраструктура често остава 

недостъпна и дори опасна за учениците и хората с увреждания. 

За да подкрепи усилията на училищната администрация, 

ръководството за директори представя конкретни параметри 

и полезни съвети за превръщането на физическата среда на 

училището в безопасна, достъпна и приятелска за децата с 

увреждания.

Достъпна информация и обучителни материали

Всички материали и информация, предоставени в клас, 

трябва да са достъпни, разбираеми и използваеми от 

всички деца. Учениците със спина бифида и хидроцефалия 

може да се нуждаят от някои специални материали, като 

например:

 Допълнителен комплект учебници за дома;

 Копие от записките на учителя по урока;

 Аудио запис на преподадения от учителя урок;

 Приспособления и помощни технологии за работа в 

 клас;

 Софтуер/устройства за преобразуване на говор в текст и 

 обратно.

ЧЕТВЪРТО НИВО: ПРИНАДЛЕЖНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Четвъртото ниво от пирамидата обхваща нуждата от принадлежност на социално ниво. Съгласно 

класическата теория на Маслоу социалното ниво обикновено става приоритет след като базовите 

нива са достатъчно задоволени. На това ниво учениците търсят принадлежност към социалната 

си среда, искат да се идентифицират с връстниците си, да почувстват, че се вписват. Липсата на 

усещане за принадлежност често има отрицателен ефект при учениците, карайки ги да се 

чувстват изолирани и дори изключени от образователния процес. Всъщност най-големите 

затруднения пред учениците с дефицити се проявяват именно на това ниво. 

(Lutz, 2016)

Нашето проучване потвърждава тези констатации, но също така показва, че контактите с 

връстници са най-мотивиращият фактор сред учениците със спина бифида и хидроцефалия и 

техните родители в учебния процес.

През първите четири години, Елиф посещава редовен клас в масово училище. Родителите я 

записват заради контакта с децата. Момичето не може да възприеме нищо от материала, защото не 

чува. Не се научава да чете. Обича да рисува и преписва текстове като картини, без да знае 

значението им. Харесва и контактът с децата.

Изграждането на положителни взаимоотношения с връстници в детската градина и в училище 

може да бъде сериозно предизвикателство за децата със спина бифида и хидроцефалия. Някои от 

тях от ранна възраст се сблъскват с изолацията и изключването и не успяват да изградят добри 

социални умения. В процеса на израстване и прехода през юношеството към зрелостта, 

предизвикателствата нарастват още повече. Обикновено те са свързани с ниско самочувствие, 

неувереност, депресия, лоши социални умения и липса на социален опит. Въпреки че, тези 

проблеми са типични за всички млади хора, при децата и младежите със спина бифида и 

хидроцефалия, те са още по-обострени, заради допълнителните предизвикателства свързани с 

увреждането, с които те се сблъскват. 

Някои от тези предизвикателства значително възпрепятстват възможностите за неформално 

общуване с връстници и създаване на приятелства в училище. Когато тези пречки са 

идентифицирани навреме, те могат лесно да бъдат избегнати. Така се осигуряват по-добри условия 

за социално общуване и изграждане на социални умения. Например: 

 Голяма част от децата пропускат детската градина и така прескачат важно стъпало в 

 детското развитие, което носи много възможности за положителни контакти,  

 взаимодействие с връстници и трупане на социален опит;

 Децата със спина бифида обикновено се нуждаят от повече време за тоалет, заради 

 катетъризациите. Това намалява възможността за контакти с връстници през 

 междучасията. Добра практика е въвеждането на график за катетеризации във времето 

 извън голямото междучасие, така че детето да може да общува свободно;

 Повечето от тях не посещават часове по физическо възпитание и така пропускат ценна 

 възможност за развитие на положителни социални умения, умения за решаване на 

 проблеми и изграждане на екипност, които спорта в училище дава;

 По отношение на транспорта до и от училище, повечето деца са зависими от родителите си, 

 които ги придружават почти винаги. Причините са различни, от лошата инфраструктура до 

 тежките чанти. Времето преди и след училище може да се прекара в разходки и разговори с 

 приятели;

 Непрекъснатата асистенция и надзор от възрастен е поредната пречка пред свободното 

 общуване с връстници;

 Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия не участват в извънкласни занимания, 

 които са отлична възможност за срещи с хора със сходни интереси, създаване на 

 приятелства и развитие на социални умения. 

Честите хоспитализации и дългите периоди на отсъствие по различни здравословни причини, 

откъсват децата от училищния живот и им пречат да създадат по-дълбоки приятелства. Много 

вероятно е те да се нуждаят от допълнителна подкрепа в тази посока от своите учители и от 

другите заинтересовани страни.

ПЕТО НИВО: САМОУВАЖЕНИЕ И САМОСТОЯТЕЛНОСТ

За да бъдат ефективно приобщени в училище, децата трябва да се чувстват значими, уважавани и 

ценени от околните. Както споменахме по-рано, във връзка с психичното здраве, децата със спина 

бифида и с хидроцефалия често  демонстрират ниска самооценка. Изграждането на оптимална 

самостоятелност в ежедневието и на функционални житейски умения и компетенции, са от 

решаващо значение за постигане на независимост и самоувереност и по този начин за 

повишаване на самооценката при деца със спина бифида и хидроцефалия.

Като основни фактори определящи успешното функциониране в ежедневието и качеството на 

живот при децата със спина бифида, се посочват добрата физическа форма и мускулна сила, 

умствените способности и независимостта при придвижване. Те оказват влияние в много по-силна 

степен от другите медицински показатели, свързани с увреждането (Schoenmakers, 2004).

На практика това означава, че за да се насърчи самостоятелността и функционалността на 

учениците със спина бифида и хидроцефалия, детската градина и училището трябва да осигурят 

достъпна архитектурна среда, възможности за оптимално развитие и подходящи условия за спорт 

и физическа активност.

Това е дълъг процес, който изисква усилия от всички заинтересовани страни в образователния 

процес. Не можем да очакваме положителната промяна да се случи веднага, особено при деца, 

които са били изцяло зависими от грижата на възрастен и по отношение на уменията за 

самостоятелност, се развиват средно 2-5 години след връстниците си (Davis, 2006).

Всички заинтересовани страни трябва целенасочено и при всяка възможност да насърчават 

самостоятелността при децата:  

 За децата с двигателни увреждания достъпната архитектурна среда е определящ фактор 

 за постигане на самостоятелност в училище. Това е съществена предпоставка децата със 

 спина бифида и хидроцефалия да упражняват свободно правата си, да участват в 

 училищния живот наравно с връстниците си, да подобрят качеството си на живот, своята 

 самостоятелност и самочувствие.

 Всички тоалетни в училище са с клекало. Кабинките са прекалено тесни, за да се ползват с 

 асистент. Често се налага асистентката да сменя памперсите на Мони по коридорите, 

 докато другите деца са в час.;

 Някои деца със спина бифида успяват да ходят без нужда от каквато и да е помощ, докато 

 други може да се нуждаят от ортези или друг тип помощни средства, които да им помогнат 

 да се придвижват. Важно е децата да се научат да използват тези помощни средства 

 възможно най-рано, тъй като уменията за самостоятелно придвижване са пряко 

 свързани с когнитивно, физическо и социално развитие и независимост. Поради същите 

 причини по-големите деца трябва да познават достъпните транспортни услуги до училище;

 Възрастта за започване на самокатетеризация е различна, но при повечето деца това се 

 случва към десетата година (Atchley, 2020). Въпреки това, за някои деца на възраст 15-16 

 години самокатетеризацията си остава непреодолимо предизвикателство, без да има 

 медицинска предпоставка за това. Нужно е родителите и другите възрастни, които 

 катетъризират детето, да го насърчават и подготвят за прехода от ранна възраст, с 

 обяснения и включване в процедурата;

"Информацията е ключът към по-добрия живот за хората със спина бифида и хидроцефалия“

Международна федерация за спина бифида и хидроцефалия (IF SBH)

Целта на Общите насоки е да водят професионалистите и членовете на семейството по пътя им в 

подкрепа на ефективното и осмислено образование на децата и младежите със спина бифида и с 

хидроцефалия, което да влияние положително на целия им живот.

В основата на този процес стоят разбиранията и убежденията на експертите и семейството. 

Съвременните гледни точки върху развитието и живота на хората със спина бифида и 

хидроцефалия, следващи напредъка на технологиите и науката, налагат приемането на холистичен 

подход и прилагането на мултидисциплинарен модел за постигане на качествено образование. 

Учениците със спина бифида и с хидроцефалия не могат и не трябва да бъдат разглеждани през 

призмата на едно единствено професионално направление.

Интернет, социалните мрежи и медиите представят хората със спина бифида и хидроцефалия от 

цял свят като успешни, социално приобщени личности, много често активни в области като спорт, 

култура или граждански каузи.

Без образование пътят им към включването в обществото е много по-труден, дори невъзможен. 

Правото на образование се сравнява с асансьор, благодарение на който става възможно да се 

упражнят и останалите човешки права. Цялостната ранна грижа заема основно място в 

образованието. Въпреки че се нуждаят от грижите на множество медицински специалисти през 

целия си живот, децата и младите хора със спина бифида и с хидроцефалия, не са на първо място 

пациенти. Цялостният поглед върху детето през неговите нужди, до голяма степен същите като на 

всички останали деца, и през неговите права, неизменно тласка професионалистите към взаимно 

сътрудничество. Световната здравна организация поставя фокус не само върху здравните и 

функционалните аспекти, но и върху степента на участие на хората с увреждания в обществения 

живот. Активността им във всяка една област се определя преди всичко от множеството бариери, 

все още съществуващи в нашето общество. Именно моделът на приобщаващото образование е 

инструментът, който открива нови перспективи пред хората с увреждания - като идентифицира и 

посочва съществуващите бариери и ако е възможно, като ги премахва или търси други начини 

преодоляването им. Сътрудничеството, активното участие и въвличането на семейството в 

търсенето на начини и вземането на решения, са в стълбовете на приобщаващото образование.

Процесът изисква постоянна саморефлексия – как и защо действаме, какви цели си поставяме и 

какво постигаме с установените процедури.
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 При децата с увреждания често се наблюдава прекалена зависимост от родител или друг 

 възрастен, дори за дейности, в които децата могат да се справят сами. Родителите трябва 

 да разпознават тези ситуации и да им противодействат ефективно, за да подкрепят 

 емоционалната независимост на детето. Включването на външен асистент в грижата, би 

 било добър вариант при наличието на подобна емоционална зависимост;

 Има различни варианти за минимизиране на теглото на ученическата чанта. Това може да 

 стане чрез осигуряване на шкаф за лични вещи в училище и втори комплект учебници; 

 използване на листове вместо тетрадки за работа в клас и ползването на електронна поща 

 за изпращане на готовите домашни. Така ще се намали нуждата от помощ на възрастни и 

 значително ще подобри самостоятелността на децата в училище и по пътя натам.

 

 Когато Ева се научава да се самокатетъризира, помощта на асистентката се ограничава 

 предимно до носенето на тежката чанта до и от училище. Ева изявява желание да остане 

 сама в училище. Родителите разговарят с училищното ръководство и класната и с леки 

 реорганизации успяват: директорът предлага втори комплект учебници, който да се ползва 

 само в училище; Ева получава ключ за една от тоалетните, където монтират  малка аптечка 

 с принадлежностите и; детето използва единични листове, вместо тетрадки. Чантата и се 

 олекотява значително и в 6-ти клас тя продължава без асистент. Децата от класа и помагат 

 с качването на стълби или с носенето на покупките;

 Съществуват специални приложения за смартфони и смартчасовници, които могат да 

 следят режима и диетата на детето и да му напомнят за катетеризациите, смяната на 

 позицията, приема на вода и лекарства. Те са изключително полезни в рутинната грижа и 

 позволяват на децата да бъдат по-независими в уменията си за самообслужване, вместо да 

 разчитат на възрастните да ги подканят;

 Когато срещнат дете с увреждане, повечето деца и възрастни се опитват да помогнат. 

 Такава помощ обаче не винаги е полезна и желана. За доброто самочувствие на децата е 

 важно да запазят своята независимост, доколкото това е възможно и да правят нещата, 

 които умеят, без незабавно някой да им се притичва на помощ. Когато предоставяте помощ 

 на детето, поискайте неговото разрешение и най-важното, попитайте го как иска да му 

 помогнете!;

 Физическата активност за хора със спина бифида е от решаващо значение, тъй като лошата 

 форма и загубата на сила могат да ги направят по-зависими в изпълнението на ежедневните 

 дейности (Rimmer, 2005). Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия могат и трябва 

 да участват в часовете по физическо възпитание. Понякога спортните дейности могат да 

 изискват адаптиране и модифициране, което е напълно постижимо с внимателно 

 планиране, достатъчно информация и творчество.

Проучване от 2005 г. (Schoenmakers, 2004) не открива съществени разлики в самочувствието и 

равнището на самоувереност между пациенти с по-тежки (менингомиелоцеле) и по-леки форми на 

спина бифида. Това показва, че всички деца със спина бифида и хидроцефалия се нуждаят от 

грижи и подкрепа, за да развият своите способности, представяне и функционалности. Нуждата 

от такава подкрепа съществува дори при децата, които могат да ходят без помощни средства 

или не са идентифицирани като ученици със специални образователни потребности.

Мони се придвижва без помощни средства, но е нестабилна. Майката се притеснява детето да не 

падне по стълбите или да бъде наранено от тичащи деца през междучасията. Директорката 

отказва да осигури допълнителни парапети на стълбите при входа или да премести класа на първи 

етаж, защото детето ходи и „няма нужда“.

ШЕСТО НИВО: КОГНИТИВНИ НУЖДИ

Когнитивните нужди са израз на естествената потребност у човек да учи, опознава, изследва и 

създава, за да разбере по-добре света около себе си. На това ниво ученикът се стреми да реализира 

своя личен потенциал в сферата на образованието. Учениците си поставят определени цели и се 

стремят към тяхното постижение.

 Повечето от тях имат средно ниво на интелигентност;

 Когнитивните функции се влияят най-силно от хидроцефалията и съпътстващите я 

 усложнения като проблеми с работата на клапата, брой на ревизии, наличие на припадъци и 

 допълнителни структурни аномалии на централната нервна система (Wills, 1993), (Fletcher, 

 1996);

 Резултатите от изследване на вербалната интелигентност дават по-точна прогноза за 

 потенциала на ученика, отколкото общите резултати на интелигентността;

 Децата със спина бифида се справят по-добре в четенето на глас и правописа,  отколкото в 

 разказването и математиката;

 Колкото по-високо е нивото на увреда, толкова по-голяма е вероятността интелигентността 

 и академичните умения да бъдат повлияни негативно;

 Учениците със спина бифида често демонстрират проблеми в перцептивно-моторното 

 развитие;

 Здравословните проблеми могат да повлияят негативно на успеха в училище;

 

Опитът показва, че когато професионалистите са отворени към приобщаването и активното участие 

на децата и младежите със спина бифида и с хидроцефалия, това обогатява и носи дългосрочни 

ползи за повечето от участници в образователния процес. Вярваме, че присъствието на децата със 

спина бифида и хидроцефалия в образователните институции може да е мостът към социалното им 

включване и е ефективен инструмент за изграждане на устойчивост при всички останали деца в 

училището и детската градина.

Никой от нас не може да спаси целия свят, но с ефективната подкрепа на едно дете, всеки може 

да промени света и бъдеще му. Благодарим на всички, които се решат да направят това и 

поканят останалите да им сътрудничат! Така градим нашия общ успех. Хората със спина 

бифида и хидроцефалия са невероятни! Те имат своите права и могат да се наслаждават на 

активен живот и щастливо бъдеще.

Често се случва учениците със спина бифида и с хидроцефалия да бъдат несправедливо 

набеждавани за „мързеливи“ или „немотивирани“, когато всъщност са налице обучителни 

проблеми. Те трудно задържат внимание; работят бавно; неспокойни и разсеяни са; губят неща; 

могат да имат проблеми с вземането на решения. Изключително важно е педагогическият 

персонал да е обучен да разпознава затрудненията и да прилага стратегии за тяхното 

преодоляване. Понякога не е по силите на един учител да се справи с тази задача. Налага се 

прилагането на мултидисциплинарен подход и едновременна подкрепа от всички страни.

Ръководствата за всяка целева група дават полезни съвети как да се посрещнат когнитивните 

нужди на деца със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често срещаните обучителни затруднения, 

специфични стратегии за преподаване и добри практики са описани подробно в ръководствата за 

учители и специални учители.

СЕДМО НИВО: САМОЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

На последното ниво е поставена нуждата от усъвършенстване. Децата се стремят да подобрят 

училищната среда, собствения си живот и живота на хората около тях. Те вече не се 

самоопределят като уязвими и се чувстват готови да отстояват своите права и правата на другите.

 

Семействата често са най-добрият застъпник на детето и най-добрият модел за подражание, когато 

тези умения се заучават.  Въпреки това учителите и другите заинтересовани страни в 

образованието също могат да насърчат учениците в тази посока. 

Не само възрастните, но и самите ученици със спина бифида и с хидроцефалия трябва да познават 

и разбират правата си като деца и хора с увреждания. Важно е да могат да идентифицират 

дискриминацията и да познават техники и стратегии за справяне с нея. Това може да се постигне 

чрез положителни модели на подражание, добри примери, наставническа подкрепа и гражданско 

образование в училище.

Повече информация за това как всяка целева група може да подкрепи децата да подобрят уменията 

си за застъпничество и самозастъпничество, е предоставена във всяко ръководство.

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



детската градина и в училището. Multi-IN пирамидата е изградена от седем нива. В настоящия 

раздел ще се спрем на всяко от тях като опишем конкретните потребности попадащи в него, ще 

покажем реални примери и ще посочим как те могат да бъдат посрещнати от участниците в 

образователния процес/заинтересованите страни. 

Пирамида на приобщаването Multi-IN, адаптирана по йерархичния модел на Маслоу, в подкрепа

учениците със спина бифида и с хидроцефалия. 

ПЪРВО НИВО: ФИЗИОЛОГИЧНИ НУЖДИ

На първото ниво от модела на Маслоу са физиологичните нужди. Това са нуждите от първа 

необходимост в живота ни, като храна, питейна вода, сън, облекло, добро здраве.

Тук е моментът да обърнем внимание на цялостната представа за здравето на децата със спина 

бифида и с хидроцефалия. Съгласно общоприетото схващане, всички хора с увреждания имат 

здравословен проблем (ICF, 2001). Въпреки това, наличието на увреждане не означава, че човек е 

СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ НУЖДИ

През юни 1994 представители на 92 правителства и 25 международни организации се 

събират в Саламанка, Испания на Световна конференция посветена на специалните 

образователни потребности. Конференцията завършва с декларация, в която 

участниците потвърждават необходимостта от осигуряване на еднакво 

образование за всички хора със специални образователни нужди по 

света. Декларацията от Саламанка (United Nations Ministry of Educational, 

1994) определя децата със специални образователни потребности като 

деца, които срещат бариери пред равния достъп и участие в 

образованието, и потвърждава правото им да бъдат обучавани 

заедно с всички други деца. Декларацията обръща специално 

внимание на многообразието и приобщаването в училище на всички 

деца без значение от техните индивидуални различия и дефицити. 

В тази перспектива, децата със спина бифида и с хидроцефалия, наред със 

своите уникални характеристики, интереси и способности, имат комплексен набор от специални 

образователни потребности, които трябва да бъдат посрещнати, за да бъде успешно приобщаването им 

в детската градина и училището. Пълният спектър от тези нужди може да варира в зависимост от 

различни фактори и техните комбинации, като здравословно състояние, степен на увреждане, семейна 

среда и социално-икономически статус.

От съществено значение е, основните заинтересовани страни в образователния процес да умеят 

да идентифицират нуждите на децата, за да бъдат те посрещнати адекватно. Поради 

комплексния им характер, това се оказва трудна задача дори за професионалисти с богат опит 

или членове на семейството, които са прекарали години в грижи за децата си. Общите насоки 

разглеждат специфичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия в детската градина 

и в училището, за да подпомогнат заинтересованите страни успешно да ги идентифицират.  

Когато говорим за специални нужди, бихме искали да насърчим читателите да ги възприемат не 

като резултат от липси в детето, а като несъответствие между наличните ресурси в системата на 

образованието и нуждите от подкрепа на детето. Необходимо е да направим и някои други 

уточнения:

 В този раздел сме включили откъси от лични истории, изготвени въз основата на серия от 

 полуструктурирани, дълбочинни лични интервюта, които проведохме с родители и деца със 

 спина бифида и хидроцефалия от България и Словакия;

 Въпреки че ги наричаме специални или специфични, тези нужди не изискват, нито 

 предполагат, съществуването на специална образователна система, като специални 

 училища, специални класове, дневни центрове и др. Мястото на децата със спина бифида и 

 хидроцефалия е в масовата образователна система, където всички ученици с и без 

 увреждания учат заедно;

 Потребностите на децата със спина бифида и хидроцефалия в процеса на приобщаване 

 трябва да бъдат посрещнати от общообразователната система, чрез специални услуги, 

 предназначени и предоставени  в съответствие с нуждите им;

 Следвайки философията за равен достъп и пълно участие, описваме нуждите, които отиват 

 далеч отвъд академичната страна на образованието. 

ПРИЛАГАНЕ МОДЕЛЪТ НА МАСЛОУ ПРИ АНАЛИЗ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ НУЖДИ НА ДЕЦАТА СЪС СПИНА БИФИДА 
И С ХИДРОЦЕФАЛИЯ

Общите насоки използват моделът на Маслоу (Maslow, 1943) като концептуална рамка за 

систематизиране и анализ на нуждите на децата със спина бифида и хидроцефалия в училище. 

Йерархията на нуждите на Маслоу е мотивационна теория в психологията, която обобщава модела 

на човешките нужди, изобразени под формата на пирамида с пет надграждащи се нива.  От основата 

към върха, нуждите са описани като:

 Физиологични нужди, като нуждата от храна, вода, облекло;

 Нужда от сигурност и защита;

 Социална принадлежност, включително отношения с партньор, семейство, приятели;

 Уважение, постижения, признание, постигане на успех;

 Самоусъвършенстване, личностно и творческо израстване.

В основата на модела е разбирането, че когато човек се доближава до задоволяването на дадена 

потребност, той ще изпита следващата по-висока потребност в йерархията. Същевременно, човек 

може да бъде повлиян от множество нужди в един и същи момент. 

Моделът на Маслоу е ценен инструмент за оценка, който се използва в много области, свързани с 

работата и грижата за хора. Както редица изследователи са открили, той помага да се изследват в 

дълбочина най-разнообразни области в образованието (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). 

Прилага се  успешно при ученици извън норма, тъй като техните специфични нужди са по-трудни за 

идентифициране и посрещане (Lutz, 2016). В нашия случай, йерархичният модел на Маслоу ни дава 

концептуалната рамка за анализ на нуждите на децата със спина бифида и с хидроцефалия в 

нездрав. Независимо от своите увреждания или заболявания, хората могат да се намират в добро 

здраве, защото се хранят добре, правят упражнения, движат се, спят достатъчно, чувстват се в 

добро емоционално и физическо състояние (Krahn, 2021). С навременна и качествена грижа, и 

контрол над вторичните състояния, децата със спина бифида и хидроцефалия могат да се радват на 

добро здраве и да се чувстват физически добре. Усещането за добро здраве и физическа форма е 

субективно. Много хора имат трайни увреждания, но това не им пречи да се чувстват здрави и 

силни. Фактът, че някои деца се движат или говорят различно, не ги прави болни. Някои функции 

може да са засегнати, но това не означава, че страдат от болест. Не очаквайте да се оправят или да 

оздравеят. Не се отнасяйте с тях като с болни хора, а ги подкрепете да останат здрави!

За 7 години родителите на Виктор не успяват да намерят общ език с ръководството на 

училището. Директорката е добронамерена и се опитва да помогне, според 

собствените си разбирания. Отказва да остави класа на първия етаж и да подкрепи 

усилията на майката, а в същото време организира базари за събиране на средства, 

„за да може Виктор да проходи“, без да потърси съгласие или да уведоми 

предварително родителите. Това води до редица неудобни ситуации със съседи от 

квартала, които коментират доходите и покупките на семейството. Друга приумица на 

директорката е момчето да носи бяла народна носия, за да проходи.

Логично е да се очаква здравният работник в училище да поема грижата за основните здравни 

нужди на децата, включително и тези със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често това е 

училищната сестра. Здравните грижи и насърчаването на здравословен начин на живот, обаче не са 

отговорност единствено на медицинската сестра. От съществено значение е всички 

заинтересовани страни в образованието да разбират и приемат състоянието на детето, така че то да 

получи най-добра грижа и да се радва на най-добро здраве.

Обхватът на здравни грижи към децата със спина бифида и с хидроцефалия може да включва:

Проследяване работата на клапата

Около 85-90 процента от хората със спина бифида имат и хидроцефалия. Обикновено тя се лекува 

хирургично с поставяне на шънт (клапа), за да предпази мозъка от натрупването на ликвор в 

главата. При част от децата периодично се налага ревизия на клапата, поради неизправност или 

запушване. Важно е персоналът в училище да познава добре симптомите на неработещ шънт. При 

децата те могат да са различни, но най-често срещаните са сутрешно главоболие, висока 

температура, припадък, гадене и повръщане, необичайна умора и сънливост, необичайна 

раздразнителност и промени в настроението, замаяност, световъртеж, подуване и/или 

зачервяване на кожата в областта по протежение на клапната система.

Грижа за кожата

При хората със спина бифида обикновено се наблюдава по-слаба чувствителност или изцяло липса 

на такава в долната част на тялото. Някои деца не усещат болка, горещина, студ, порязване, 

изтръпване или влага. Кожните възпаления и рани могат да се развият бързо и рязко да се влошат. 

Най-честите препоръки в грижата за кожата в детската градина/училището включват:

 Децата трябва да носят широки и меки дрехи от естествени тъкани като памук, дори ако се 

 налага да се различават от училищната униформа;

 Мястото им в клас трябва да е далеч от източници на топлина като радиатори, печки на 

 дърва, камини. Децата трябва да избягват горещи метални повърхности през лятото и 

 продължително излагане на студ през зимата;

 Децата се нуждаят от помощ, когато носят горещи напитки;

 Децата трябва да избягват да работят с лаптоп в скута си, заради риск от изгаряне;

 Необходима е регулярна смяна на позата и преместване на тежестта на всеки 20-30 минути; 

 Препоръчва се раздвижване и леки физически упражнения;

 Полезни могат да бъдат декубитални възглавници за количката или стола, за да се избегне 

 разраняване на кожата в точките на натиск;

 Честата смяна на памперса/урологичната подложка е важна, за да се избегнат кожните 

 инфекции и раздразненията в областта; 

Алергия към латекс

Децата със спина бифида са група с повишен риск от развитие на алергия към латекс. Латексът е 

натурална гума, която се използва за изработването на много продукти присъстващи в училище. 

Такива са ръкавици, гумички, балони, подови настилки във физкултурния салон и на открито, 

дръжки на ракети и др. Рискът от развитие на алергия се повишава при многократния контакт с 

латекс. Поради тази причина, при деца със спина бифида, трябва да  се избягват латексови 

продукти и при възможност да бъдат заменени с алтернативи, изработени от винил или силикон. 

Алергичните симптоми могат да са с различни проявления. По-леките са зачервяване на кожата  в 

зоните на контакт с латекса,  сълзене и дразнене на очите, хрема, обрив. Може да се стигне до 

респираторен дистрес и анафилактичен шок.

Учениците, алергични или чувствителни към латекс, често са алергични и към някои храни, като 

банани, киви, папая, авокадо и кестени.

Контрол на инконтиненцията и предпазване от уроинфекции

Урологичните нарушения, в това число уроинфекции, инконтиненция и бъбречна недостатъчност, са 

основна причина за заболеваемост и смъртност при пациентите със спина бифида. В дългосрочен 

план, урологичните усложнения са причина за 33% от смъртността при тази пациентска група 

(Gutiérrez-González, 2020).

Чистата интермитентна катетеризация остава златен стандарт за контрол на пикочния мехур и 

съпътстващите уроинфекции при пациенти със спина бифида (Lapides J, 1972).

С тази информация искаме да подчертаем колко важно е поддържането на добро урологично 

здраве чрез прилагане на периодични катетеризации.  От решаващо значение е учебното заведение, 

където децата прекарват по-голямата част от времето си, да осигури подходящи условия за това, 

като например:

 Достъпно помещение за катетеризация, което е чисто и достатъчно широко, за да побере 

 възрастен придружител и да може детето да маневрира с количката си. То трябва да се 

 заключва, за да осигурява уединение и сигурност. Такова помещение може да е адаптирана 

 тоалетна, здравния кабинет или друга стая с ВиК;

 Обучен служител (сестра, лекар, асистент), който да извършва катетеризациите или да 

 помага на детето за това;

 Достатъчно време за извършване на периодичните катетеризации, понякога дори по време 

 на учебни занятия;

 Дискретна и незабавна помощ, в случай на инцидент с подмокряне или зацапване.

Повече информация за процедурата по чиста интермитентна катетеризация може да намерите в 

ръководствата за сестри и асистенти.

Когато Борис е на 3 години майката решава да се върне на работа. Започва да 

търси подходяща детска градина. Притесненията на семейството са 

свързани с нуждата Борис да бъде катетеризиран 2-3 пъти в рамките на 

работния ден. Майката преценява, че такава помощ може да потърси от 

медицинските сестри, с които всички градини разполагат. Въпреки че нормативната 

уредба вменява това задължение на сестрите в градини и училища, майката е чувала 

за случаи на отказ.

При първата среща със сестрата, майката носи със себе си цялата медицинска документация и прави 

нагледна демонстрация. Сестрата се съгласява и започва да катетеризира Борис в медицинския 

кабинет по два-три пъти дневно. Сменя и памперса на момчето. Всичко върви гладко. Майката се връща 

на работа, а детето се чувства добре в градината. Има приятели и ходи с желание.

Здравословен начин на живот

Децата със спина бифида и хидроцефалия са изложени на висок риск от затлъстяване. След 

навършване на 6 години, минимум 50% от тях са с наднормено тегло; при младите хора и 

възрастните над 50% са затлъстели. Излишните килограми ограничават подвижността, 

самостоятелността и уменията  за самообслужване в ежедневието, а така борбата с тях става още 

по-трудна. Най-доброто решение е превенцията и изграждането на здравословни хранителни 

навици от ранна детска възраст. Освен това, диетата богата на фибри и течности подпомага 

регулирането функцията на червата. 

Въпреки че семейството има най-голямо влияние върху формирането на хранителни навици, 

училището може да помогне и насърчи здравословния начин на живот, особено в областта на 

спорта и физическите дейности. Нашето проучване показа, че прилагането на адаптирани 

програми за децата със спина бифида и с хидроцефалия в часовете по физическо възпитание е 

възможно и може да бъде успешно. За съжаление, повечето от децата не участват в часовете по 

физическо. Аргументите може да са различни, но зад тях лесно прозира незнание и неразбиране на 

състоянието им. В практиката съществуват различни начини за приобщаване на дете със спина 

бифида в часовете по физическо възпитание. Двигателните умения не са толкова определящи, 

колкото желанието на страните. Даденият пример е за момче, което е в инвалидна количка и е 

активен спортист. 

В началното училище любимият предмет на Виктор е физическото възпитание. Салонът е на третия 

етаж, но майката го качва всеки път когато се наложи. Учителката го включва в заниманията като 

измисля игри с децата или му възлага индивидуални задачи, като бокс.

Душевно здраве 
Концепцията за Аз-а е основен компонент от психичното здраве. Тя включва начинът, по който детето 

възприема своята идентичност и по който осъзнава своите качества и особености, съпоставя ги спрямо 

останалите и изгражда самочувствие. Изследвания показват, че децата със спина бифида имат 

значително по-ниско самочувствие по отношение на външния си вид, атлетичност, социално приемане и 

представяне в училище (Shields, 2008). Заедно с това, те са изложени и на риск от депресивни симптоми 

и тревожност (Padua, 2002).

Рискът за психичното здраве изисква сътрудничество и участие на всички заинтересовани страни, 

особено по време на пубертета, когато някои деца със спина бифида и хидроцефалия могат да изпитват 

сериозни затруднения.

 Роза е чувствителна към силни звуци, често сменя настроенията си, понякога 

изпада в нервни кризи. Това се засилва след навлизане в пубертета. 

Когато е в първи клас, след обследване са установени обучителни 

затруднения. С нея започват да работят специален педагог и психолог. 

Майката е доволна от ресурсното подпомагане, защото в тиха и спокойна 

обстановка, Роза възприема материала по-добре. Психологът и оказва голяма 

подкрепа при някои от пубертетните кризи.

При обобщаване на физиологичните нужди, поставихме основен акцент върху цялостното здраве и 

грижи. Отделно от това, обръщаме внимание и на достъпа до храна и вода, който може да бъде 

затруднен поради недостъпната среда, особено при деца в колички. Често училищната столова, 

лавки и кафенета се намират в сутерена, на висок етаж или извън сградата; понякога чешмите са 

твърде високи или недостъпни за човек в инвалидна количка. Тези специфични случаи трябва да се 

вземат предвид, така че да се осигури достъп на всяко дете до храна и вода. Ако в училището не 

може да бъде направена реконструкция, трябва да има назначен отговорник, който да се грижи  

детето да не остава гладно и жадно.  Това може да е дежурният учител, асистент или съученик.

Допълнителна информация за физиологичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия 

е налична в ръководствата за всяка целева група. Здравните грижи са описани подробно в 

ръководството за медицински сестри

ВТОРО НИВО: БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА

The second level of Maslow's classic hierarchy is safety needs and it should be a major concern in all 

schools and kindergartens. As any other students, children with spina bifida and hydrocephalus need to 

feel safe in the environment in which they are learning.

Първа помощ

Всяко учебно заведение трябва да разполага с поне един служител, обучен да оказва първа помощ. 

В България това обикновено е медицинският персонал, заради своето образование и опит. 

Най-честите състояния, които изискват оказването на първа помощ при децата със спина бифида и 

с хидроцефалия са случаи на неизправност на клапата, припадъци, изгаряния, счупване на кости. 

Училищният персонал, който взаимодейства с детето, също трябва да е обучен как да реагира в 

тези случаи, кого трябва да уведоми и кога да сигнализира 112.

Евакуация при бедствия

Природни бедствия и други извънредни ситуации могат да се случат винаги и по всяко време. За да 

бъдат добре подготвени, детските градини и училищата изготвят план за евакуация и провеждат 

регулярни практики и обучения. Планът за евакуация трябва да съдържа ясни процедури и 

отговорности по отношение на лицата, които ще се нуждаят от специална помощ в случай на 

извънредна ситуация,в това число и ученици със спина бифида и с хидроцефалия.

Осигуряването на столове и носилки за спешни случаи, като част от плана, могат да улеснят 

евакуацията на трудноподвижните хора, особено от по-високите етажи на учреждението. Ако 

такива приспособления не са налични, е препоръчително класът, в който учи трудно подвижно дете, 

да бъде оставен на първия етаж, като най-достъпна и безопасна опция.

Провеждането на обучения е от значение, за да се избегне паника сред персонала и учениците при  

реална ситуация. Те са и добър индикатор за това какво може да се случи в случай на спешност.

… в училището се провежда учение за пожарна безопасност. По време на последния час за деня, 

човек от персонала влиза по стаите и предупреждава за пожар. Децата се втурват по стълбите, а 11 

годишният Виктор влиза в асансьора и натиска бутона. Докато пътува надолу, токът е спрян и 

детето остава в пълна тъмнина, затворен между етажите. Чува само превъзбудени викове „Пожар!“. 

Успява да се съвземе от уплахата и звъни по мобилния телефон на баща си, който телефонира на 

ръководството на училището. До обаждането на бащата никой не е установил липсата на Виктор.  

Психически момчето се възстановява трудно. Дълго след инцидента не може да стои в затворени 

пространства и се налага бабата да го придружава в училище за няколко месеца. 

Майката подава сигнали до различни институции, но така и не разбира кой носи отговорност за 

случая.

Защита от тормоз

Според ЮНЕСКО, учениците с увреждания са засегнати от тормоз в по-голяма степен, без значение 

от възраст и учебна среда, като това оказва негативно въздействие върху тяхното образование, 

здраве и общо благополучие. 

Много проучвания показват, че учителите и училищният персонал често подценяват тормоза в 

училищата. От друга страна родителите са по-чувствителни и по-лесно могат да разберат когато 

собственото им дете е обект на тормоз (Demaray, 2013). Затова, добрата комуникация между 

заинтересованите страни, основана на доверие и уважение, е изключително важна. Всеки в 

училище носи отговорност и има задължение да наблюдават за предупредителни признаци на 

тормоз, тъй като някои непреки форми на агресията са трудни за разпознаване. 

В случай на тормоз се налагат синхронизирани и твърди действия от всички страни. Необходимо е 

да се подходи със спокойствие и уважение, които могат да осигурят подкрепяща, грижовна и 

безопасна среда на всички ученици.

 Училищният психолог има важната роля да подкрепи детето-жертва и да му помогне да развие 

устойчивост и увереност в себе си.

Стела няма близки приятели в училище. Общува с едно-две деца. Понякога е обект на обиди и 

вербален тормоз от група деца от класа. Едно от момчетата си позволява да я рита и удря.  Класната 

не успява да се справи с проблема. Не взема страна, защото това са „детски работи“. Майката 

подава редица сигнали до директорката, РУО (Регионалното управление на образованието), МОН. 

Свързва се с адвокат и обмисля завеждане на дело. В крайна сметка момичето се премества в 

друго училище и ситуацията се успокоява. 

Стела трудно приема обидите от съучениците. Има периоди, в които става много емоционална и 

плаче. Тогава майката я спира от училище за седмица-две, докато се успокои.

Безопасна инфраструктура в и около училище, подходяща за хора с увреждания

От една страна, съществува известно припокриване между тази тема и нуждите на децата от 

достъпност, разгледани на следващото ниво от пирамидата. От друга, виждаме „достъпността“ 

по-скоро в контекста на възможност за упражняване на права и достъп до услуги, докато 

„безопасната инфраструктура“ е екзистенциален минимум, който училищата и детските градини 

трябва да осигурят. Поради тази причина и отделяме специално внимание. 

Представяме някои примери, свързани с безопасната инфраструктура, които се отнасят до 

нуждите на учениците със спина бифида и хидроцефалия: 

 Слабата чувствителност или пълната липса на чувствителност в долната част на тялото 

 носи сериозен риск за здравето. Понякога децата не могат да усетят, че нещо се случва с 

 тялото им и лесно могат да се изгорят, наранят или да счупят крак, без дори да усетят;

 Подредбата в класната стая трябва да позволява на децата, използващи помощни средства, 

 да се придвижват безопасно и свободно, за да могат да участват наравно с останалите във 

 всички дейности на класа. Пътеките между чиновете трябва да са достатъчно широки, 

 разчистени от ученически чанти, несесери и др.;

 Рампите са едно от икономически най-достъпните и най-използвани решения за 

 подобряване достъпността на сградите. При проектирането и монтирането им обаче рядко 

 се спазват стандарти. Рампите често са твърде стръмни, тесни и хлъзгави, което ги прави 

 опасни и неизползваеми. 

 Училището е със стълби до първия етаж, а коридорите са на нива. За да стигне до 

класната стая на първия етаж, майката и бабата на Роза я вдигат. Използвайки 

предизборна кампания, майката успява да издейства общинско финансиране 

за подобряване на достъпността в училище. Монтират естакади на задния 

вход и в коридорите, които обаче не помагат заради големия си наклон.  

Впоследствие, по инициатива на майката, директорката кандидатства по 

национална програма и получава финансиране за асансьор до първия 

 етаж. ;

 Монтирането на парапетите на външните стълби и от двете страни по протежението на 

 вътрешните, значително би подобрило самостоятелността, мобилността и усещането за 

 сигурност у децата. Това би имало силен положителен ефект върху  учениците с леки 

 двигателни увреждания, които не използват помощни средства. Нашето проучване показва, 

 че техните нужди от безопасност често остават неидентифицирани и непосрещнати,  поради 

 презумпцията, че могат да ходят самостоятелно. Не се вземат предвид важни детайли: 

 дейности като изкачване на стълби или 20 минутно ходене пеша до училище са рискови, 

 отнемат време и често не са възможни за дете с тежка чанта. Децата се нуждаят от помощ 

 или им отнема твърде много време;

 В училището има специализирани кабинети по физика, биология, география, компютърно 

 обучение и др., които са разположени на различни етажи в сградата. Качването и слизането 

 по стълбите за нея е предизвикателство и отнема цялото време през междучасията. Тъй 

 като все пак се справя, ръководството не счита за нужно да взема мерки и да мести класа на 

 първия етаж.

 Цялото семейство е ангажирано с образованието на Александра. Баща и я води сутрин с 

 колата, влиза с нея в училище и носи чантата до стаята на втория етаж;

 Дворът и тротоарите около сградата са важна част от училищната инфраструктура и също 

 трябва да са безопасни и достъпни. Това включва регулярно почистване на снега и листата; 

 осигуряване на ниски бордюри, здрави плочки и свободни тротоари за пешеходци.

 

 Основното училище на Мартин е било на 200 метра от дома му, но всеки ден  

 баща му го карал до там. Плочките на тротоарите били толкова счупени, 

 че количката едва се придвижвала. След няколко скъпи ремонти, баща 

 му решил да ползват колата

 Като цяло, ходенето на училище през зимата е предизвикателство. 

 Училищният двор е покрит със сняг, а деца и учители стигат до входа 

 през малка заледена пътека. Катка не може да върви с патериците и 

 се налага майка и да я придружава всеки ден до класната стая.

Допълнителна информация за нуждите от безопасност на деца със спина бифида и хидроцефалия е 

налична в ръководствата за всяка целева група.

ТРЕТО НИВО: ДОСТЪПНОСТ

Съгласно дефиницията на ООН, достъпността означава равен достъп на всички, като се допълва, че 

без достъп до съоръженията и услугите в общността, хората с увреждания никога няма да 

бъдат напълно приобщени (UN, н.д.).  Това твърдение е валидно, както за образованието, така и за 

всяка друга област от живота. Тъй като достъпността е определящ фактор за успешното 

приобщаване, сме я включили към базовите нива на пирамидата, заедно с физиологичните нужди 

и безопасността. 

Необходимостта от достъпност е толкова основна за децата със спина бифида и с хидроцефалия, че 

в повечето случаи не училищният профил или интересите определят училището, което детето ще 

посещава, а именно достъпната архитектура на сградата и съоръженията.

 

Александра се справя добре с учебния материал. Прави впечатление на прилежна и любознателна 

ученичка. Често получава похвали. На зрелостните изпити получава много добри оценки, които и 

позволяват да избира измежду най-добрите гимназии в града. След много размисли, семейството 

решава да не се възползва от тази възможност. Алекс продължава в  досегашното училище. То е 

близо до дома, изградени са добри отношения с екипа и е установена рутина при катетъризациите. 

Това надделява над интересите и възможностите на детето.

Семейството на Виктор се насочва към тази гимназия единствено заради изградената достъпна 

архитектурна среда. Интересите на момчето и профилът на училището не са фактор при избора. 

Сградата е снабдена с рампа до първи етаж, асансьор и тоалетна за хора с увреждания. Виктор 

може да стигне самостоятелно до всички помещения. Не ползва асистенция от възрастен в 

училище

Достъпността не следва да се разбира само във физически смисъл, но и като достъп до 

информация, услуги и съоръжения. Училището може да предприеме различни мерки за 

подобряване достъпа на деца със спина бифида и с хидроцефалия до образование. Някои от тях са 

свързани с изграждане на училищна среда без бариери, други с осигуряване на информация, 

комуникация и учебни материали в алтернативни формати.

Достъпна училищна инфраструктура

Недостъпният транспорт до училище, недостъпните входове и невъзможността някои деца да 

стигат свободно до столовата, специализираните кабинети, библиотеката и тоалетната, както и 

неподходящото обзавеждане на класните стаи, хлъзгавите подови настилки и др., се разглеждат 

като бариери пред образованието на деца с увреждания, в това число и децата със спина бифида и 

хидроцефалия.  Тези инфраструктурни бариери трябва да бъдат премахнати, за да се осигури 

приобщаваща училищна среда за всяко дете.

Достъпната училищна инфраструктура може да включва:

 Рампи във и извън сградата на училището за децата, които не могат да ползват стълби или 

 да качват бордюри;

 Парапети на външните стълби и двустранни парапети по протежение на вътрешното 

 стълбище;

 Асансьор в сградите с повече от един етаж;

 Достатъчно широки врати, осигуряващи свободното движение на деца в колички;

 Класни стаи с достатъчно място за маневри на дете в количка;

 Тоалетни помещения достъпни за колички, с достатъчно място за маневриране около 

 тоалетната и мивката и за придружител; с осигурено заключване и помощни дръжки;

 Обзавеждане в класната стая, предназначено да се използва от децата с увреждания – 

 достатъчно високи бюра, столове и др;

 Двор, площадки и тротоари около сградата, достъпни за деца в колички;

 Подходяща височина на дъската, за да може да се ползва от деца в колички;

 Отсъствие на катедра пред дъската; 

 Класната стая, която е на едно ниво;

 Наличие на места за паркиране, обозначени за хора с увреждания.

В повечето случаи за осигуряване на достъпна инфраструктура са необходими значителни 

финансови средства. Съществуват, обаче някои практични и рентабилни решения. 

Най-разпространеното и икономически изгодно решение е осигуряване на пълна достъпност до 

съоръженията на един от етажите в сградата и преместване на класа на трудноподвижното дете 

там. Обикновено това е първият етаж. Ако има външни стълби се монтира рампа; поне една 

тоалетна се пригодява за хора с увреждания; класната стая се пренарежда, за да се осигури 

достатъчно място за маневриране. Ако тоалетната не може да бъде пригодена, вариант е да се 

осигури достъп до друго подходящо помещение за катетеризация, като например здравния 

кабинет.

Въпреки своите плюсове, това решение не е най-приобщаващото и препоръчително, тъй като  много 

от кабинетите, библиотеката, столовата, са разположени на горните етажи и могат да останат 

недостъпни. В такъв случай училището трябва да осигури алтернативен достъп до тези услуги, 

например чрез помощник, който ще носи закуски, вода или книги от библиотеката. Този човек може 

да бъде учител, асистент или дори съученик.

Майката на Донка търси подкрепа от РУО. Насочват я към близкото квартално средно училище. 

Приемат Донка в редовен клас. Директорът намира стая за класа на първия етаж, който е на нивото 

на земята. В сградата има тоалетна за хора с увреждания. Детето може да се придвижва 

самостоятелно в класната стая и по коридорите, да излиза и влиза от сградата, да ползва тоалетна.

Всички мерки за подобряване на достъпността трябва да 

следват съответните стандарти и добри практики. Нашето 

проучване установи, че поради липса на опит и разбиране на 

стандартите за достъпност сред строителите и училищната 

администрация, училищната инфраструктура често остава 

недостъпна и дори опасна за учениците и хората с увреждания. 

За да подкрепи усилията на училищната администрация, 

ръководството за директори представя конкретни параметри 

и полезни съвети за превръщането на физическата среда на 

училището в безопасна, достъпна и приятелска за децата с 

увреждания.

Достъпна информация и обучителни материали

Всички материали и информация, предоставени в клас, 

трябва да са достъпни, разбираеми и използваеми от 

всички деца. Учениците със спина бифида и хидроцефалия 

може да се нуждаят от някои специални материали, като 

например:

 Допълнителен комплект учебници за дома;

 Копие от записките на учителя по урока;

 Аудио запис на преподадения от учителя урок;

 Приспособления и помощни технологии за работа в 

 клас;

 Софтуер/устройства за преобразуване на говор в текст и 

 обратно.

ЧЕТВЪРТО НИВО: ПРИНАДЛЕЖНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Четвъртото ниво от пирамидата обхваща нуждата от принадлежност на социално ниво. Съгласно 

класическата теория на Маслоу социалното ниво обикновено става приоритет след като базовите 

нива са достатъчно задоволени. На това ниво учениците търсят принадлежност към социалната 

си среда, искат да се идентифицират с връстниците си, да почувстват, че се вписват. Липсата на 

усещане за принадлежност често има отрицателен ефект при учениците, карайки ги да се 

чувстват изолирани и дори изключени от образователния процес. Всъщност най-големите 

затруднения пред учениците с дефицити се проявяват именно на това ниво. 

(Lutz, 2016)

Нашето проучване потвърждава тези констатации, но също така показва, че контактите с 

връстници са най-мотивиращият фактор сред учениците със спина бифида и хидроцефалия и 

техните родители в учебния процес.

През първите четири години, Елиф посещава редовен клас в масово училище. Родителите я 

записват заради контакта с децата. Момичето не може да възприеме нищо от материала, защото не 

чува. Не се научава да чете. Обича да рисува и преписва текстове като картини, без да знае 

значението им. Харесва и контактът с децата.

Изграждането на положителни взаимоотношения с връстници в детската градина и в училище 

може да бъде сериозно предизвикателство за децата със спина бифида и хидроцефалия. Някои от 

тях от ранна възраст се сблъскват с изолацията и изключването и не успяват да изградят добри 

социални умения. В процеса на израстване и прехода през юношеството към зрелостта, 

предизвикателствата нарастват още повече. Обикновено те са свързани с ниско самочувствие, 

неувереност, депресия, лоши социални умения и липса на социален опит. Въпреки че, тези 

проблеми са типични за всички млади хора, при децата и младежите със спина бифида и 

хидроцефалия, те са още по-обострени, заради допълнителните предизвикателства свързани с 

увреждането, с които те се сблъскват. 

Някои от тези предизвикателства значително възпрепятстват възможностите за неформално 

общуване с връстници и създаване на приятелства в училище. Когато тези пречки са 

идентифицирани навреме, те могат лесно да бъдат избегнати. Така се осигуряват по-добри условия 

за социално общуване и изграждане на социални умения. Например: 

 Голяма част от децата пропускат детската градина и така прескачат важно стъпало в 

 детското развитие, което носи много възможности за положителни контакти,  

 взаимодействие с връстници и трупане на социален опит;

 Децата със спина бифида обикновено се нуждаят от повече време за тоалет, заради 

 катетъризациите. Това намалява възможността за контакти с връстници през 

 междучасията. Добра практика е въвеждането на график за катетеризации във времето 

 извън голямото междучасие, така че детето да може да общува свободно;

 Повечето от тях не посещават часове по физическо възпитание и така пропускат ценна 

 възможност за развитие на положителни социални умения, умения за решаване на 

 проблеми и изграждане на екипност, които спорта в училище дава;

 По отношение на транспорта до и от училище, повечето деца са зависими от родителите си, 

 които ги придружават почти винаги. Причините са различни, от лошата инфраструктура до 

 тежките чанти. Времето преди и след училище може да се прекара в разходки и разговори с 

 приятели;

 Непрекъснатата асистенция и надзор от възрастен е поредната пречка пред свободното 

 общуване с връстници;

 Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия не участват в извънкласни занимания, 

 които са отлична възможност за срещи с хора със сходни интереси, създаване на 

 приятелства и развитие на социални умения. 

Честите хоспитализации и дългите периоди на отсъствие по различни здравословни причини, 

откъсват децата от училищния живот и им пречат да създадат по-дълбоки приятелства. Много 

вероятно е те да се нуждаят от допълнителна подкрепа в тази посока от своите учители и от 

другите заинтересовани страни.

ПЕТО НИВО: САМОУВАЖЕНИЕ И САМОСТОЯТЕЛНОСТ

За да бъдат ефективно приобщени в училище, децата трябва да се чувстват значими, уважавани и 

ценени от околните. Както споменахме по-рано, във връзка с психичното здраве, децата със спина 

бифида и с хидроцефалия често  демонстрират ниска самооценка. Изграждането на оптимална 

самостоятелност в ежедневието и на функционални житейски умения и компетенции, са от 

решаващо значение за постигане на независимост и самоувереност и по този начин за 

повишаване на самооценката при деца със спина бифида и хидроцефалия.

Като основни фактори определящи успешното функциониране в ежедневието и качеството на 

живот при децата със спина бифида, се посочват добрата физическа форма и мускулна сила, 

умствените способности и независимостта при придвижване. Те оказват влияние в много по-силна 

степен от другите медицински показатели, свързани с увреждането (Schoenmakers, 2004).

На практика това означава, че за да се насърчи самостоятелността и функционалността на 

учениците със спина бифида и хидроцефалия, детската градина и училището трябва да осигурят 

достъпна архитектурна среда, възможности за оптимално развитие и подходящи условия за спорт 

и физическа активност.

Това е дълъг процес, който изисква усилия от всички заинтересовани страни в образователния 

процес. Не можем да очакваме положителната промяна да се случи веднага, особено при деца, 

които са били изцяло зависими от грижата на възрастен и по отношение на уменията за 

самостоятелност, се развиват средно 2-5 години след връстниците си (Davis, 2006).

Всички заинтересовани страни трябва целенасочено и при всяка възможност да насърчават 

самостоятелността при децата:  

 За децата с двигателни увреждания достъпната архитектурна среда е определящ фактор 

 за постигане на самостоятелност в училище. Това е съществена предпоставка децата със 

 спина бифида и хидроцефалия да упражняват свободно правата си, да участват в 

 училищния живот наравно с връстниците си, да подобрят качеството си на живот, своята 

 самостоятелност и самочувствие.

 Всички тоалетни в училище са с клекало. Кабинките са прекалено тесни, за да се ползват с 

 асистент. Често се налага асистентката да сменя памперсите на Мони по коридорите, 

 докато другите деца са в час.;

 Някои деца със спина бифида успяват да ходят без нужда от каквато и да е помощ, докато 

 други може да се нуждаят от ортези или друг тип помощни средства, които да им помогнат 

 да се придвижват. Важно е децата да се научат да използват тези помощни средства 

 възможно най-рано, тъй като уменията за самостоятелно придвижване са пряко 

 свързани с когнитивно, физическо и социално развитие и независимост. Поради същите 

 причини по-големите деца трябва да познават достъпните транспортни услуги до училище;

 Възрастта за започване на самокатетеризация е различна, но при повечето деца това се 

 случва към десетата година (Atchley, 2020). Въпреки това, за някои деца на възраст 15-16 

 години самокатетеризацията си остава непреодолимо предизвикателство, без да има 

 медицинска предпоставка за това. Нужно е родителите и другите възрастни, които 

 катетъризират детето, да го насърчават и подготвят за прехода от ранна възраст, с 

 обяснения и включване в процедурата;

"Информацията е ключът към по-добрия живот за хората със спина бифида и хидроцефалия“

Международна федерация за спина бифида и хидроцефалия (IF SBH)

Целта на Общите насоки е да водят професионалистите и членовете на семейството по пътя им в 

подкрепа на ефективното и осмислено образование на децата и младежите със спина бифида и с 

хидроцефалия, което да влияние положително на целия им живот.

В основата на този процес стоят разбиранията и убежденията на експертите и семейството. 

Съвременните гледни точки върху развитието и живота на хората със спина бифида и 

хидроцефалия, следващи напредъка на технологиите и науката, налагат приемането на холистичен 

подход и прилагането на мултидисциплинарен модел за постигане на качествено образование. 

Учениците със спина бифида и с хидроцефалия не могат и не трябва да бъдат разглеждани през 

призмата на едно единствено професионално направление.

Интернет, социалните мрежи и медиите представят хората със спина бифида и хидроцефалия от 

цял свят като успешни, социално приобщени личности, много често активни в области като спорт, 

култура или граждански каузи.

Без образование пътят им към включването в обществото е много по-труден, дори невъзможен. 

Правото на образование се сравнява с асансьор, благодарение на който става възможно да се 

упражнят и останалите човешки права. Цялостната ранна грижа заема основно място в 

образованието. Въпреки че се нуждаят от грижите на множество медицински специалисти през 

целия си живот, децата и младите хора със спина бифида и с хидроцефалия, не са на първо място 

пациенти. Цялостният поглед върху детето през неговите нужди, до голяма степен същите като на 

всички останали деца, и през неговите права, неизменно тласка професионалистите към взаимно 

сътрудничество. Световната здравна организация поставя фокус не само върху здравните и 

функционалните аспекти, но и върху степента на участие на хората с увреждания в обществения 

живот. Активността им във всяка една област се определя преди всичко от множеството бариери, 

все още съществуващи в нашето общество. Именно моделът на приобщаващото образование е 

инструментът, който открива нови перспективи пред хората с увреждания - като идентифицира и 

посочва съществуващите бариери и ако е възможно, като ги премахва или търси други начини 

преодоляването им. Сътрудничеството, активното участие и въвличането на семейството в 

търсенето на начини и вземането на решения, са в стълбовете на приобщаващото образование.

Процесът изисква постоянна саморефлексия – как и защо действаме, какви цели си поставяме и 

какво постигаме с установените процедури.
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 При децата с увреждания често се наблюдава прекалена зависимост от родител или друг 

 възрастен, дори за дейности, в които децата могат да се справят сами. Родителите трябва 

 да разпознават тези ситуации и да им противодействат ефективно, за да подкрепят 

 емоционалната независимост на детето. Включването на външен асистент в грижата, би 

 било добър вариант при наличието на подобна емоционална зависимост;

 Има различни варианти за минимизиране на теглото на ученическата чанта. Това може да 

 стане чрез осигуряване на шкаф за лични вещи в училище и втори комплект учебници; 

 използване на листове вместо тетрадки за работа в клас и ползването на електронна поща 

 за изпращане на готовите домашни. Така ще се намали нуждата от помощ на възрастни и 

 значително ще подобри самостоятелността на децата в училище и по пътя натам.

 

 Когато Ева се научава да се самокатетъризира, помощта на асистентката се ограничава 

 предимно до носенето на тежката чанта до и от училище. Ева изявява желание да остане 

 сама в училище. Родителите разговарят с училищното ръководство и класната и с леки 

 реорганизации успяват: директорът предлага втори комплект учебници, който да се ползва 

 само в училище; Ева получава ключ за една от тоалетните, където монтират  малка аптечка 

 с принадлежностите и; детето използва единични листове, вместо тетрадки. Чантата и се 

 олекотява значително и в 6-ти клас тя продължава без асистент. Децата от класа и помагат 

 с качването на стълби или с носенето на покупките;

 Съществуват специални приложения за смартфони и смартчасовници, които могат да 

 следят режима и диетата на детето и да му напомнят за катетеризациите, смяната на 

 позицията, приема на вода и лекарства. Те са изключително полезни в рутинната грижа и 

 позволяват на децата да бъдат по-независими в уменията си за самообслужване, вместо да 

 разчитат на възрастните да ги подканят;

 Когато срещнат дете с увреждане, повечето деца и възрастни се опитват да помогнат. 

 Такава помощ обаче не винаги е полезна и желана. За доброто самочувствие на децата е 

 важно да запазят своята независимост, доколкото това е възможно и да правят нещата, 

 които умеят, без незабавно някой да им се притичва на помощ. Когато предоставяте помощ 

 на детето, поискайте неговото разрешение и най-важното, попитайте го как иска да му 

 помогнете!;

 Физическата активност за хора със спина бифида е от решаващо значение, тъй като лошата 

 форма и загубата на сила могат да ги направят по-зависими в изпълнението на ежедневните 

 дейности (Rimmer, 2005). Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия могат и трябва 

 да участват в часовете по физическо възпитание. Понякога спортните дейности могат да 

 изискват адаптиране и модифициране, което е напълно постижимо с внимателно 

 планиране, достатъчно информация и творчество.

Проучване от 2005 г. (Schoenmakers, 2004) не открива съществени разлики в самочувствието и 

равнището на самоувереност между пациенти с по-тежки (менингомиелоцеле) и по-леки форми на 

спина бифида. Това показва, че всички деца със спина бифида и хидроцефалия се нуждаят от 

грижи и подкрепа, за да развият своите способности, представяне и функционалности. Нуждата 

от такава подкрепа съществува дори при децата, които могат да ходят без помощни средства 

или не са идентифицирани като ученици със специални образователни потребности.

Мони се придвижва без помощни средства, но е нестабилна. Майката се притеснява детето да не 

падне по стълбите или да бъде наранено от тичащи деца през междучасията. Директорката 

отказва да осигури допълнителни парапети на стълбите при входа или да премести класа на първи 

етаж, защото детето ходи и „няма нужда“.

ШЕСТО НИВО: КОГНИТИВНИ НУЖДИ

Когнитивните нужди са израз на естествената потребност у човек да учи, опознава, изследва и 

създава, за да разбере по-добре света около себе си. На това ниво ученикът се стреми да реализира 

своя личен потенциал в сферата на образованието. Учениците си поставят определени цели и се 

стремят към тяхното постижение.

 Повечето от тях имат средно ниво на интелигентност;

 Когнитивните функции се влияят най-силно от хидроцефалията и съпътстващите я 

 усложнения като проблеми с работата на клапата, брой на ревизии, наличие на припадъци и 

 допълнителни структурни аномалии на централната нервна система (Wills, 1993), (Fletcher, 

 1996);

 Резултатите от изследване на вербалната интелигентност дават по-точна прогноза за 

 потенциала на ученика, отколкото общите резултати на интелигентността;

 Децата със спина бифида се справят по-добре в четенето на глас и правописа,  отколкото в 

 разказването и математиката;

 Колкото по-високо е нивото на увреда, толкова по-голяма е вероятността интелигентността 

 и академичните умения да бъдат повлияни негативно;

 Учениците със спина бифида често демонстрират проблеми в перцептивно-моторното 

 развитие;

 Здравословните проблеми могат да повлияят негативно на успеха в училище;

 

Опитът показва, че когато професионалистите са отворени към приобщаването и активното участие 

на децата и младежите със спина бифида и с хидроцефалия, това обогатява и носи дългосрочни 

ползи за повечето от участници в образователния процес. Вярваме, че присъствието на децата със 

спина бифида и хидроцефалия в образователните институции може да е мостът към социалното им 

включване и е ефективен инструмент за изграждане на устойчивост при всички останали деца в 

училището и детската градина.

Никой от нас не може да спаси целия свят, но с ефективната подкрепа на едно дете, всеки може 

да промени света и бъдеще му. Благодарим на всички, които се решат да направят това и 

поканят останалите да им сътрудничат! Така градим нашия общ успех. Хората със спина 

бифида и хидроцефалия са невероятни! Те имат своите права и могат да се наслаждават на 

активен живот и щастливо бъдеще.

Често се случва учениците със спина бифида и с хидроцефалия да бъдат несправедливо 

набеждавани за „мързеливи“ или „немотивирани“, когато всъщност са налице обучителни 

проблеми. Те трудно задържат внимание; работят бавно; неспокойни и разсеяни са; губят неща; 

могат да имат проблеми с вземането на решения. Изключително важно е педагогическият 

персонал да е обучен да разпознава затрудненията и да прилага стратегии за тяхното 

преодоляване. Понякога не е по силите на един учител да се справи с тази задача. Налага се 

прилагането на мултидисциплинарен подход и едновременна подкрепа от всички страни.

Ръководствата за всяка целева група дават полезни съвети как да се посрещнат когнитивните 

нужди на деца със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често срещаните обучителни затруднения, 

специфични стратегии за преподаване и добри практики са описани подробно в ръководствата за 

учители и специални учители.

СЕДМО НИВО: САМОЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

На последното ниво е поставена нуждата от усъвършенстване. Децата се стремят да подобрят 

училищната среда, собствения си живот и живота на хората около тях. Те вече не се 

самоопределят като уязвими и се чувстват готови да отстояват своите права и правата на другите.

 

Семействата често са най-добрият застъпник на детето и най-добрият модел за подражание, когато 

тези умения се заучават.  Въпреки това учителите и другите заинтересовани страни в 

образованието също могат да насърчат учениците в тази посока. 

Не само възрастните, но и самите ученици със спина бифида и с хидроцефалия трябва да познават 

и разбират правата си като деца и хора с увреждания. Важно е да могат да идентифицират 

дискриминацията и да познават техники и стратегии за справяне с нея. Това може да се постигне 

чрез положителни модели на подражание, добри примери, наставническа подкрепа и гражданско 

образование в училище.

Повече информация за това как всяка целева група може да подкрепи децата да подобрят уменията 

си за застъпничество и самозастъпничество, е предоставена във всяко ръководство.

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



детската градина и в училището. Multi-IN пирамидата е изградена от седем нива. В настоящия 

раздел ще се спрем на всяко от тях като опишем конкретните потребности попадащи в него, ще 

покажем реални примери и ще посочим как те могат да бъдат посрещнати от участниците в 

образователния процес/заинтересованите страни. 

Пирамида на приобщаването Multi-IN, адаптирана по йерархичния модел на Маслоу, в подкрепа

учениците със спина бифида и с хидроцефалия. 

ПЪРВО НИВО: ФИЗИОЛОГИЧНИ НУЖДИ

На първото ниво от модела на Маслоу са физиологичните нужди. Това са нуждите от първа 

необходимост в живота ни, като храна, питейна вода, сън, облекло, добро здраве.

Тук е моментът да обърнем внимание на цялостната представа за здравето на децата със спина 

бифида и с хидроцефалия. Съгласно общоприетото схващане, всички хора с увреждания имат 

здравословен проблем (ICF, 2001). Въпреки това, наличието на увреждане не означава, че човек е 

СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ НУЖДИ

През юни 1994 представители на 92 правителства и 25 международни организации се 

събират в Саламанка, Испания на Световна конференция посветена на специалните 

образователни потребности. Конференцията завършва с декларация, в която 

участниците потвърждават необходимостта от осигуряване на еднакво 

образование за всички хора със специални образователни нужди по 

света. Декларацията от Саламанка (United Nations Ministry of Educational, 

1994) определя децата със специални образователни потребности като 

деца, които срещат бариери пред равния достъп и участие в 

образованието, и потвърждава правото им да бъдат обучавани 

заедно с всички други деца. Декларацията обръща специално 

внимание на многообразието и приобщаването в училище на всички 

деца без значение от техните индивидуални различия и дефицити. 

В тази перспектива, децата със спина бифида и с хидроцефалия, наред със 

своите уникални характеристики, интереси и способности, имат комплексен набор от специални 

образователни потребности, които трябва да бъдат посрещнати, за да бъде успешно приобщаването им 

в детската градина и училището. Пълният спектър от тези нужди може да варира в зависимост от 

различни фактори и техните комбинации, като здравословно състояние, степен на увреждане, семейна 

среда и социално-икономически статус.

От съществено значение е, основните заинтересовани страни в образователния процес да умеят 

да идентифицират нуждите на децата, за да бъдат те посрещнати адекватно. Поради 

комплексния им характер, това се оказва трудна задача дори за професионалисти с богат опит 

или членове на семейството, които са прекарали години в грижи за децата си. Общите насоки 

разглеждат специфичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия в детската градина 

и в училището, за да подпомогнат заинтересованите страни успешно да ги идентифицират.  

Когато говорим за специални нужди, бихме искали да насърчим читателите да ги възприемат не 

като резултат от липси в детето, а като несъответствие между наличните ресурси в системата на 

образованието и нуждите от подкрепа на детето. Необходимо е да направим и някои други 

уточнения:

 В този раздел сме включили откъси от лични истории, изготвени въз основата на серия от 

 полуструктурирани, дълбочинни лични интервюта, които проведохме с родители и деца със 

 спина бифида и хидроцефалия от България и Словакия;

 Въпреки че ги наричаме специални или специфични, тези нужди не изискват, нито 

 предполагат, съществуването на специална образователна система, като специални 

 училища, специални класове, дневни центрове и др. Мястото на децата със спина бифида и 

 хидроцефалия е в масовата образователна система, където всички ученици с и без 

 увреждания учат заедно;

 Потребностите на децата със спина бифида и хидроцефалия в процеса на приобщаване 

 трябва да бъдат посрещнати от общообразователната система, чрез специални услуги, 

 предназначени и предоставени  в съответствие с нуждите им;

 Следвайки философията за равен достъп и пълно участие, описваме нуждите, които отиват 

 далеч отвъд академичната страна на образованието. 

ПРИЛАГАНЕ МОДЕЛЪТ НА МАСЛОУ ПРИ АНАЛИЗ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ НУЖДИ НА ДЕЦАТА СЪС СПИНА БИФИДА 
И С ХИДРОЦЕФАЛИЯ

Общите насоки използват моделът на Маслоу (Maslow, 1943) като концептуална рамка за 

систематизиране и анализ на нуждите на децата със спина бифида и хидроцефалия в училище. 

Йерархията на нуждите на Маслоу е мотивационна теория в психологията, която обобщава модела 

на човешките нужди, изобразени под формата на пирамида с пет надграждащи се нива.  От основата 

към върха, нуждите са описани като:

 Физиологични нужди, като нуждата от храна, вода, облекло;

 Нужда от сигурност и защита;

 Социална принадлежност, включително отношения с партньор, семейство, приятели;

 Уважение, постижения, признание, постигане на успех;

 Самоусъвършенстване, личностно и творческо израстване.

В основата на модела е разбирането, че когато човек се доближава до задоволяването на дадена 

потребност, той ще изпита следващата по-висока потребност в йерархията. Същевременно, човек 

може да бъде повлиян от множество нужди в един и същи момент. 

Моделът на Маслоу е ценен инструмент за оценка, който се използва в много области, свързани с 

работата и грижата за хора. Както редица изследователи са открили, той помага да се изследват в 

дълбочина най-разнообразни области в образованието (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). 

Прилага се  успешно при ученици извън норма, тъй като техните специфични нужди са по-трудни за 

идентифициране и посрещане (Lutz, 2016). В нашия случай, йерархичният модел на Маслоу ни дава 

концептуалната рамка за анализ на нуждите на децата със спина бифида и с хидроцефалия в 

нездрав. Независимо от своите увреждания или заболявания, хората могат да се намират в добро 

здраве, защото се хранят добре, правят упражнения, движат се, спят достатъчно, чувстват се в 

добро емоционално и физическо състояние (Krahn, 2021). С навременна и качествена грижа, и 

контрол над вторичните състояния, децата със спина бифида и хидроцефалия могат да се радват на 

добро здраве и да се чувстват физически добре. Усещането за добро здраве и физическа форма е 

субективно. Много хора имат трайни увреждания, но това не им пречи да се чувстват здрави и 

силни. Фактът, че някои деца се движат или говорят различно, не ги прави болни. Някои функции 

може да са засегнати, но това не означава, че страдат от болест. Не очаквайте да се оправят или да 

оздравеят. Не се отнасяйте с тях като с болни хора, а ги подкрепете да останат здрави!

За 7 години родителите на Виктор не успяват да намерят общ език с ръководството на 

училището. Директорката е добронамерена и се опитва да помогне, според 

собствените си разбирания. Отказва да остави класа на първия етаж и да подкрепи 

усилията на майката, а в същото време организира базари за събиране на средства, 

„за да може Виктор да проходи“, без да потърси съгласие или да уведоми 

предварително родителите. Това води до редица неудобни ситуации със съседи от 

квартала, които коментират доходите и покупките на семейството. Друга приумица на 

директорката е момчето да носи бяла народна носия, за да проходи.

Логично е да се очаква здравният работник в училище да поема грижата за основните здравни 

нужди на децата, включително и тези със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често това е 

училищната сестра. Здравните грижи и насърчаването на здравословен начин на живот, обаче не са 

отговорност единствено на медицинската сестра. От съществено значение е всички 

заинтересовани страни в образованието да разбират и приемат състоянието на детето, така че то да 

получи най-добра грижа и да се радва на най-добро здраве.

Обхватът на здравни грижи към децата със спина бифида и с хидроцефалия може да включва:

Проследяване работата на клапата

Около 85-90 процента от хората със спина бифида имат и хидроцефалия. Обикновено тя се лекува 

хирургично с поставяне на шънт (клапа), за да предпази мозъка от натрупването на ликвор в 

главата. При част от децата периодично се налага ревизия на клапата, поради неизправност или 

запушване. Важно е персоналът в училище да познава добре симптомите на неработещ шънт. При 

децата те могат да са различни, но най-често срещаните са сутрешно главоболие, висока 

температура, припадък, гадене и повръщане, необичайна умора и сънливост, необичайна 

раздразнителност и промени в настроението, замаяност, световъртеж, подуване и/или 

зачервяване на кожата в областта по протежение на клапната система.

Грижа за кожата

При хората със спина бифида обикновено се наблюдава по-слаба чувствителност или изцяло липса 

на такава в долната част на тялото. Някои деца не усещат болка, горещина, студ, порязване, 

изтръпване или влага. Кожните възпаления и рани могат да се развият бързо и рязко да се влошат. 

Най-честите препоръки в грижата за кожата в детската градина/училището включват:

 Децата трябва да носят широки и меки дрехи от естествени тъкани като памук, дори ако се 

 налага да се различават от училищната униформа;

 Мястото им в клас трябва да е далеч от източници на топлина като радиатори, печки на 

 дърва, камини. Децата трябва да избягват горещи метални повърхности през лятото и 

 продължително излагане на студ през зимата;

 Децата се нуждаят от помощ, когато носят горещи напитки;

 Децата трябва да избягват да работят с лаптоп в скута си, заради риск от изгаряне;

 Необходима е регулярна смяна на позата и преместване на тежестта на всеки 20-30 минути; 

 Препоръчва се раздвижване и леки физически упражнения;

 Полезни могат да бъдат декубитални възглавници за количката или стола, за да се избегне 

 разраняване на кожата в точките на натиск;

 Честата смяна на памперса/урологичната подложка е важна, за да се избегнат кожните 

 инфекции и раздразненията в областта; 

Алергия към латекс

Децата със спина бифида са група с повишен риск от развитие на алергия към латекс. Латексът е 

натурална гума, която се използва за изработването на много продукти присъстващи в училище. 

Такива са ръкавици, гумички, балони, подови настилки във физкултурния салон и на открито, 

дръжки на ракети и др. Рискът от развитие на алергия се повишава при многократния контакт с 

латекс. Поради тази причина, при деца със спина бифида, трябва да  се избягват латексови 

продукти и при възможност да бъдат заменени с алтернативи, изработени от винил или силикон. 

Алергичните симптоми могат да са с различни проявления. По-леките са зачервяване на кожата  в 

зоните на контакт с латекса,  сълзене и дразнене на очите, хрема, обрив. Може да се стигне до 

респираторен дистрес и анафилактичен шок.

Учениците, алергични или чувствителни към латекс, често са алергични и към някои храни, като 

банани, киви, папая, авокадо и кестени.

Контрол на инконтиненцията и предпазване от уроинфекции

Урологичните нарушения, в това число уроинфекции, инконтиненция и бъбречна недостатъчност, са 

основна причина за заболеваемост и смъртност при пациентите със спина бифида. В дългосрочен 

план, урологичните усложнения са причина за 33% от смъртността при тази пациентска група 

(Gutiérrez-González, 2020).

Чистата интермитентна катетеризация остава златен стандарт за контрол на пикочния мехур и 

съпътстващите уроинфекции при пациенти със спина бифида (Lapides J, 1972).

С тази информация искаме да подчертаем колко важно е поддържането на добро урологично 

здраве чрез прилагане на периодични катетеризации.  От решаващо значение е учебното заведение, 

където децата прекарват по-голямата част от времето си, да осигури подходящи условия за това, 

като например:

 Достъпно помещение за катетеризация, което е чисто и достатъчно широко, за да побере 

 възрастен придружител и да може детето да маневрира с количката си. То трябва да се 

 заключва, за да осигурява уединение и сигурност. Такова помещение може да е адаптирана 

 тоалетна, здравния кабинет или друга стая с ВиК;

 Обучен служител (сестра, лекар, асистент), който да извършва катетеризациите или да 

 помага на детето за това;

 Достатъчно време за извършване на периодичните катетеризации, понякога дори по време 

 на учебни занятия;

 Дискретна и незабавна помощ, в случай на инцидент с подмокряне или зацапване.

Повече информация за процедурата по чиста интермитентна катетеризация може да намерите в 

ръководствата за сестри и асистенти.

Когато Борис е на 3 години майката решава да се върне на работа. Започва да 

търси подходяща детска градина. Притесненията на семейството са 

свързани с нуждата Борис да бъде катетеризиран 2-3 пъти в рамките на 

работния ден. Майката преценява, че такава помощ може да потърси от 

медицинските сестри, с които всички градини разполагат. Въпреки че нормативната 

уредба вменява това задължение на сестрите в градини и училища, майката е чувала 

за случаи на отказ.

При първата среща със сестрата, майката носи със себе си цялата медицинска документация и прави 

нагледна демонстрация. Сестрата се съгласява и започва да катетеризира Борис в медицинския 

кабинет по два-три пъти дневно. Сменя и памперса на момчето. Всичко върви гладко. Майката се връща 

на работа, а детето се чувства добре в градината. Има приятели и ходи с желание.

Здравословен начин на живот

Децата със спина бифида и хидроцефалия са изложени на висок риск от затлъстяване. След 

навършване на 6 години, минимум 50% от тях са с наднормено тегло; при младите хора и 

възрастните над 50% са затлъстели. Излишните килограми ограничават подвижността, 

самостоятелността и уменията  за самообслужване в ежедневието, а така борбата с тях става още 

по-трудна. Най-доброто решение е превенцията и изграждането на здравословни хранителни 

навици от ранна детска възраст. Освен това, диетата богата на фибри и течности подпомага 

регулирането функцията на червата. 

Въпреки че семейството има най-голямо влияние върху формирането на хранителни навици, 

училището може да помогне и насърчи здравословния начин на живот, особено в областта на 

спорта и физическите дейности. Нашето проучване показа, че прилагането на адаптирани 

програми за децата със спина бифида и с хидроцефалия в часовете по физическо възпитание е 

възможно и може да бъде успешно. За съжаление, повечето от децата не участват в часовете по 

физическо. Аргументите може да са различни, но зад тях лесно прозира незнание и неразбиране на 

състоянието им. В практиката съществуват различни начини за приобщаване на дете със спина 

бифида в часовете по физическо възпитание. Двигателните умения не са толкова определящи, 

колкото желанието на страните. Даденият пример е за момче, което е в инвалидна количка и е 

активен спортист. 

В началното училище любимият предмет на Виктор е физическото възпитание. Салонът е на третия 

етаж, но майката го качва всеки път когато се наложи. Учителката го включва в заниманията като 

измисля игри с децата или му възлага индивидуални задачи, като бокс.

Душевно здраве 
Концепцията за Аз-а е основен компонент от психичното здраве. Тя включва начинът, по който детето 

възприема своята идентичност и по който осъзнава своите качества и особености, съпоставя ги спрямо 

останалите и изгражда самочувствие. Изследвания показват, че децата със спина бифида имат 

значително по-ниско самочувствие по отношение на външния си вид, атлетичност, социално приемане и 

представяне в училище (Shields, 2008). Заедно с това, те са изложени и на риск от депресивни симптоми 

и тревожност (Padua, 2002).

Рискът за психичното здраве изисква сътрудничество и участие на всички заинтересовани страни, 

особено по време на пубертета, когато някои деца със спина бифида и хидроцефалия могат да изпитват 

сериозни затруднения.

 Роза е чувствителна към силни звуци, често сменя настроенията си, понякога 

изпада в нервни кризи. Това се засилва след навлизане в пубертета. 

Когато е в първи клас, след обследване са установени обучителни 

затруднения. С нея започват да работят специален педагог и психолог. 

Майката е доволна от ресурсното подпомагане, защото в тиха и спокойна 

обстановка, Роза възприема материала по-добре. Психологът и оказва голяма 

подкрепа при някои от пубертетните кризи.

При обобщаване на физиологичните нужди, поставихме основен акцент върху цялостното здраве и 

грижи. Отделно от това, обръщаме внимание и на достъпа до храна и вода, който може да бъде 

затруднен поради недостъпната среда, особено при деца в колички. Често училищната столова, 

лавки и кафенета се намират в сутерена, на висок етаж или извън сградата; понякога чешмите са 

твърде високи или недостъпни за човек в инвалидна количка. Тези специфични случаи трябва да се 

вземат предвид, така че да се осигури достъп на всяко дете до храна и вода. Ако в училището не 

може да бъде направена реконструкция, трябва да има назначен отговорник, който да се грижи  

детето да не остава гладно и жадно.  Това може да е дежурният учител, асистент или съученик.

Допълнителна информация за физиологичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия 

е налична в ръководствата за всяка целева група. Здравните грижи са описани подробно в 

ръководството за медицински сестри

ВТОРО НИВО: БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА

The second level of Maslow's classic hierarchy is safety needs and it should be a major concern in all 

schools and kindergartens. As any other students, children with spina bifida and hydrocephalus need to 

feel safe in the environment in which they are learning.

Първа помощ

Всяко учебно заведение трябва да разполага с поне един служител, обучен да оказва първа помощ. 

В България това обикновено е медицинският персонал, заради своето образование и опит. 

Най-честите състояния, които изискват оказването на първа помощ при децата със спина бифида и 

с хидроцефалия са случаи на неизправност на клапата, припадъци, изгаряния, счупване на кости. 

Училищният персонал, който взаимодейства с детето, също трябва да е обучен как да реагира в 

тези случаи, кого трябва да уведоми и кога да сигнализира 112.

Евакуация при бедствия

Природни бедствия и други извънредни ситуации могат да се случат винаги и по всяко време. За да 

бъдат добре подготвени, детските градини и училищата изготвят план за евакуация и провеждат 

регулярни практики и обучения. Планът за евакуация трябва да съдържа ясни процедури и 

отговорности по отношение на лицата, които ще се нуждаят от специална помощ в случай на 

извънредна ситуация,в това число и ученици със спина бифида и с хидроцефалия.

Осигуряването на столове и носилки за спешни случаи, като част от плана, могат да улеснят 

евакуацията на трудноподвижните хора, особено от по-високите етажи на учреждението. Ако 

такива приспособления не са налични, е препоръчително класът, в който учи трудно подвижно дете, 

да бъде оставен на първия етаж, като най-достъпна и безопасна опция.

Провеждането на обучения е от значение, за да се избегне паника сред персонала и учениците при  

реална ситуация. Те са и добър индикатор за това какво може да се случи в случай на спешност.

… в училището се провежда учение за пожарна безопасност. По време на последния час за деня, 

човек от персонала влиза по стаите и предупреждава за пожар. Децата се втурват по стълбите, а 11 

годишният Виктор влиза в асансьора и натиска бутона. Докато пътува надолу, токът е спрян и 

детето остава в пълна тъмнина, затворен между етажите. Чува само превъзбудени викове „Пожар!“. 

Успява да се съвземе от уплахата и звъни по мобилния телефон на баща си, който телефонира на 

ръководството на училището. До обаждането на бащата никой не е установил липсата на Виктор.  

Психически момчето се възстановява трудно. Дълго след инцидента не може да стои в затворени 

пространства и се налага бабата да го придружава в училище за няколко месеца. 

Майката подава сигнали до различни институции, но така и не разбира кой носи отговорност за 

случая.

Защита от тормоз

Според ЮНЕСКО, учениците с увреждания са засегнати от тормоз в по-голяма степен, без значение 

от възраст и учебна среда, като това оказва негативно въздействие върху тяхното образование, 

здраве и общо благополучие. 

Много проучвания показват, че учителите и училищният персонал често подценяват тормоза в 

училищата. От друга страна родителите са по-чувствителни и по-лесно могат да разберат когато 

собственото им дете е обект на тормоз (Demaray, 2013). Затова, добрата комуникация между 

заинтересованите страни, основана на доверие и уважение, е изключително важна. Всеки в 

училище носи отговорност и има задължение да наблюдават за предупредителни признаци на 

тормоз, тъй като някои непреки форми на агресията са трудни за разпознаване. 

В случай на тормоз се налагат синхронизирани и твърди действия от всички страни. Необходимо е 

да се подходи със спокойствие и уважение, които могат да осигурят подкрепяща, грижовна и 

безопасна среда на всички ученици.

 Училищният психолог има важната роля да подкрепи детето-жертва и да му помогне да развие 

устойчивост и увереност в себе си.

Стела няма близки приятели в училище. Общува с едно-две деца. Понякога е обект на обиди и 

вербален тормоз от група деца от класа. Едно от момчетата си позволява да я рита и удря.  Класната 

не успява да се справи с проблема. Не взема страна, защото това са „детски работи“. Майката 

подава редица сигнали до директорката, РУО (Регионалното управление на образованието), МОН. 

Свързва се с адвокат и обмисля завеждане на дело. В крайна сметка момичето се премества в 

друго училище и ситуацията се успокоява. 

Стела трудно приема обидите от съучениците. Има периоди, в които става много емоционална и 

плаче. Тогава майката я спира от училище за седмица-две, докато се успокои.

Безопасна инфраструктура в и около училище, подходяща за хора с увреждания

От една страна, съществува известно припокриване между тази тема и нуждите на децата от 

достъпност, разгледани на следващото ниво от пирамидата. От друга, виждаме „достъпността“ 

по-скоро в контекста на възможност за упражняване на права и достъп до услуги, докато 

„безопасната инфраструктура“ е екзистенциален минимум, който училищата и детските градини 

трябва да осигурят. Поради тази причина и отделяме специално внимание. 

Представяме някои примери, свързани с безопасната инфраструктура, които се отнасят до 

нуждите на учениците със спина бифида и хидроцефалия: 

 Слабата чувствителност или пълната липса на чувствителност в долната част на тялото 

 носи сериозен риск за здравето. Понякога децата не могат да усетят, че нещо се случва с 

 тялото им и лесно могат да се изгорят, наранят или да счупят крак, без дори да усетят;

 Подредбата в класната стая трябва да позволява на децата, използващи помощни средства, 

 да се придвижват безопасно и свободно, за да могат да участват наравно с останалите във 

 всички дейности на класа. Пътеките между чиновете трябва да са достатъчно широки, 

 разчистени от ученически чанти, несесери и др.;

 Рампите са едно от икономически най-достъпните и най-използвани решения за 

 подобряване достъпността на сградите. При проектирането и монтирането им обаче рядко 

 се спазват стандарти. Рампите често са твърде стръмни, тесни и хлъзгави, което ги прави 

 опасни и неизползваеми. 

 Училището е със стълби до първия етаж, а коридорите са на нива. За да стигне до 

класната стая на първия етаж, майката и бабата на Роза я вдигат. Използвайки 

предизборна кампания, майката успява да издейства общинско финансиране 

за подобряване на достъпността в училище. Монтират естакади на задния 

вход и в коридорите, които обаче не помагат заради големия си наклон.  

Впоследствие, по инициатива на майката, директорката кандидатства по 

национална програма и получава финансиране за асансьор до първия 

 етаж. ;

 Монтирането на парапетите на външните стълби и от двете страни по протежението на 

 вътрешните, значително би подобрило самостоятелността, мобилността и усещането за 

 сигурност у децата. Това би имало силен положителен ефект върху  учениците с леки 

 двигателни увреждания, които не използват помощни средства. Нашето проучване показва, 

 че техните нужди от безопасност често остават неидентифицирани и непосрещнати,  поради 

 презумпцията, че могат да ходят самостоятелно. Не се вземат предвид важни детайли: 

 дейности като изкачване на стълби или 20 минутно ходене пеша до училище са рискови, 

 отнемат време и често не са възможни за дете с тежка чанта. Децата се нуждаят от помощ 

 или им отнема твърде много време;

 В училището има специализирани кабинети по физика, биология, география, компютърно 

 обучение и др., които са разположени на различни етажи в сградата. Качването и слизането 

 по стълбите за нея е предизвикателство и отнема цялото време през междучасията. Тъй 

 като все пак се справя, ръководството не счита за нужно да взема мерки и да мести класа на 

 първия етаж.

 Цялото семейство е ангажирано с образованието на Александра. Баща и я води сутрин с 

 колата, влиза с нея в училище и носи чантата до стаята на втория етаж;

 Дворът и тротоарите около сградата са важна част от училищната инфраструктура и също 

 трябва да са безопасни и достъпни. Това включва регулярно почистване на снега и листата; 

 осигуряване на ниски бордюри, здрави плочки и свободни тротоари за пешеходци.

 

 Основното училище на Мартин е било на 200 метра от дома му, но всеки ден  

 баща му го карал до там. Плочките на тротоарите били толкова счупени, 

 че количката едва се придвижвала. След няколко скъпи ремонти, баща 

 му решил да ползват колата

 Като цяло, ходенето на училище през зимата е предизвикателство. 

 Училищният двор е покрит със сняг, а деца и учители стигат до входа 

 през малка заледена пътека. Катка не може да върви с патериците и 

 се налага майка и да я придружава всеки ден до класната стая.

Допълнителна информация за нуждите от безопасност на деца със спина бифида и хидроцефалия е 

налична в ръководствата за всяка целева група.

ТРЕТО НИВО: ДОСТЪПНОСТ

Съгласно дефиницията на ООН, достъпността означава равен достъп на всички, като се допълва, че 

без достъп до съоръженията и услугите в общността, хората с увреждания никога няма да 

бъдат напълно приобщени (UN, н.д.).  Това твърдение е валидно, както за образованието, така и за 

всяка друга област от живота. Тъй като достъпността е определящ фактор за успешното 

приобщаване, сме я включили към базовите нива на пирамидата, заедно с физиологичните нужди 

и безопасността. 

Необходимостта от достъпност е толкова основна за децата със спина бифида и с хидроцефалия, че 

в повечето случаи не училищният профил или интересите определят училището, което детето ще 

посещава, а именно достъпната архитектура на сградата и съоръженията.

 

Александра се справя добре с учебния материал. Прави впечатление на прилежна и любознателна 

ученичка. Често получава похвали. На зрелостните изпити получава много добри оценки, които и 

позволяват да избира измежду най-добрите гимназии в града. След много размисли, семейството 

решава да не се възползва от тази възможност. Алекс продължава в  досегашното училище. То е 

близо до дома, изградени са добри отношения с екипа и е установена рутина при катетъризациите. 

Това надделява над интересите и възможностите на детето.

Семейството на Виктор се насочва към тази гимназия единствено заради изградената достъпна 

архитектурна среда. Интересите на момчето и профилът на училището не са фактор при избора. 

Сградата е снабдена с рампа до първи етаж, асансьор и тоалетна за хора с увреждания. Виктор 

може да стигне самостоятелно до всички помещения. Не ползва асистенция от възрастен в 

училище

Достъпността не следва да се разбира само във физически смисъл, но и като достъп до 

информация, услуги и съоръжения. Училището може да предприеме различни мерки за 

подобряване достъпа на деца със спина бифида и с хидроцефалия до образование. Някои от тях са 

свързани с изграждане на училищна среда без бариери, други с осигуряване на информация, 

комуникация и учебни материали в алтернативни формати.

Достъпна училищна инфраструктура

Недостъпният транспорт до училище, недостъпните входове и невъзможността някои деца да 

стигат свободно до столовата, специализираните кабинети, библиотеката и тоалетната, както и 

неподходящото обзавеждане на класните стаи, хлъзгавите подови настилки и др., се разглеждат 

като бариери пред образованието на деца с увреждания, в това число и децата със спина бифида и 

хидроцефалия.  Тези инфраструктурни бариери трябва да бъдат премахнати, за да се осигури 

приобщаваща училищна среда за всяко дете.

Достъпната училищна инфраструктура може да включва:

 Рампи във и извън сградата на училището за децата, които не могат да ползват стълби или 

 да качват бордюри;

 Парапети на външните стълби и двустранни парапети по протежение на вътрешното 

 стълбище;

 Асансьор в сградите с повече от един етаж;

 Достатъчно широки врати, осигуряващи свободното движение на деца в колички;

 Класни стаи с достатъчно място за маневри на дете в количка;

 Тоалетни помещения достъпни за колички, с достатъчно място за маневриране около 

 тоалетната и мивката и за придружител; с осигурено заключване и помощни дръжки;

 Обзавеждане в класната стая, предназначено да се използва от децата с увреждания – 

 достатъчно високи бюра, столове и др;

 Двор, площадки и тротоари около сградата, достъпни за деца в колички;

 Подходяща височина на дъската, за да може да се ползва от деца в колички;

 Отсъствие на катедра пред дъската; 

 Класната стая, която е на едно ниво;

 Наличие на места за паркиране, обозначени за хора с увреждания.

В повечето случаи за осигуряване на достъпна инфраструктура са необходими значителни 

финансови средства. Съществуват, обаче някои практични и рентабилни решения. 

Най-разпространеното и икономически изгодно решение е осигуряване на пълна достъпност до 

съоръженията на един от етажите в сградата и преместване на класа на трудноподвижното дете 

там. Обикновено това е първият етаж. Ако има външни стълби се монтира рампа; поне една 

тоалетна се пригодява за хора с увреждания; класната стая се пренарежда, за да се осигури 

достатъчно място за маневриране. Ако тоалетната не може да бъде пригодена, вариант е да се 

осигури достъп до друго подходящо помещение за катетеризация, като например здравния 

кабинет.

Въпреки своите плюсове, това решение не е най-приобщаващото и препоръчително, тъй като  много 

от кабинетите, библиотеката, столовата, са разположени на горните етажи и могат да останат 

недостъпни. В такъв случай училището трябва да осигури алтернативен достъп до тези услуги, 

например чрез помощник, който ще носи закуски, вода или книги от библиотеката. Този човек може 

да бъде учител, асистент или дори съученик.

Майката на Донка търси подкрепа от РУО. Насочват я към близкото квартално средно училище. 

Приемат Донка в редовен клас. Директорът намира стая за класа на първия етаж, който е на нивото 

на земята. В сградата има тоалетна за хора с увреждания. Детето може да се придвижва 

самостоятелно в класната стая и по коридорите, да излиза и влиза от сградата, да ползва тоалетна.

Всички мерки за подобряване на достъпността трябва да 

следват съответните стандарти и добри практики. Нашето 

проучване установи, че поради липса на опит и разбиране на 

стандартите за достъпност сред строителите и училищната 

администрация, училищната инфраструктура често остава 

недостъпна и дори опасна за учениците и хората с увреждания. 

За да подкрепи усилията на училищната администрация, 

ръководството за директори представя конкретни параметри 

и полезни съвети за превръщането на физическата среда на 

училището в безопасна, достъпна и приятелска за децата с 

увреждания.

Достъпна информация и обучителни материали

Всички материали и информация, предоставени в клас, 

трябва да са достъпни, разбираеми и използваеми от 

всички деца. Учениците със спина бифида и хидроцефалия 

може да се нуждаят от някои специални материали, като 

например:

 Допълнителен комплект учебници за дома;

 Копие от записките на учителя по урока;

 Аудио запис на преподадения от учителя урок;

 Приспособления и помощни технологии за работа в 

 клас;

 Софтуер/устройства за преобразуване на говор в текст и 

 обратно.

ЧЕТВЪРТО НИВО: ПРИНАДЛЕЖНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Четвъртото ниво от пирамидата обхваща нуждата от принадлежност на социално ниво. Съгласно 

класическата теория на Маслоу социалното ниво обикновено става приоритет след като базовите 

нива са достатъчно задоволени. На това ниво учениците търсят принадлежност към социалната 

си среда, искат да се идентифицират с връстниците си, да почувстват, че се вписват. Липсата на 

усещане за принадлежност често има отрицателен ефект при учениците, карайки ги да се 

чувстват изолирани и дори изключени от образователния процес. Всъщност най-големите 

затруднения пред учениците с дефицити се проявяват именно на това ниво. 

(Lutz, 2016)

Нашето проучване потвърждава тези констатации, но също така показва, че контактите с 

връстници са най-мотивиращият фактор сред учениците със спина бифида и хидроцефалия и 

техните родители в учебния процес.

През първите четири години, Елиф посещава редовен клас в масово училище. Родителите я 

записват заради контакта с децата. Момичето не може да възприеме нищо от материала, защото не 

чува. Не се научава да чете. Обича да рисува и преписва текстове като картини, без да знае 

значението им. Харесва и контактът с децата.

Изграждането на положителни взаимоотношения с връстници в детската градина и в училище 

може да бъде сериозно предизвикателство за децата със спина бифида и хидроцефалия. Някои от 

тях от ранна възраст се сблъскват с изолацията и изключването и не успяват да изградят добри 

социални умения. В процеса на израстване и прехода през юношеството към зрелостта, 

предизвикателствата нарастват още повече. Обикновено те са свързани с ниско самочувствие, 

неувереност, депресия, лоши социални умения и липса на социален опит. Въпреки че, тези 

проблеми са типични за всички млади хора, при децата и младежите със спина бифида и 

хидроцефалия, те са още по-обострени, заради допълнителните предизвикателства свързани с 

увреждането, с които те се сблъскват. 

Някои от тези предизвикателства значително възпрепятстват възможностите за неформално 

общуване с връстници и създаване на приятелства в училище. Когато тези пречки са 

идентифицирани навреме, те могат лесно да бъдат избегнати. Така се осигуряват по-добри условия 

за социално общуване и изграждане на социални умения. Например: 

 Голяма част от децата пропускат детската градина и така прескачат важно стъпало в 

 детското развитие, което носи много възможности за положителни контакти,  

 взаимодействие с връстници и трупане на социален опит;

 Децата със спина бифида обикновено се нуждаят от повече време за тоалет, заради 

 катетъризациите. Това намалява възможността за контакти с връстници през 

 междучасията. Добра практика е въвеждането на график за катетеризации във времето 

 извън голямото междучасие, така че детето да може да общува свободно;

 Повечето от тях не посещават часове по физическо възпитание и така пропускат ценна 

 възможност за развитие на положителни социални умения, умения за решаване на 

 проблеми и изграждане на екипност, които спорта в училище дава;

 По отношение на транспорта до и от училище, повечето деца са зависими от родителите си, 

 които ги придружават почти винаги. Причините са различни, от лошата инфраструктура до 

 тежките чанти. Времето преди и след училище може да се прекара в разходки и разговори с 

 приятели;

 Непрекъснатата асистенция и надзор от възрастен е поредната пречка пред свободното 

 общуване с връстници;

 Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия не участват в извънкласни занимания, 

 които са отлична възможност за срещи с хора със сходни интереси, създаване на 

 приятелства и развитие на социални умения. 

Честите хоспитализации и дългите периоди на отсъствие по различни здравословни причини, 

откъсват децата от училищния живот и им пречат да създадат по-дълбоки приятелства. Много 

вероятно е те да се нуждаят от допълнителна подкрепа в тази посока от своите учители и от 

другите заинтересовани страни.

ПЕТО НИВО: САМОУВАЖЕНИЕ И САМОСТОЯТЕЛНОСТ

За да бъдат ефективно приобщени в училище, децата трябва да се чувстват значими, уважавани и 

ценени от околните. Както споменахме по-рано, във връзка с психичното здраве, децата със спина 

бифида и с хидроцефалия често  демонстрират ниска самооценка. Изграждането на оптимална 

самостоятелност в ежедневието и на функционални житейски умения и компетенции, са от 

решаващо значение за постигане на независимост и самоувереност и по този начин за 

повишаване на самооценката при деца със спина бифида и хидроцефалия.

Като основни фактори определящи успешното функциониране в ежедневието и качеството на 

живот при децата със спина бифида, се посочват добрата физическа форма и мускулна сила, 

умствените способности и независимостта при придвижване. Те оказват влияние в много по-силна 

степен от другите медицински показатели, свързани с увреждането (Schoenmakers, 2004).

На практика това означава, че за да се насърчи самостоятелността и функционалността на 

учениците със спина бифида и хидроцефалия, детската градина и училището трябва да осигурят 

достъпна архитектурна среда, възможности за оптимално развитие и подходящи условия за спорт 

и физическа активност.

Това е дълъг процес, който изисква усилия от всички заинтересовани страни в образователния 

процес. Не можем да очакваме положителната промяна да се случи веднага, особено при деца, 

които са били изцяло зависими от грижата на възрастен и по отношение на уменията за 

самостоятелност, се развиват средно 2-5 години след връстниците си (Davis, 2006).

Всички заинтересовани страни трябва целенасочено и при всяка възможност да насърчават 

самостоятелността при децата:  

 За децата с двигателни увреждания достъпната архитектурна среда е определящ фактор 

 за постигане на самостоятелност в училище. Това е съществена предпоставка децата със 

 спина бифида и хидроцефалия да упражняват свободно правата си, да участват в 

 училищния живот наравно с връстниците си, да подобрят качеството си на живот, своята 

 самостоятелност и самочувствие.

 Всички тоалетни в училище са с клекало. Кабинките са прекалено тесни, за да се ползват с 

 асистент. Често се налага асистентката да сменя памперсите на Мони по коридорите, 

 докато другите деца са в час.;

 Някои деца със спина бифида успяват да ходят без нужда от каквато и да е помощ, докато 

 други може да се нуждаят от ортези или друг тип помощни средства, които да им помогнат 

 да се придвижват. Важно е децата да се научат да използват тези помощни средства 

 възможно най-рано, тъй като уменията за самостоятелно придвижване са пряко 

 свързани с когнитивно, физическо и социално развитие и независимост. Поради същите 

 причини по-големите деца трябва да познават достъпните транспортни услуги до училище;

 Възрастта за започване на самокатетеризация е различна, но при повечето деца това се 

 случва към десетата година (Atchley, 2020). Въпреки това, за някои деца на възраст 15-16 

 години самокатетеризацията си остава непреодолимо предизвикателство, без да има 

 медицинска предпоставка за това. Нужно е родителите и другите възрастни, които 

 катетъризират детето, да го насърчават и подготвят за прехода от ранна възраст, с 

 обяснения и включване в процедурата;

"Информацията е ключът към по-добрия живот за хората със спина бифида и хидроцефалия“

Международна федерация за спина бифида и хидроцефалия (IF SBH)

Целта на Общите насоки е да водят професионалистите и членовете на семейството по пътя им в 

подкрепа на ефективното и осмислено образование на децата и младежите със спина бифида и с 

хидроцефалия, което да влияние положително на целия им живот.

В основата на този процес стоят разбиранията и убежденията на експертите и семейството. 

Съвременните гледни точки върху развитието и живота на хората със спина бифида и 

хидроцефалия, следващи напредъка на технологиите и науката, налагат приемането на холистичен 

подход и прилагането на мултидисциплинарен модел за постигане на качествено образование. 

Учениците със спина бифида и с хидроцефалия не могат и не трябва да бъдат разглеждани през 

призмата на едно единствено професионално направление.

Интернет, социалните мрежи и медиите представят хората със спина бифида и хидроцефалия от 

цял свят като успешни, социално приобщени личности, много често активни в области като спорт, 

култура или граждански каузи.

Без образование пътят им към включването в обществото е много по-труден, дори невъзможен. 

Правото на образование се сравнява с асансьор, благодарение на който става възможно да се 

упражнят и останалите човешки права. Цялостната ранна грижа заема основно място в 

образованието. Въпреки че се нуждаят от грижите на множество медицински специалисти през 

целия си живот, децата и младите хора със спина бифида и с хидроцефалия, не са на първо място 

пациенти. Цялостният поглед върху детето през неговите нужди, до голяма степен същите като на 

всички останали деца, и през неговите права, неизменно тласка професионалистите към взаимно 

сътрудничество. Световната здравна организация поставя фокус не само върху здравните и 

функционалните аспекти, но и върху степента на участие на хората с увреждания в обществения 

живот. Активността им във всяка една област се определя преди всичко от множеството бариери, 

все още съществуващи в нашето общество. Именно моделът на приобщаващото образование е 

инструментът, който открива нови перспективи пред хората с увреждания - като идентифицира и 

посочва съществуващите бариери и ако е възможно, като ги премахва или търси други начини 

преодоляването им. Сътрудничеството, активното участие и въвличането на семейството в 

търсенето на начини и вземането на решения, са в стълбовете на приобщаващото образование.

Процесът изисква постоянна саморефлексия – как и защо действаме, какви цели си поставяме и 

какво постигаме с установените процедури.

 При децата с увреждания често се наблюдава прекалена зависимост от родител или друг 

 възрастен, дори за дейности, в които децата могат да се справят сами. Родителите трябва 

 да разпознават тези ситуации и да им противодействат ефективно, за да подкрепят 

 емоционалната независимост на детето. Включването на външен асистент в грижата, би 

 било добър вариант при наличието на подобна емоционална зависимост;

 Има различни варианти за минимизиране на теглото на ученическата чанта. Това може да 

 стане чрез осигуряване на шкаф за лични вещи в училище и втори комплект учебници; 

 използване на листове вместо тетрадки за работа в клас и ползването на електронна поща 

 за изпращане на готовите домашни. Така ще се намали нуждата от помощ на възрастни и 

 значително ще подобри самостоятелността на децата в училище и по пътя натам.

 

 Когато Ева се научава да се самокатетъризира, помощта на асистентката се ограничава 

 предимно до носенето на тежката чанта до и от училище. Ева изявява желание да остане 

 сама в училище. Родителите разговарят с училищното ръководство и класната и с леки 

 реорганизации успяват: директорът предлага втори комплект учебници, който да се ползва 

 само в училище; Ева получава ключ за една от тоалетните, където монтират  малка аптечка 

 с принадлежностите и; детето използва единични листове, вместо тетрадки. Чантата и се 

 олекотява значително и в 6-ти клас тя продължава без асистент. Децата от класа и помагат 

 с качването на стълби или с носенето на покупките;

 Съществуват специални приложения за смартфони и смартчасовници, които могат да 

 следят режима и диетата на детето и да му напомнят за катетеризациите, смяната на 

 позицията, приема на вода и лекарства. Те са изключително полезни в рутинната грижа и 

 позволяват на децата да бъдат по-независими в уменията си за самообслужване, вместо да 

 разчитат на възрастните да ги подканят;

 Когато срещнат дете с увреждане, повечето деца и възрастни се опитват да помогнат. 

 Такава помощ обаче не винаги е полезна и желана. За доброто самочувствие на децата е 

 важно да запазят своята независимост, доколкото това е възможно и да правят нещата, 

 които умеят, без незабавно някой да им се притичва на помощ. Когато предоставяте помощ 

 на детето, поискайте неговото разрешение и най-важното, попитайте го как иска да му 

 помогнете!;

 Физическата активност за хора със спина бифида е от решаващо значение, тъй като лошата 

 форма и загубата на сила могат да ги направят по-зависими в изпълнението на ежедневните 

 дейности (Rimmer, 2005). Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия могат и трябва 

 да участват в часовете по физическо възпитание. Понякога спортните дейности могат да 

 изискват адаптиране и модифициране, което е напълно постижимо с внимателно 

 планиране, достатъчно информация и творчество.

Проучване от 2005 г. (Schoenmakers, 2004) не открива съществени разлики в самочувствието и 

равнището на самоувереност между пациенти с по-тежки (менингомиелоцеле) и по-леки форми на 

спина бифида. Това показва, че всички деца със спина бифида и хидроцефалия се нуждаят от 

грижи и подкрепа, за да развият своите способности, представяне и функционалности. Нуждата 

от такава подкрепа съществува дори при децата, които могат да ходят без помощни средства 

или не са идентифицирани като ученици със специални образователни потребности.

Мони се придвижва без помощни средства, но е нестабилна. Майката се притеснява детето да не 

падне по стълбите или да бъде наранено от тичащи деца през междучасията. Директорката 

отказва да осигури допълнителни парапети на стълбите при входа или да премести класа на първи 

етаж, защото детето ходи и „няма нужда“.

ШЕСТО НИВО: КОГНИТИВНИ НУЖДИ

Когнитивните нужди са израз на естествената потребност у човек да учи, опознава, изследва и 

създава, за да разбере по-добре света около себе си. На това ниво ученикът се стреми да реализира 

своя личен потенциал в сферата на образованието. Учениците си поставят определени цели и се 

стремят към тяхното постижение.

 Повечето от тях имат средно ниво на интелигентност;

 Когнитивните функции се влияят най-силно от хидроцефалията и съпътстващите я 

 усложнения като проблеми с работата на клапата, брой на ревизии, наличие на припадъци и 

 допълнителни структурни аномалии на централната нервна система (Wills, 1993), (Fletcher, 

 1996);

 Резултатите от изследване на вербалната интелигентност дават по-точна прогноза за 

 потенциала на ученика, отколкото общите резултати на интелигентността;

 Децата със спина бифида се справят по-добре в четенето на глас и правописа,  отколкото в 

 разказването и математиката;

 Колкото по-високо е нивото на увреда, толкова по-голяма е вероятността интелигентността 

 и академичните умения да бъдат повлияни негативно;

 Учениците със спина бифида често демонстрират проблеми в перцептивно-моторното 

 развитие;

 Здравословните проблеми могат да повлияят негативно на успеха в училище;

 

Опитът показва, че когато професионалистите са отворени към приобщаването и активното участие 

на децата и младежите със спина бифида и с хидроцефалия, това обогатява и носи дългосрочни 

ползи за повечето от участници в образователния процес. Вярваме, че присъствието на децата със 

спина бифида и хидроцефалия в образователните институции може да е мостът към социалното им 

включване и е ефективен инструмент за изграждане на устойчивост при всички останали деца в 

училището и детската градина.

Никой от нас не може да спаси целия свят, но с ефективната подкрепа на едно дете, всеки може 

да промени света и бъдеще му. Благодарим на всички, които се решат да направят това и 

поканят останалите да им сътрудничат! Така градим нашия общ успех. Хората със спина 

бифида и хидроцефалия са невероятни! Те имат своите права и могат да се наслаждават на 

активен живот и щастливо бъдеще.
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Често се случва учениците със спина бифида и с хидроцефалия да бъдат несправедливо 

набеждавани за „мързеливи“ или „немотивирани“, когато всъщност са налице обучителни 

проблеми. Те трудно задържат внимание; работят бавно; неспокойни и разсеяни са; губят неща; 

могат да имат проблеми с вземането на решения. Изключително важно е педагогическият 

персонал да е обучен да разпознава затрудненията и да прилага стратегии за тяхното 

преодоляване. Понякога не е по силите на един учител да се справи с тази задача. Налага се 

прилагането на мултидисциплинарен подход и едновременна подкрепа от всички страни.

Ръководствата за всяка целева група дават полезни съвети как да се посрещнат когнитивните 

нужди на деца със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често срещаните обучителни затруднения, 

специфични стратегии за преподаване и добри практики са описани подробно в ръководствата за 

учители и специални учители.

СЕДМО НИВО: САМОЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

На последното ниво е поставена нуждата от усъвършенстване. Децата се стремят да подобрят 

училищната среда, собствения си живот и живота на хората около тях. Те вече не се 

самоопределят като уязвими и се чувстват готови да отстояват своите права и правата на другите.

 

Семействата често са най-добрият застъпник на детето и най-добрият модел за подражание, когато 

тези умения се заучават.  Въпреки това учителите и другите заинтересовани страни в 

образованието също могат да насърчат учениците в тази посока. 

Не само възрастните, но и самите ученици със спина бифида и с хидроцефалия трябва да познават 

и разбират правата си като деца и хора с увреждания. Важно е да могат да идентифицират 

дискриминацията и да познават техники и стратегии за справяне с нея. Това може да се постигне 

чрез положителни модели на подражание, добри примери, наставническа подкрепа и гражданско 

образование в училище.

Повече информация за това как всяка целева група може да подкрепи децата да подобрят уменията 

си за застъпничество и самозастъпничество, е предоставена във всяко ръководство.

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



детската градина и в училището. Multi-IN пирамидата е изградена от седем нива. В настоящия 

раздел ще се спрем на всяко от тях като опишем конкретните потребности попадащи в него, ще 

покажем реални примери и ще посочим как те могат да бъдат посрещнати от участниците в 

образователния процес/заинтересованите страни. 

Пирамида на приобщаването Multi-IN, адаптирана по йерархичния модел на Маслоу, в подкрепа

учениците със спина бифида и с хидроцефалия. 

ПЪРВО НИВО: ФИЗИОЛОГИЧНИ НУЖДИ

На първото ниво от модела на Маслоу са физиологичните нужди. Това са нуждите от първа 

необходимост в живота ни, като храна, питейна вода, сън, облекло, добро здраве.

Тук е моментът да обърнем внимание на цялостната представа за здравето на децата със спина 

бифида и с хидроцефалия. Съгласно общоприетото схващане, всички хора с увреждания имат 

здравословен проблем (ICF, 2001). Въпреки това, наличието на увреждане не означава, че човек е 

СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ НУЖДИ

През юни 1994 представители на 92 правителства и 25 международни организации се 

събират в Саламанка, Испания на Световна конференция посветена на специалните 

образователни потребности. Конференцията завършва с декларация, в която 

участниците потвърждават необходимостта от осигуряване на еднакво 

образование за всички хора със специални образователни нужди по 

света. Декларацията от Саламанка (United Nations Ministry of Educational, 

1994) определя децата със специални образователни потребности като 

деца, които срещат бариери пред равния достъп и участие в 

образованието, и потвърждава правото им да бъдат обучавани 

заедно с всички други деца. Декларацията обръща специално 

внимание на многообразието и приобщаването в училище на всички 

деца без значение от техните индивидуални различия и дефицити. 

В тази перспектива, децата със спина бифида и с хидроцефалия, наред със 

своите уникални характеристики, интереси и способности, имат комплексен набор от специални 

образователни потребности, които трябва да бъдат посрещнати, за да бъде успешно приобщаването им 

в детската градина и училището. Пълният спектър от тези нужди може да варира в зависимост от 

различни фактори и техните комбинации, като здравословно състояние, степен на увреждане, семейна 

среда и социално-икономически статус.

От съществено значение е, основните заинтересовани страни в образователния процес да умеят 

да идентифицират нуждите на децата, за да бъдат те посрещнати адекватно. Поради 

комплексния им характер, това се оказва трудна задача дори за професионалисти с богат опит 

или членове на семейството, които са прекарали години в грижи за децата си. Общите насоки 

разглеждат специфичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия в детската градина 

и в училището, за да подпомогнат заинтересованите страни успешно да ги идентифицират.  

Когато говорим за специални нужди, бихме искали да насърчим читателите да ги възприемат не 

като резултат от липси в детето, а като несъответствие между наличните ресурси в системата на 

образованието и нуждите от подкрепа на детето. Необходимо е да направим и някои други 

уточнения:

 В този раздел сме включили откъси от лични истории, изготвени въз основата на серия от 

 полуструктурирани, дълбочинни лични интервюта, които проведохме с родители и деца със 

 спина бифида и хидроцефалия от България и Словакия;

 Въпреки че ги наричаме специални или специфични, тези нужди не изискват, нито 

 предполагат, съществуването на специална образователна система, като специални 

 училища, специални класове, дневни центрове и др. Мястото на децата със спина бифида и 

 хидроцефалия е в масовата образователна система, където всички ученици с и без 

 увреждания учат заедно;

 Потребностите на децата със спина бифида и хидроцефалия в процеса на приобщаване 

 трябва да бъдат посрещнати от общообразователната система, чрез специални услуги, 

 предназначени и предоставени  в съответствие с нуждите им;

 Следвайки философията за равен достъп и пълно участие, описваме нуждите, които отиват 

 далеч отвъд академичната страна на образованието. 

ПРИЛАГАНЕ МОДЕЛЪТ НА МАСЛОУ ПРИ АНАЛИЗ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ НУЖДИ НА ДЕЦАТА СЪС СПИНА БИФИДА 
И С ХИДРОЦЕФАЛИЯ

Общите насоки използват моделът на Маслоу (Maslow, 1943) като концептуална рамка за 

систематизиране и анализ на нуждите на децата със спина бифида и хидроцефалия в училище. 

Йерархията на нуждите на Маслоу е мотивационна теория в психологията, която обобщава модела 

на човешките нужди, изобразени под формата на пирамида с пет надграждащи се нива.  От основата 

към върха, нуждите са описани като:

 Физиологични нужди, като нуждата от храна, вода, облекло;

 Нужда от сигурност и защита;

 Социална принадлежност, включително отношения с партньор, семейство, приятели;

 Уважение, постижения, признание, постигане на успех;

 Самоусъвършенстване, личностно и творческо израстване.

В основата на модела е разбирането, че когато човек се доближава до задоволяването на дадена 

потребност, той ще изпита следващата по-висока потребност в йерархията. Същевременно, човек 

може да бъде повлиян от множество нужди в един и същи момент. 

Моделът на Маслоу е ценен инструмент за оценка, който се използва в много области, свързани с 

работата и грижата за хора. Както редица изследователи са открили, той помага да се изследват в 

дълбочина най-разнообразни области в образованието (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). 

Прилага се  успешно при ученици извън норма, тъй като техните специфични нужди са по-трудни за 

идентифициране и посрещане (Lutz, 2016). В нашия случай, йерархичният модел на Маслоу ни дава 

концептуалната рамка за анализ на нуждите на децата със спина бифида и с хидроцефалия в 

нездрав. Независимо от своите увреждания или заболявания, хората могат да се намират в добро 

здраве, защото се хранят добре, правят упражнения, движат се, спят достатъчно, чувстват се в 

добро емоционално и физическо състояние (Krahn, 2021). С навременна и качествена грижа, и 

контрол над вторичните състояния, децата със спина бифида и хидроцефалия могат да се радват на 

добро здраве и да се чувстват физически добре. Усещането за добро здраве и физическа форма е 

субективно. Много хора имат трайни увреждания, но това не им пречи да се чувстват здрави и 

силни. Фактът, че някои деца се движат или говорят различно, не ги прави болни. Някои функции 

може да са засегнати, но това не означава, че страдат от болест. Не очаквайте да се оправят или да 

оздравеят. Не се отнасяйте с тях като с болни хора, а ги подкрепете да останат здрави!

За 7 години родителите на Виктор не успяват да намерят общ език с ръководството на 

училището. Директорката е добронамерена и се опитва да помогне, според 

собствените си разбирания. Отказва да остави класа на първия етаж и да подкрепи 

усилията на майката, а в същото време организира базари за събиране на средства, 

„за да може Виктор да проходи“, без да потърси съгласие или да уведоми 

предварително родителите. Това води до редица неудобни ситуации със съседи от 

квартала, които коментират доходите и покупките на семейството. Друга приумица на 

директорката е момчето да носи бяла народна носия, за да проходи.

Логично е да се очаква здравният работник в училище да поема грижата за основните здравни 

нужди на децата, включително и тези със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често това е 

училищната сестра. Здравните грижи и насърчаването на здравословен начин на живот, обаче не са 

отговорност единствено на медицинската сестра. От съществено значение е всички 

заинтересовани страни в образованието да разбират и приемат състоянието на детето, така че то да 

получи най-добра грижа и да се радва на най-добро здраве.

Обхватът на здравни грижи към децата със спина бифида и с хидроцефалия може да включва:

Проследяване работата на клапата

Около 85-90 процента от хората със спина бифида имат и хидроцефалия. Обикновено тя се лекува 

хирургично с поставяне на шънт (клапа), за да предпази мозъка от натрупването на ликвор в 

главата. При част от децата периодично се налага ревизия на клапата, поради неизправност или 

запушване. Важно е персоналът в училище да познава добре симптомите на неработещ шънт. При 

децата те могат да са различни, но най-често срещаните са сутрешно главоболие, висока 

температура, припадък, гадене и повръщане, необичайна умора и сънливост, необичайна 

раздразнителност и промени в настроението, замаяност, световъртеж, подуване и/или 

зачервяване на кожата в областта по протежение на клапната система.

Грижа за кожата

При хората със спина бифида обикновено се наблюдава по-слаба чувствителност или изцяло липса 

на такава в долната част на тялото. Някои деца не усещат болка, горещина, студ, порязване, 

изтръпване или влага. Кожните възпаления и рани могат да се развият бързо и рязко да се влошат. 

Най-честите препоръки в грижата за кожата в детската градина/училището включват:

 Децата трябва да носят широки и меки дрехи от естествени тъкани като памук, дори ако се 

 налага да се различават от училищната униформа;

 Мястото им в клас трябва да е далеч от източници на топлина като радиатори, печки на 

 дърва, камини. Децата трябва да избягват горещи метални повърхности през лятото и 

 продължително излагане на студ през зимата;

 Децата се нуждаят от помощ, когато носят горещи напитки;

 Децата трябва да избягват да работят с лаптоп в скута си, заради риск от изгаряне;

 Необходима е регулярна смяна на позата и преместване на тежестта на всеки 20-30 минути; 

 Препоръчва се раздвижване и леки физически упражнения;

 Полезни могат да бъдат декубитални възглавници за количката или стола, за да се избегне 

 разраняване на кожата в точките на натиск;

 Честата смяна на памперса/урологичната подложка е важна, за да се избегнат кожните 

 инфекции и раздразненията в областта; 

Алергия към латекс

Децата със спина бифида са група с повишен риск от развитие на алергия към латекс. Латексът е 

натурална гума, която се използва за изработването на много продукти присъстващи в училище. 

Такива са ръкавици, гумички, балони, подови настилки във физкултурния салон и на открито, 

дръжки на ракети и др. Рискът от развитие на алергия се повишава при многократния контакт с 

латекс. Поради тази причина, при деца със спина бифида, трябва да  се избягват латексови 

продукти и при възможност да бъдат заменени с алтернативи, изработени от винил или силикон. 

Алергичните симптоми могат да са с различни проявления. По-леките са зачервяване на кожата  в 

зоните на контакт с латекса,  сълзене и дразнене на очите, хрема, обрив. Може да се стигне до 

респираторен дистрес и анафилактичен шок.

Учениците, алергични или чувствителни към латекс, често са алергични и към някои храни, като 

банани, киви, папая, авокадо и кестени.

Контрол на инконтиненцията и предпазване от уроинфекции

Урологичните нарушения, в това число уроинфекции, инконтиненция и бъбречна недостатъчност, са 

основна причина за заболеваемост и смъртност при пациентите със спина бифида. В дългосрочен 

план, урологичните усложнения са причина за 33% от смъртността при тази пациентска група 

(Gutiérrez-González, 2020).

Чистата интермитентна катетеризация остава златен стандарт за контрол на пикочния мехур и 

съпътстващите уроинфекции при пациенти със спина бифида (Lapides J, 1972).

С тази информация искаме да подчертаем колко важно е поддържането на добро урологично 

здраве чрез прилагане на периодични катетеризации.  От решаващо значение е учебното заведение, 

където децата прекарват по-голямата част от времето си, да осигури подходящи условия за това, 

като например:

 Достъпно помещение за катетеризация, което е чисто и достатъчно широко, за да побере 

 възрастен придружител и да може детето да маневрира с количката си. То трябва да се 

 заключва, за да осигурява уединение и сигурност. Такова помещение може да е адаптирана 

 тоалетна, здравния кабинет или друга стая с ВиК;

 Обучен служител (сестра, лекар, асистент), който да извършва катетеризациите или да 

 помага на детето за това;

 Достатъчно време за извършване на периодичните катетеризации, понякога дори по време 

 на учебни занятия;

 Дискретна и незабавна помощ, в случай на инцидент с подмокряне или зацапване.

Повече информация за процедурата по чиста интермитентна катетеризация може да намерите в 

ръководствата за сестри и асистенти.

Когато Борис е на 3 години майката решава да се върне на работа. Започва да 

търси подходяща детска градина. Притесненията на семейството са 

свързани с нуждата Борис да бъде катетеризиран 2-3 пъти в рамките на 

работния ден. Майката преценява, че такава помощ може да потърси от 

медицинските сестри, с които всички градини разполагат. Въпреки че нормативната 

уредба вменява това задължение на сестрите в градини и училища, майката е чувала 

за случаи на отказ.

При първата среща със сестрата, майката носи със себе си цялата медицинска документация и прави 

нагледна демонстрация. Сестрата се съгласява и започва да катетеризира Борис в медицинския 

кабинет по два-три пъти дневно. Сменя и памперса на момчето. Всичко върви гладко. Майката се връща 

на работа, а детето се чувства добре в градината. Има приятели и ходи с желание.

Здравословен начин на живот

Децата със спина бифида и хидроцефалия са изложени на висок риск от затлъстяване. След 

навършване на 6 години, минимум 50% от тях са с наднормено тегло; при младите хора и 

възрастните над 50% са затлъстели. Излишните килограми ограничават подвижността, 

самостоятелността и уменията  за самообслужване в ежедневието, а така борбата с тях става още 

по-трудна. Най-доброто решение е превенцията и изграждането на здравословни хранителни 

навици от ранна детска възраст. Освен това, диетата богата на фибри и течности подпомага 

регулирането функцията на червата. 

Въпреки че семейството има най-голямо влияние върху формирането на хранителни навици, 

училището може да помогне и насърчи здравословния начин на живот, особено в областта на 

спорта и физическите дейности. Нашето проучване показа, че прилагането на адаптирани 

програми за децата със спина бифида и с хидроцефалия в часовете по физическо възпитание е 

възможно и може да бъде успешно. За съжаление, повечето от децата не участват в часовете по 

физическо. Аргументите може да са различни, но зад тях лесно прозира незнание и неразбиране на 

състоянието им. В практиката съществуват различни начини за приобщаване на дете със спина 

бифида в часовете по физическо възпитание. Двигателните умения не са толкова определящи, 

колкото желанието на страните. Даденият пример е за момче, което е в инвалидна количка и е 

активен спортист. 

В началното училище любимият предмет на Виктор е физическото възпитание. Салонът е на третия 

етаж, но майката го качва всеки път когато се наложи. Учителката го включва в заниманията като 

измисля игри с децата или му възлага индивидуални задачи, като бокс.

Душевно здраве 
Концепцията за Аз-а е основен компонент от психичното здраве. Тя включва начинът, по който детето 

възприема своята идентичност и по който осъзнава своите качества и особености, съпоставя ги спрямо 

останалите и изгражда самочувствие. Изследвания показват, че децата със спина бифида имат 

значително по-ниско самочувствие по отношение на външния си вид, атлетичност, социално приемане и 

представяне в училище (Shields, 2008). Заедно с това, те са изложени и на риск от депресивни симптоми 

и тревожност (Padua, 2002).

Рискът за психичното здраве изисква сътрудничество и участие на всички заинтересовани страни, 

особено по време на пубертета, когато някои деца със спина бифида и хидроцефалия могат да изпитват 

сериозни затруднения.

 Роза е чувствителна към силни звуци, често сменя настроенията си, понякога 

изпада в нервни кризи. Това се засилва след навлизане в пубертета. 

Когато е в първи клас, след обследване са установени обучителни 

затруднения. С нея започват да работят специален педагог и психолог. 

Майката е доволна от ресурсното подпомагане, защото в тиха и спокойна 

обстановка, Роза възприема материала по-добре. Психологът и оказва голяма 

подкрепа при някои от пубертетните кризи.

При обобщаване на физиологичните нужди, поставихме основен акцент върху цялостното здраве и 

грижи. Отделно от това, обръщаме внимание и на достъпа до храна и вода, който може да бъде 

затруднен поради недостъпната среда, особено при деца в колички. Често училищната столова, 

лавки и кафенета се намират в сутерена, на висок етаж или извън сградата; понякога чешмите са 

твърде високи или недостъпни за човек в инвалидна количка. Тези специфични случаи трябва да се 

вземат предвид, така че да се осигури достъп на всяко дете до храна и вода. Ако в училището не 

може да бъде направена реконструкция, трябва да има назначен отговорник, който да се грижи  

детето да не остава гладно и жадно.  Това може да е дежурният учител, асистент или съученик.

Допълнителна информация за физиологичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия 

е налична в ръководствата за всяка целева група. Здравните грижи са описани подробно в 

ръководството за медицински сестри

ВТОРО НИВО: БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА

The second level of Maslow's classic hierarchy is safety needs and it should be a major concern in all 

schools and kindergartens. As any other students, children with spina bifida and hydrocephalus need to 

feel safe in the environment in which they are learning.

Първа помощ

Всяко учебно заведение трябва да разполага с поне един служител, обучен да оказва първа помощ. 

В България това обикновено е медицинският персонал, заради своето образование и опит. 

Най-честите състояния, които изискват оказването на първа помощ при децата със спина бифида и 

с хидроцефалия са случаи на неизправност на клапата, припадъци, изгаряния, счупване на кости. 

Училищният персонал, който взаимодейства с детето, също трябва да е обучен как да реагира в 

тези случаи, кого трябва да уведоми и кога да сигнализира 112.

Евакуация при бедствия

Природни бедствия и други извънредни ситуации могат да се случат винаги и по всяко време. За да 

бъдат добре подготвени, детските градини и училищата изготвят план за евакуация и провеждат 

регулярни практики и обучения. Планът за евакуация трябва да съдържа ясни процедури и 

отговорности по отношение на лицата, които ще се нуждаят от специална помощ в случай на 

извънредна ситуация,в това число и ученици със спина бифида и с хидроцефалия.

Осигуряването на столове и носилки за спешни случаи, като част от плана, могат да улеснят 

евакуацията на трудноподвижните хора, особено от по-високите етажи на учреждението. Ако 

такива приспособления не са налични, е препоръчително класът, в който учи трудно подвижно дете, 

да бъде оставен на първия етаж, като най-достъпна и безопасна опция.

Провеждането на обучения е от значение, за да се избегне паника сред персонала и учениците при  

реална ситуация. Те са и добър индикатор за това какво може да се случи в случай на спешност.

… в училището се провежда учение за пожарна безопасност. По време на последния час за деня, 

човек от персонала влиза по стаите и предупреждава за пожар. Децата се втурват по стълбите, а 11 

годишният Виктор влиза в асансьора и натиска бутона. Докато пътува надолу, токът е спрян и 

детето остава в пълна тъмнина, затворен между етажите. Чува само превъзбудени викове „Пожар!“. 

Успява да се съвземе от уплахата и звъни по мобилния телефон на баща си, който телефонира на 

ръководството на училището. До обаждането на бащата никой не е установил липсата на Виктор.  

Психически момчето се възстановява трудно. Дълго след инцидента не може да стои в затворени 

пространства и се налага бабата да го придружава в училище за няколко месеца. 

Майката подава сигнали до различни институции, но така и не разбира кой носи отговорност за 

случая.

Защита от тормоз

Според ЮНЕСКО, учениците с увреждания са засегнати от тормоз в по-голяма степен, без значение 

от възраст и учебна среда, като това оказва негативно въздействие върху тяхното образование, 

здраве и общо благополучие. 

Много проучвания показват, че учителите и училищният персонал често подценяват тормоза в 

училищата. От друга страна родителите са по-чувствителни и по-лесно могат да разберат когато 

собственото им дете е обект на тормоз (Demaray, 2013). Затова, добрата комуникация между 

заинтересованите страни, основана на доверие и уважение, е изключително важна. Всеки в 

училище носи отговорност и има задължение да наблюдават за предупредителни признаци на 

тормоз, тъй като някои непреки форми на агресията са трудни за разпознаване. 

В случай на тормоз се налагат синхронизирани и твърди действия от всички страни. Необходимо е 

да се подходи със спокойствие и уважение, които могат да осигурят подкрепяща, грижовна и 

безопасна среда на всички ученици.

 Училищният психолог има важната роля да подкрепи детето-жертва и да му помогне да развие 

устойчивост и увереност в себе си.

Стела няма близки приятели в училище. Общува с едно-две деца. Понякога е обект на обиди и 

вербален тормоз от група деца от класа. Едно от момчетата си позволява да я рита и удря.  Класната 

не успява да се справи с проблема. Не взема страна, защото това са „детски работи“. Майката 

подава редица сигнали до директорката, РУО (Регионалното управление на образованието), МОН. 

Свързва се с адвокат и обмисля завеждане на дело. В крайна сметка момичето се премества в 

друго училище и ситуацията се успокоява. 

Стела трудно приема обидите от съучениците. Има периоди, в които става много емоционална и 

плаче. Тогава майката я спира от училище за седмица-две, докато се успокои.

Безопасна инфраструктура в и около училище, подходяща за хора с увреждания

От една страна, съществува известно припокриване между тази тема и нуждите на децата от 

достъпност, разгледани на следващото ниво от пирамидата. От друга, виждаме „достъпността“ 

по-скоро в контекста на възможност за упражняване на права и достъп до услуги, докато 

„безопасната инфраструктура“ е екзистенциален минимум, който училищата и детските градини 

трябва да осигурят. Поради тази причина и отделяме специално внимание. 

Представяме някои примери, свързани с безопасната инфраструктура, които се отнасят до 

нуждите на учениците със спина бифида и хидроцефалия: 

 Слабата чувствителност или пълната липса на чувствителност в долната част на тялото 

 носи сериозен риск за здравето. Понякога децата не могат да усетят, че нещо се случва с 

 тялото им и лесно могат да се изгорят, наранят или да счупят крак, без дори да усетят;

 Подредбата в класната стая трябва да позволява на децата, използващи помощни средства, 

 да се придвижват безопасно и свободно, за да могат да участват наравно с останалите във 

 всички дейности на класа. Пътеките между чиновете трябва да са достатъчно широки, 

 разчистени от ученически чанти, несесери и др.;

 Рампите са едно от икономически най-достъпните и най-използвани решения за 

 подобряване достъпността на сградите. При проектирането и монтирането им обаче рядко 

 се спазват стандарти. Рампите често са твърде стръмни, тесни и хлъзгави, което ги прави 

 опасни и неизползваеми. 

 Училището е със стълби до първия етаж, а коридорите са на нива. За да стигне до 

класната стая на първия етаж, майката и бабата на Роза я вдигат. Използвайки 

предизборна кампания, майката успява да издейства общинско финансиране 

за подобряване на достъпността в училище. Монтират естакади на задния 

вход и в коридорите, които обаче не помагат заради големия си наклон.  

Впоследствие, по инициатива на майката, директорката кандидатства по 

национална програма и получава финансиране за асансьор до първия 

 етаж. ;

 Монтирането на парапетите на външните стълби и от двете страни по протежението на 

 вътрешните, значително би подобрило самостоятелността, мобилността и усещането за 

 сигурност у децата. Това би имало силен положителен ефект върху  учениците с леки 

 двигателни увреждания, които не използват помощни средства. Нашето проучване показва, 

 че техните нужди от безопасност често остават неидентифицирани и непосрещнати,  поради 

 презумпцията, че могат да ходят самостоятелно. Не се вземат предвид важни детайли: 

 дейности като изкачване на стълби или 20 минутно ходене пеша до училище са рискови, 

 отнемат време и често не са възможни за дете с тежка чанта. Децата се нуждаят от помощ 

 или им отнема твърде много време;

 В училището има специализирани кабинети по физика, биология, география, компютърно 

 обучение и др., които са разположени на различни етажи в сградата. Качването и слизането 

 по стълбите за нея е предизвикателство и отнема цялото време през междучасията. Тъй 

 като все пак се справя, ръководството не счита за нужно да взема мерки и да мести класа на 

 първия етаж.

 Цялото семейство е ангажирано с образованието на Александра. Баща и я води сутрин с 

 колата, влиза с нея в училище и носи чантата до стаята на втория етаж;

 Дворът и тротоарите около сградата са важна част от училищната инфраструктура и също 

 трябва да са безопасни и достъпни. Това включва регулярно почистване на снега и листата; 

 осигуряване на ниски бордюри, здрави плочки и свободни тротоари за пешеходци.

 

 Основното училище на Мартин е било на 200 метра от дома му, но всеки ден  

 баща му го карал до там. Плочките на тротоарите били толкова счупени, 

 че количката едва се придвижвала. След няколко скъпи ремонти, баща 

 му решил да ползват колата

 Като цяло, ходенето на училище през зимата е предизвикателство. 

 Училищният двор е покрит със сняг, а деца и учители стигат до входа 

 през малка заледена пътека. Катка не може да върви с патериците и 

 се налага майка и да я придружава всеки ден до класната стая.

Допълнителна информация за нуждите от безопасност на деца със спина бифида и хидроцефалия е 

налична в ръководствата за всяка целева група.

ТРЕТО НИВО: ДОСТЪПНОСТ

Съгласно дефиницията на ООН, достъпността означава равен достъп на всички, като се допълва, че 

без достъп до съоръженията и услугите в общността, хората с увреждания никога няма да 

бъдат напълно приобщени (UN, н.д.).  Това твърдение е валидно, както за образованието, така и за 

всяка друга област от живота. Тъй като достъпността е определящ фактор за успешното 

приобщаване, сме я включили към базовите нива на пирамидата, заедно с физиологичните нужди 

и безопасността. 

Необходимостта от достъпност е толкова основна за децата със спина бифида и с хидроцефалия, че 

в повечето случаи не училищният профил или интересите определят училището, което детето ще 

посещава, а именно достъпната архитектура на сградата и съоръженията.

 

Александра се справя добре с учебния материал. Прави впечатление на прилежна и любознателна 

ученичка. Често получава похвали. На зрелостните изпити получава много добри оценки, които и 

позволяват да избира измежду най-добрите гимназии в града. След много размисли, семейството 

решава да не се възползва от тази възможност. Алекс продължава в  досегашното училище. То е 

близо до дома, изградени са добри отношения с екипа и е установена рутина при катетъризациите. 

Това надделява над интересите и възможностите на детето.

Семейството на Виктор се насочва към тази гимназия единствено заради изградената достъпна 

архитектурна среда. Интересите на момчето и профилът на училището не са фактор при избора. 

Сградата е снабдена с рампа до първи етаж, асансьор и тоалетна за хора с увреждания. Виктор 

може да стигне самостоятелно до всички помещения. Не ползва асистенция от възрастен в 

училище

Достъпността не следва да се разбира само във физически смисъл, но и като достъп до 

информация, услуги и съоръжения. Училището може да предприеме различни мерки за 

подобряване достъпа на деца със спина бифида и с хидроцефалия до образование. Някои от тях са 

свързани с изграждане на училищна среда без бариери, други с осигуряване на информация, 

комуникация и учебни материали в алтернативни формати.

Достъпна училищна инфраструктура

Недостъпният транспорт до училище, недостъпните входове и невъзможността някои деца да 

стигат свободно до столовата, специализираните кабинети, библиотеката и тоалетната, както и 

неподходящото обзавеждане на класните стаи, хлъзгавите подови настилки и др., се разглеждат 

като бариери пред образованието на деца с увреждания, в това число и децата със спина бифида и 

хидроцефалия.  Тези инфраструктурни бариери трябва да бъдат премахнати, за да се осигури 

приобщаваща училищна среда за всяко дете.

Достъпната училищна инфраструктура може да включва:

 Рампи във и извън сградата на училището за децата, които не могат да ползват стълби или 

 да качват бордюри;

 Парапети на външните стълби и двустранни парапети по протежение на вътрешното 

 стълбище;

 Асансьор в сградите с повече от един етаж;

 Достатъчно широки врати, осигуряващи свободното движение на деца в колички;

 Класни стаи с достатъчно място за маневри на дете в количка;

 Тоалетни помещения достъпни за колички, с достатъчно място за маневриране около 

 тоалетната и мивката и за придружител; с осигурено заключване и помощни дръжки;

 Обзавеждане в класната стая, предназначено да се използва от децата с увреждания – 

 достатъчно високи бюра, столове и др;

 Двор, площадки и тротоари около сградата, достъпни за деца в колички;

 Подходяща височина на дъската, за да може да се ползва от деца в колички;

 Отсъствие на катедра пред дъската; 

 Класната стая, която е на едно ниво;

 Наличие на места за паркиране, обозначени за хора с увреждания.

В повечето случаи за осигуряване на достъпна инфраструктура са необходими значителни 

финансови средства. Съществуват, обаче някои практични и рентабилни решения. 

Най-разпространеното и икономически изгодно решение е осигуряване на пълна достъпност до 

съоръженията на един от етажите в сградата и преместване на класа на трудноподвижното дете 

там. Обикновено това е първият етаж. Ако има външни стълби се монтира рампа; поне една 

тоалетна се пригодява за хора с увреждания; класната стая се пренарежда, за да се осигури 

достатъчно място за маневриране. Ако тоалетната не може да бъде пригодена, вариант е да се 

осигури достъп до друго подходящо помещение за катетеризация, като например здравния 

кабинет.

Въпреки своите плюсове, това решение не е най-приобщаващото и препоръчително, тъй като  много 

от кабинетите, библиотеката, столовата, са разположени на горните етажи и могат да останат 

недостъпни. В такъв случай училището трябва да осигури алтернативен достъп до тези услуги, 

например чрез помощник, който ще носи закуски, вода или книги от библиотеката. Този човек може 

да бъде учител, асистент или дори съученик.

Майката на Донка търси подкрепа от РУО. Насочват я към близкото квартално средно училище. 

Приемат Донка в редовен клас. Директорът намира стая за класа на първия етаж, който е на нивото 

на земята. В сградата има тоалетна за хора с увреждания. Детето може да се придвижва 

самостоятелно в класната стая и по коридорите, да излиза и влиза от сградата, да ползва тоалетна.

Всички мерки за подобряване на достъпността трябва да 

следват съответните стандарти и добри практики. Нашето 

проучване установи, че поради липса на опит и разбиране на 

стандартите за достъпност сред строителите и училищната 

администрация, училищната инфраструктура често остава 

недостъпна и дори опасна за учениците и хората с увреждания. 

За да подкрепи усилията на училищната администрация, 

ръководството за директори представя конкретни параметри 

и полезни съвети за превръщането на физическата среда на 

училището в безопасна, достъпна и приятелска за децата с 

увреждания.

Достъпна информация и обучителни материали

Всички материали и информация, предоставени в клас, 

трябва да са достъпни, разбираеми и използваеми от 

всички деца. Учениците със спина бифида и хидроцефалия 

може да се нуждаят от някои специални материали, като 

например:

 Допълнителен комплект учебници за дома;

 Копие от записките на учителя по урока;

 Аудио запис на преподадения от учителя урок;

 Приспособления и помощни технологии за работа в 

 клас;

 Софтуер/устройства за преобразуване на говор в текст и 

 обратно.

ЧЕТВЪРТО НИВО: ПРИНАДЛЕЖНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Четвъртото ниво от пирамидата обхваща нуждата от принадлежност на социално ниво. Съгласно 

класическата теория на Маслоу социалното ниво обикновено става приоритет след като базовите 

нива са достатъчно задоволени. На това ниво учениците търсят принадлежност към социалната 

си среда, искат да се идентифицират с връстниците си, да почувстват, че се вписват. Липсата на 

усещане за принадлежност често има отрицателен ефект при учениците, карайки ги да се 

чувстват изолирани и дори изключени от образователния процес. Всъщност най-големите 

затруднения пред учениците с дефицити се проявяват именно на това ниво. 

(Lutz, 2016)

Нашето проучване потвърждава тези констатации, но също така показва, че контактите с 

връстници са най-мотивиращият фактор сред учениците със спина бифида и хидроцефалия и 

техните родители в учебния процес.

През първите четири години, Елиф посещава редовен клас в масово училище. Родителите я 

записват заради контакта с децата. Момичето не може да възприеме нищо от материала, защото не 

чува. Не се научава да чете. Обича да рисува и преписва текстове като картини, без да знае 

значението им. Харесва и контактът с децата.

Изграждането на положителни взаимоотношения с връстници в детската градина и в училище 

може да бъде сериозно предизвикателство за децата със спина бифида и хидроцефалия. Някои от 

тях от ранна възраст се сблъскват с изолацията и изключването и не успяват да изградят добри 

социални умения. В процеса на израстване и прехода през юношеството към зрелостта, 

предизвикателствата нарастват още повече. Обикновено те са свързани с ниско самочувствие, 

неувереност, депресия, лоши социални умения и липса на социален опит. Въпреки че, тези 

проблеми са типични за всички млади хора, при децата и младежите със спина бифида и 

хидроцефалия, те са още по-обострени, заради допълнителните предизвикателства свързани с 

увреждането, с които те се сблъскват. 

Някои от тези предизвикателства значително възпрепятстват възможностите за неформално 

общуване с връстници и създаване на приятелства в училище. Когато тези пречки са 

идентифицирани навреме, те могат лесно да бъдат избегнати. Така се осигуряват по-добри условия 

за социално общуване и изграждане на социални умения. Например: 

 Голяма част от децата пропускат детската градина и така прескачат важно стъпало в 

 детското развитие, което носи много възможности за положителни контакти,  

 взаимодействие с връстници и трупане на социален опит;

 Децата със спина бифида обикновено се нуждаят от повече време за тоалет, заради 

 катетъризациите. Това намалява възможността за контакти с връстници през 

 междучасията. Добра практика е въвеждането на график за катетеризации във времето 

 извън голямото междучасие, така че детето да може да общува свободно;

 Повечето от тях не посещават часове по физическо възпитание и така пропускат ценна 

 възможност за развитие на положителни социални умения, умения за решаване на 

 проблеми и изграждане на екипност, които спорта в училище дава;

 По отношение на транспорта до и от училище, повечето деца са зависими от родителите си, 

 които ги придружават почти винаги. Причините са различни, от лошата инфраструктура до 

 тежките чанти. Времето преди и след училище може да се прекара в разходки и разговори с 

 приятели;

 Непрекъснатата асистенция и надзор от възрастен е поредната пречка пред свободното 

 общуване с връстници;

 Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия не участват в извънкласни занимания, 

 които са отлична възможност за срещи с хора със сходни интереси, създаване на 

 приятелства и развитие на социални умения. 

Честите хоспитализации и дългите периоди на отсъствие по различни здравословни причини, 

откъсват децата от училищния живот и им пречат да създадат по-дълбоки приятелства. Много 

вероятно е те да се нуждаят от допълнителна подкрепа в тази посока от своите учители и от 

другите заинтересовани страни.

ПЕТО НИВО: САМОУВАЖЕНИЕ И САМОСТОЯТЕЛНОСТ

За да бъдат ефективно приобщени в училище, децата трябва да се чувстват значими, уважавани и 

ценени от околните. Както споменахме по-рано, във връзка с психичното здраве, децата със спина 

бифида и с хидроцефалия често  демонстрират ниска самооценка. Изграждането на оптимална 

самостоятелност в ежедневието и на функционални житейски умения и компетенции, са от 

решаващо значение за постигане на независимост и самоувереност и по този начин за 

повишаване на самооценката при деца със спина бифида и хидроцефалия.

Като основни фактори определящи успешното функциониране в ежедневието и качеството на 

живот при децата със спина бифида, се посочват добрата физическа форма и мускулна сила, 

умствените способности и независимостта при придвижване. Те оказват влияние в много по-силна 

степен от другите медицински показатели, свързани с увреждането (Schoenmakers, 2004).

На практика това означава, че за да се насърчи самостоятелността и функционалността на 

учениците със спина бифида и хидроцефалия, детската градина и училището трябва да осигурят 

достъпна архитектурна среда, възможности за оптимално развитие и подходящи условия за спорт 

и физическа активност.

Това е дълъг процес, който изисква усилия от всички заинтересовани страни в образователния 

процес. Не можем да очакваме положителната промяна да се случи веднага, особено при деца, 

които са били изцяло зависими от грижата на възрастен и по отношение на уменията за 

самостоятелност, се развиват средно 2-5 години след връстниците си (Davis, 2006).

Всички заинтересовани страни трябва целенасочено и при всяка възможност да насърчават 

самостоятелността при децата:  

 За децата с двигателни увреждания достъпната архитектурна среда е определящ фактор 

 за постигане на самостоятелност в училище. Това е съществена предпоставка децата със 

 спина бифида и хидроцефалия да упражняват свободно правата си, да участват в 

 училищния живот наравно с връстниците си, да подобрят качеството си на живот, своята 

 самостоятелност и самочувствие.

 Всички тоалетни в училище са с клекало. Кабинките са прекалено тесни, за да се ползват с 

 асистент. Често се налага асистентката да сменя памперсите на Мони по коридорите, 

 докато другите деца са в час.;

 Някои деца със спина бифида успяват да ходят без нужда от каквато и да е помощ, докато 

 други може да се нуждаят от ортези или друг тип помощни средства, които да им помогнат 

 да се придвижват. Важно е децата да се научат да използват тези помощни средства 

 възможно най-рано, тъй като уменията за самостоятелно придвижване са пряко 

 свързани с когнитивно, физическо и социално развитие и независимост. Поради същите 

 причини по-големите деца трябва да познават достъпните транспортни услуги до училище;

 Възрастта за започване на самокатетеризация е различна, но при повечето деца това се 

 случва към десетата година (Atchley, 2020). Въпреки това, за някои деца на възраст 15-16 

 години самокатетеризацията си остава непреодолимо предизвикателство, без да има 

 медицинска предпоставка за това. Нужно е родителите и другите възрастни, които 

 катетъризират детето, да го насърчават и подготвят за прехода от ранна възраст, с 

 обяснения и включване в процедурата;

"Информацията е ключът към по-добрия живот за хората със спина бифида и хидроцефалия“

Международна федерация за спина бифида и хидроцефалия (IF SBH)

Целта на Общите насоки е да водят професионалистите и членовете на семейството по пътя им в 

подкрепа на ефективното и осмислено образование на децата и младежите със спина бифида и с 

хидроцефалия, което да влияние положително на целия им живот.

В основата на този процес стоят разбиранията и убежденията на експертите и семейството. 

Съвременните гледни точки върху развитието и живота на хората със спина бифида и 

хидроцефалия, следващи напредъка на технологиите и науката, налагат приемането на холистичен 

подход и прилагането на мултидисциплинарен модел за постигане на качествено образование. 

Учениците със спина бифида и с хидроцефалия не могат и не трябва да бъдат разглеждани през 

призмата на едно единствено професионално направление.

Интернет, социалните мрежи и медиите представят хората със спина бифида и хидроцефалия от 

цял свят като успешни, социално приобщени личности, много често активни в области като спорт, 

култура или граждански каузи.

Без образование пътят им към включването в обществото е много по-труден, дори невъзможен. 

Правото на образование се сравнява с асансьор, благодарение на който става възможно да се 

упражнят и останалите човешки права. Цялостната ранна грижа заема основно място в 

образованието. Въпреки че се нуждаят от грижите на множество медицински специалисти през 

целия си живот, децата и младите хора със спина бифида и с хидроцефалия, не са на първо място 

пациенти. Цялостният поглед върху детето през неговите нужди, до голяма степен същите като на 

всички останали деца, и през неговите права, неизменно тласка професионалистите към взаимно 

сътрудничество. Световната здравна организация поставя фокус не само върху здравните и 

функционалните аспекти, но и върху степента на участие на хората с увреждания в обществения 

живот. Активността им във всяка една област се определя преди всичко от множеството бариери, 

все още съществуващи в нашето общество. Именно моделът на приобщаващото образование е 

инструментът, който открива нови перспективи пред хората с увреждания - като идентифицира и 

посочва съществуващите бариери и ако е възможно, като ги премахва или търси други начини 

преодоляването им. Сътрудничеството, активното участие и въвличането на семейството в 

търсенето на начини и вземането на решения, са в стълбовете на приобщаващото образование.

Процесът изисква постоянна саморефлексия – как и защо действаме, какви цели си поставяме и 

какво постигаме с установените процедури.
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 При децата с увреждания често се наблюдава прекалена зависимост от родител или друг 

 възрастен, дори за дейности, в които децата могат да се справят сами. Родителите трябва 

 да разпознават тези ситуации и да им противодействат ефективно, за да подкрепят 

 емоционалната независимост на детето. Включването на външен асистент в грижата, би 

 било добър вариант при наличието на подобна емоционална зависимост;

 Има различни варианти за минимизиране на теглото на ученическата чанта. Това може да 

 стане чрез осигуряване на шкаф за лични вещи в училище и втори комплект учебници; 

 използване на листове вместо тетрадки за работа в клас и ползването на електронна поща 

 за изпращане на готовите домашни. Така ще се намали нуждата от помощ на възрастни и 

 значително ще подобри самостоятелността на децата в училище и по пътя натам.

 

 Когато Ева се научава да се самокатетъризира, помощта на асистентката се ограничава 

 предимно до носенето на тежката чанта до и от училище. Ева изявява желание да остане 

 сама в училище. Родителите разговарят с училищното ръководство и класната и с леки 

 реорганизации успяват: директорът предлага втори комплект учебници, който да се ползва 

 само в училище; Ева получава ключ за една от тоалетните, където монтират  малка аптечка 

 с принадлежностите и; детето използва единични листове, вместо тетрадки. Чантата и се 

 олекотява значително и в 6-ти клас тя продължава без асистент. Децата от класа и помагат 

 с качването на стълби или с носенето на покупките;

 Съществуват специални приложения за смартфони и смартчасовници, които могат да 

 следят режима и диетата на детето и да му напомнят за катетеризациите, смяната на 

 позицията, приема на вода и лекарства. Те са изключително полезни в рутинната грижа и 

 позволяват на децата да бъдат по-независими в уменията си за самообслужване, вместо да 

 разчитат на възрастните да ги подканят;

 Когато срещнат дете с увреждане, повечето деца и възрастни се опитват да помогнат. 

 Такава помощ обаче не винаги е полезна и желана. За доброто самочувствие на децата е 

 важно да запазят своята независимост, доколкото това е възможно и да правят нещата, 

 които умеят, без незабавно някой да им се притичва на помощ. Когато предоставяте помощ 

 на детето, поискайте неговото разрешение и най-важното, попитайте го как иска да му 

 помогнете!;

 Физическата активност за хора със спина бифида е от решаващо значение, тъй като лошата 

 форма и загубата на сила могат да ги направят по-зависими в изпълнението на ежедневните 

 дейности (Rimmer, 2005). Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия могат и трябва 

 да участват в часовете по физическо възпитание. Понякога спортните дейности могат да 

 изискват адаптиране и модифициране, което е напълно постижимо с внимателно 

 планиране, достатъчно информация и творчество.

Проучване от 2005 г. (Schoenmakers, 2004) не открива съществени разлики в самочувствието и 

равнището на самоувереност между пациенти с по-тежки (менингомиелоцеле) и по-леки форми на 

спина бифида. Това показва, че всички деца със спина бифида и хидроцефалия се нуждаят от 

грижи и подкрепа, за да развият своите способности, представяне и функционалности. Нуждата 

от такава подкрепа съществува дори при децата, които могат да ходят без помощни средства 

или не са идентифицирани като ученици със специални образователни потребности.

Мони се придвижва без помощни средства, но е нестабилна. Майката се притеснява детето да не 

падне по стълбите или да бъде наранено от тичащи деца през междучасията. Директорката 

отказва да осигури допълнителни парапети на стълбите при входа или да премести класа на първи 

етаж, защото детето ходи и „няма нужда“.

ШЕСТО НИВО: КОГНИТИВНИ НУЖДИ

Когнитивните нужди са израз на естествената потребност у човек да учи, опознава, изследва и 

създава, за да разбере по-добре света около себе си. На това ниво ученикът се стреми да реализира 

своя личен потенциал в сферата на образованието. Учениците си поставят определени цели и се 

стремят към тяхното постижение.

 Повечето от тях имат средно ниво на интелигентност;

 Когнитивните функции се влияят най-силно от хидроцефалията и съпътстващите я 

 усложнения като проблеми с работата на клапата, брой на ревизии, наличие на припадъци и 

 допълнителни структурни аномалии на централната нервна система (Wills, 1993), (Fletcher, 

 1996);

 Резултатите от изследване на вербалната интелигентност дават по-точна прогноза за 

 потенциала на ученика, отколкото общите резултати на интелигентността;

 Децата със спина бифида се справят по-добре в четенето на глас и правописа,  отколкото в 

 разказването и математиката;

 Колкото по-високо е нивото на увреда, толкова по-голяма е вероятността интелигентността 

 и академичните умения да бъдат повлияни негативно;

 Учениците със спина бифида често демонстрират проблеми в перцептивно-моторното 

 развитие;

 Здравословните проблеми могат да повлияят негативно на успеха в училище;

 

Опитът показва, че когато професионалистите са отворени към приобщаването и активното участие 

на децата и младежите със спина бифида и с хидроцефалия, това обогатява и носи дългосрочни 

ползи за повечето от участници в образователния процес. Вярваме, че присъствието на децата със 

спина бифида и хидроцефалия в образователните институции може да е мостът към социалното им 

включване и е ефективен инструмент за изграждане на устойчивост при всички останали деца в 

училището и детската градина.

Никой от нас не може да спаси целия свят, но с ефективната подкрепа на едно дете, всеки може 

да промени света и бъдеще му. Благодарим на всички, които се решат да направят това и 

поканят останалите да им сътрудничат! Така градим нашия общ успех. Хората със спина 

бифида и хидроцефалия са невероятни! Те имат своите права и могат да се наслаждават на 

активен живот и щастливо бъдеще.

Често се случва учениците със спина бифида и с хидроцефалия да бъдат несправедливо 

набеждавани за „мързеливи“ или „немотивирани“, когато всъщност са налице обучителни 

проблеми. Те трудно задържат внимание; работят бавно; неспокойни и разсеяни са; губят неща; 

могат да имат проблеми с вземането на решения. Изключително важно е педагогическият 

персонал да е обучен да разпознава затрудненията и да прилага стратегии за тяхното 

преодоляване. Понякога не е по силите на един учител да се справи с тази задача. Налага се 

прилагането на мултидисциплинарен подход и едновременна подкрепа от всички страни.

Ръководствата за всяка целева група дават полезни съвети как да се посрещнат когнитивните 

нужди на деца със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често срещаните обучителни затруднения, 

специфични стратегии за преподаване и добри практики са описани подробно в ръководствата за 

учители и специални учители.

СЕДМО НИВО: САМОЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

На последното ниво е поставена нуждата от усъвършенстване. Децата се стремят да подобрят 

училищната среда, собствения си живот и живота на хората около тях. Те вече не се 

самоопределят като уязвими и се чувстват готови да отстояват своите права и правата на другите.

 

Семействата често са най-добрият застъпник на детето и най-добрият модел за подражание, когато 

тези умения се заучават.  Въпреки това учителите и другите заинтересовани страни в 

образованието също могат да насърчат учениците в тази посока. 

Не само възрастните, но и самите ученици със спина бифида и с хидроцефалия трябва да познават 

и разбират правата си като деца и хора с увреждания. Важно е да могат да идентифицират 

дискриминацията и да познават техники и стратегии за справяне с нея. Това може да се постигне 

чрез положителни модели на подражание, добри примери, наставническа подкрепа и гражданско 

образование в училище.

Повече информация за това как всяка целева група може да подкрепи децата да подобрят уменията 

си за застъпничество и самозастъпничество, е предоставена във всяко ръководство.

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



детската градина и в училището. Multi-IN пирамидата е изградена от седем нива. В настоящия 

раздел ще се спрем на всяко от тях като опишем конкретните потребности попадащи в него, ще 

покажем реални примери и ще посочим как те могат да бъдат посрещнати от участниците в 

образователния процес/заинтересованите страни. 

Пирамида на приобщаването Multi-IN, адаптирана по йерархичния модел на Маслоу, в подкрепа

учениците със спина бифида и с хидроцефалия. 

ПЪРВО НИВО: ФИЗИОЛОГИЧНИ НУЖДИ

На първото ниво от модела на Маслоу са физиологичните нужди. Това са нуждите от първа 

необходимост в живота ни, като храна, питейна вода, сън, облекло, добро здраве.

Тук е моментът да обърнем внимание на цялостната представа за здравето на децата със спина 

бифида и с хидроцефалия. Съгласно общоприетото схващане, всички хора с увреждания имат 

здравословен проблем (ICF, 2001). Въпреки това, наличието на увреждане не означава, че човек е 

СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ НУЖДИ

През юни 1994 представители на 92 правителства и 25 международни организации се 

събират в Саламанка, Испания на Световна конференция посветена на специалните 

образователни потребности. Конференцията завършва с декларация, в която 

участниците потвърждават необходимостта от осигуряване на еднакво 

образование за всички хора със специални образователни нужди по 

света. Декларацията от Саламанка (United Nations Ministry of Educational, 

1994) определя децата със специални образователни потребности като 

деца, които срещат бариери пред равния достъп и участие в 

образованието, и потвърждава правото им да бъдат обучавани 

заедно с всички други деца. Декларацията обръща специално 

внимание на многообразието и приобщаването в училище на всички 

деца без значение от техните индивидуални различия и дефицити. 

В тази перспектива, децата със спина бифида и с хидроцефалия, наред със 

своите уникални характеристики, интереси и способности, имат комплексен набор от специални 

образователни потребности, които трябва да бъдат посрещнати, за да бъде успешно приобщаването им 

в детската градина и училището. Пълният спектър от тези нужди може да варира в зависимост от 

различни фактори и техните комбинации, като здравословно състояние, степен на увреждане, семейна 

среда и социално-икономически статус.

От съществено значение е, основните заинтересовани страни в образователния процес да умеят 

да идентифицират нуждите на децата, за да бъдат те посрещнати адекватно. Поради 

комплексния им характер, това се оказва трудна задача дори за професионалисти с богат опит 

или членове на семейството, които са прекарали години в грижи за децата си. Общите насоки 

разглеждат специфичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия в детската градина 

и в училището, за да подпомогнат заинтересованите страни успешно да ги идентифицират.  

Когато говорим за специални нужди, бихме искали да насърчим читателите да ги възприемат не 

като резултат от липси в детето, а като несъответствие между наличните ресурси в системата на 

образованието и нуждите от подкрепа на детето. Необходимо е да направим и някои други 

уточнения:

 В този раздел сме включили откъси от лични истории, изготвени въз основата на серия от 

 полуструктурирани, дълбочинни лични интервюта, които проведохме с родители и деца със 

 спина бифида и хидроцефалия от България и Словакия;

 Въпреки че ги наричаме специални или специфични, тези нужди не изискват, нито 

 предполагат, съществуването на специална образователна система, като специални 

 училища, специални класове, дневни центрове и др. Мястото на децата със спина бифида и 

 хидроцефалия е в масовата образователна система, където всички ученици с и без 

 увреждания учат заедно;

 Потребностите на децата със спина бифида и хидроцефалия в процеса на приобщаване 

 трябва да бъдат посрещнати от общообразователната система, чрез специални услуги, 

 предназначени и предоставени  в съответствие с нуждите им;

 Следвайки философията за равен достъп и пълно участие, описваме нуждите, които отиват 

 далеч отвъд академичната страна на образованието. 

ПРИЛАГАНЕ МОДЕЛЪТ НА МАСЛОУ ПРИ АНАЛИЗ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ НУЖДИ НА ДЕЦАТА СЪС СПИНА БИФИДА 
И С ХИДРОЦЕФАЛИЯ

Общите насоки използват моделът на Маслоу (Maslow, 1943) като концептуална рамка за 

систематизиране и анализ на нуждите на децата със спина бифида и хидроцефалия в училище. 

Йерархията на нуждите на Маслоу е мотивационна теория в психологията, която обобщава модела 

на човешките нужди, изобразени под формата на пирамида с пет надграждащи се нива.  От основата 

към върха, нуждите са описани като:

 Физиологични нужди, като нуждата от храна, вода, облекло;

 Нужда от сигурност и защита;

 Социална принадлежност, включително отношения с партньор, семейство, приятели;

 Уважение, постижения, признание, постигане на успех;

 Самоусъвършенстване, личностно и творческо израстване.

В основата на модела е разбирането, че когато човек се доближава до задоволяването на дадена 

потребност, той ще изпита следващата по-висока потребност в йерархията. Същевременно, човек 

може да бъде повлиян от множество нужди в един и същи момент. 

Моделът на Маслоу е ценен инструмент за оценка, който се използва в много области, свързани с 

работата и грижата за хора. Както редица изследователи са открили, той помага да се изследват в 

дълбочина най-разнообразни области в образованието (Milheim, 2012), (Caraccio, 2017), (Fisher, 2020). 

Прилага се  успешно при ученици извън норма, тъй като техните специфични нужди са по-трудни за 

идентифициране и посрещане (Lutz, 2016). В нашия случай, йерархичният модел на Маслоу ни дава 

концептуалната рамка за анализ на нуждите на децата със спина бифида и с хидроцефалия в 

нездрав. Независимо от своите увреждания или заболявания, хората могат да се намират в добро 

здраве, защото се хранят добре, правят упражнения, движат се, спят достатъчно, чувстват се в 

добро емоционално и физическо състояние (Krahn, 2021). С навременна и качествена грижа, и 

контрол над вторичните състояния, децата със спина бифида и хидроцефалия могат да се радват на 

добро здраве и да се чувстват физически добре. Усещането за добро здраве и физическа форма е 

субективно. Много хора имат трайни увреждания, но това не им пречи да се чувстват здрави и 

силни. Фактът, че някои деца се движат или говорят различно, не ги прави болни. Някои функции 

може да са засегнати, но това не означава, че страдат от болест. Не очаквайте да се оправят или да 

оздравеят. Не се отнасяйте с тях като с болни хора, а ги подкрепете да останат здрави!

За 7 години родителите на Виктор не успяват да намерят общ език с ръководството на 

училището. Директорката е добронамерена и се опитва да помогне, според 

собствените си разбирания. Отказва да остави класа на първия етаж и да подкрепи 

усилията на майката, а в същото време организира базари за събиране на средства, 

„за да може Виктор да проходи“, без да потърси съгласие или да уведоми 

предварително родителите. Това води до редица неудобни ситуации със съседи от 

квартала, които коментират доходите и покупките на семейството. Друга приумица на 

директорката е момчето да носи бяла народна носия, за да проходи.

Логично е да се очаква здравният работник в училище да поема грижата за основните здравни 

нужди на децата, включително и тези със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често това е 

училищната сестра. Здравните грижи и насърчаването на здравословен начин на живот, обаче не са 

отговорност единствено на медицинската сестра. От съществено значение е всички 

заинтересовани страни в образованието да разбират и приемат състоянието на детето, така че то да 

получи най-добра грижа и да се радва на най-добро здраве.

Обхватът на здравни грижи към децата със спина бифида и с хидроцефалия може да включва:

Проследяване работата на клапата

Около 85-90 процента от хората със спина бифида имат и хидроцефалия. Обикновено тя се лекува 

хирургично с поставяне на шънт (клапа), за да предпази мозъка от натрупването на ликвор в 

главата. При част от децата периодично се налага ревизия на клапата, поради неизправност или 

запушване. Важно е персоналът в училище да познава добре симптомите на неработещ шънт. При 

децата те могат да са различни, но най-често срещаните са сутрешно главоболие, висока 

температура, припадък, гадене и повръщане, необичайна умора и сънливост, необичайна 

раздразнителност и промени в настроението, замаяност, световъртеж, подуване и/или 

зачервяване на кожата в областта по протежение на клапната система.

Грижа за кожата

При хората със спина бифида обикновено се наблюдава по-слаба чувствителност или изцяло липса 

на такава в долната част на тялото. Някои деца не усещат болка, горещина, студ, порязване, 

изтръпване или влага. Кожните възпаления и рани могат да се развият бързо и рязко да се влошат. 

Най-честите препоръки в грижата за кожата в детската градина/училището включват:

 Децата трябва да носят широки и меки дрехи от естествени тъкани като памук, дори ако се 

 налага да се различават от училищната униформа;

 Мястото им в клас трябва да е далеч от източници на топлина като радиатори, печки на 

 дърва, камини. Децата трябва да избягват горещи метални повърхности през лятото и 

 продължително излагане на студ през зимата;

 Децата се нуждаят от помощ, когато носят горещи напитки;

 Децата трябва да избягват да работят с лаптоп в скута си, заради риск от изгаряне;

 Необходима е регулярна смяна на позата и преместване на тежестта на всеки 20-30 минути; 

 Препоръчва се раздвижване и леки физически упражнения;

 Полезни могат да бъдат декубитални възглавници за количката или стола, за да се избегне 

 разраняване на кожата в точките на натиск;

 Честата смяна на памперса/урологичната подложка е важна, за да се избегнат кожните 

 инфекции и раздразненията в областта; 

Алергия към латекс

Децата със спина бифида са група с повишен риск от развитие на алергия към латекс. Латексът е 

натурална гума, която се използва за изработването на много продукти присъстващи в училище. 

Такива са ръкавици, гумички, балони, подови настилки във физкултурния салон и на открито, 

дръжки на ракети и др. Рискът от развитие на алергия се повишава при многократния контакт с 

латекс. Поради тази причина, при деца със спина бифида, трябва да  се избягват латексови 

продукти и при възможност да бъдат заменени с алтернативи, изработени от винил или силикон. 

Алергичните симптоми могат да са с различни проявления. По-леките са зачервяване на кожата  в 

зоните на контакт с латекса,  сълзене и дразнене на очите, хрема, обрив. Може да се стигне до 

респираторен дистрес и анафилактичен шок.

Учениците, алергични или чувствителни към латекс, често са алергични и към някои храни, като 

банани, киви, папая, авокадо и кестени.

Контрол на инконтиненцията и предпазване от уроинфекции

Урологичните нарушения, в това число уроинфекции, инконтиненция и бъбречна недостатъчност, са 

основна причина за заболеваемост и смъртност при пациентите със спина бифида. В дългосрочен 

план, урологичните усложнения са причина за 33% от смъртността при тази пациентска група 

(Gutiérrez-González, 2020).

Чистата интермитентна катетеризация остава златен стандарт за контрол на пикочния мехур и 

съпътстващите уроинфекции при пациенти със спина бифида (Lapides J, 1972).

С тази информация искаме да подчертаем колко важно е поддържането на добро урологично 

здраве чрез прилагане на периодични катетеризации.  От решаващо значение е учебното заведение, 

където децата прекарват по-голямата част от времето си, да осигури подходящи условия за това, 

като например:

 Достъпно помещение за катетеризация, което е чисто и достатъчно широко, за да побере 

 възрастен придружител и да може детето да маневрира с количката си. То трябва да се 

 заключва, за да осигурява уединение и сигурност. Такова помещение може да е адаптирана 

 тоалетна, здравния кабинет или друга стая с ВиК;

 Обучен служител (сестра, лекар, асистент), който да извършва катетеризациите или да 

 помага на детето за това;

 Достатъчно време за извършване на периодичните катетеризации, понякога дори по време 

 на учебни занятия;

 Дискретна и незабавна помощ, в случай на инцидент с подмокряне или зацапване.

Повече информация за процедурата по чиста интермитентна катетеризация може да намерите в 

ръководствата за сестри и асистенти.

Когато Борис е на 3 години майката решава да се върне на работа. Започва да 

търси подходяща детска градина. Притесненията на семейството са 

свързани с нуждата Борис да бъде катетеризиран 2-3 пъти в рамките на 

работния ден. Майката преценява, че такава помощ може да потърси от 

медицинските сестри, с които всички градини разполагат. Въпреки че нормативната 

уредба вменява това задължение на сестрите в градини и училища, майката е чувала 

за случаи на отказ.

При първата среща със сестрата, майката носи със себе си цялата медицинска документация и прави 

нагледна демонстрация. Сестрата се съгласява и започва да катетеризира Борис в медицинския 

кабинет по два-три пъти дневно. Сменя и памперса на момчето. Всичко върви гладко. Майката се връща 

на работа, а детето се чувства добре в градината. Има приятели и ходи с желание.

Здравословен начин на живот

Децата със спина бифида и хидроцефалия са изложени на висок риск от затлъстяване. След 

навършване на 6 години, минимум 50% от тях са с наднормено тегло; при младите хора и 

възрастните над 50% са затлъстели. Излишните килограми ограничават подвижността, 

самостоятелността и уменията  за самообслужване в ежедневието, а така борбата с тях става още 

по-трудна. Най-доброто решение е превенцията и изграждането на здравословни хранителни 

навици от ранна детска възраст. Освен това, диетата богата на фибри и течности подпомага 

регулирането функцията на червата. 

Въпреки че семейството има най-голямо влияние върху формирането на хранителни навици, 

училището може да помогне и насърчи здравословния начин на живот, особено в областта на 

спорта и физическите дейности. Нашето проучване показа, че прилагането на адаптирани 

програми за децата със спина бифида и с хидроцефалия в часовете по физическо възпитание е 

възможно и може да бъде успешно. За съжаление, повечето от децата не участват в часовете по 

физическо. Аргументите може да са различни, но зад тях лесно прозира незнание и неразбиране на 

състоянието им. В практиката съществуват различни начини за приобщаване на дете със спина 

бифида в часовете по физическо възпитание. Двигателните умения не са толкова определящи, 

колкото желанието на страните. Даденият пример е за момче, което е в инвалидна количка и е 

активен спортист. 

В началното училище любимият предмет на Виктор е физическото възпитание. Салонът е на третия 

етаж, но майката го качва всеки път когато се наложи. Учителката го включва в заниманията като 

измисля игри с децата или му възлага индивидуални задачи, като бокс.

Душевно здраве 
Концепцията за Аз-а е основен компонент от психичното здраве. Тя включва начинът, по който детето 

възприема своята идентичност и по който осъзнава своите качества и особености, съпоставя ги спрямо 

останалите и изгражда самочувствие. Изследвания показват, че децата със спина бифида имат 

значително по-ниско самочувствие по отношение на външния си вид, атлетичност, социално приемане и 

представяне в училище (Shields, 2008). Заедно с това, те са изложени и на риск от депресивни симптоми 

и тревожност (Padua, 2002).

Рискът за психичното здраве изисква сътрудничество и участие на всички заинтересовани страни, 

особено по време на пубертета, когато някои деца със спина бифида и хидроцефалия могат да изпитват 

сериозни затруднения.

 Роза е чувствителна към силни звуци, често сменя настроенията си, понякога 

изпада в нервни кризи. Това се засилва след навлизане в пубертета. 

Когато е в първи клас, след обследване са установени обучителни 

затруднения. С нея започват да работят специален педагог и психолог. 

Майката е доволна от ресурсното подпомагане, защото в тиха и спокойна 

обстановка, Роза възприема материала по-добре. Психологът и оказва голяма 

подкрепа при някои от пубертетните кризи.

При обобщаване на физиологичните нужди, поставихме основен акцент върху цялостното здраве и 

грижи. Отделно от това, обръщаме внимание и на достъпа до храна и вода, който може да бъде 

затруднен поради недостъпната среда, особено при деца в колички. Често училищната столова, 

лавки и кафенета се намират в сутерена, на висок етаж или извън сградата; понякога чешмите са 

твърде високи или недостъпни за човек в инвалидна количка. Тези специфични случаи трябва да се 

вземат предвид, така че да се осигури достъп на всяко дете до храна и вода. Ако в училището не 

може да бъде направена реконструкция, трябва да има назначен отговорник, който да се грижи  

детето да не остава гладно и жадно.  Това може да е дежурният учител, асистент или съученик.

Допълнителна информация за физиологичните нужди на децата със спина бифида и хидроцефалия 

е налична в ръководствата за всяка целева група. Здравните грижи са описани подробно в 

ръководството за медицински сестри

ВТОРО НИВО: БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА

The second level of Maslow's classic hierarchy is safety needs and it should be a major concern in all 

schools and kindergartens. As any other students, children with spina bifida and hydrocephalus need to 

feel safe in the environment in which they are learning.

Първа помощ

Всяко учебно заведение трябва да разполага с поне един служител, обучен да оказва първа помощ. 

В България това обикновено е медицинският персонал, заради своето образование и опит. 

Най-честите състояния, които изискват оказването на първа помощ при децата със спина бифида и 

с хидроцефалия са случаи на неизправност на клапата, припадъци, изгаряния, счупване на кости. 

Училищният персонал, който взаимодейства с детето, също трябва да е обучен как да реагира в 

тези случаи, кого трябва да уведоми и кога да сигнализира 112.

Евакуация при бедствия

Природни бедствия и други извънредни ситуации могат да се случат винаги и по всяко време. За да 

бъдат добре подготвени, детските градини и училищата изготвят план за евакуация и провеждат 

регулярни практики и обучения. Планът за евакуация трябва да съдържа ясни процедури и 

отговорности по отношение на лицата, които ще се нуждаят от специална помощ в случай на 

извънредна ситуация,в това число и ученици със спина бифида и с хидроцефалия.

Осигуряването на столове и носилки за спешни случаи, като част от плана, могат да улеснят 

евакуацията на трудноподвижните хора, особено от по-високите етажи на учреждението. Ако 

такива приспособления не са налични, е препоръчително класът, в който учи трудно подвижно дете, 

да бъде оставен на първия етаж, като най-достъпна и безопасна опция.

Провеждането на обучения е от значение, за да се избегне паника сред персонала и учениците при  

реална ситуация. Те са и добър индикатор за това какво може да се случи в случай на спешност.

… в училището се провежда учение за пожарна безопасност. По време на последния час за деня, 

човек от персонала влиза по стаите и предупреждава за пожар. Децата се втурват по стълбите, а 11 

годишният Виктор влиза в асансьора и натиска бутона. Докато пътува надолу, токът е спрян и 

детето остава в пълна тъмнина, затворен между етажите. Чува само превъзбудени викове „Пожар!“. 

Успява да се съвземе от уплахата и звъни по мобилния телефон на баща си, който телефонира на 

ръководството на училището. До обаждането на бащата никой не е установил липсата на Виктор.  

Психически момчето се възстановява трудно. Дълго след инцидента не може да стои в затворени 

пространства и се налага бабата да го придружава в училище за няколко месеца. 

Майката подава сигнали до различни институции, но така и не разбира кой носи отговорност за 

случая.

Защита от тормоз

Според ЮНЕСКО, учениците с увреждания са засегнати от тормоз в по-голяма степен, без значение 

от възраст и учебна среда, като това оказва негативно въздействие върху тяхното образование, 

здраве и общо благополучие. 

Много проучвания показват, че учителите и училищният персонал често подценяват тормоза в 

училищата. От друга страна родителите са по-чувствителни и по-лесно могат да разберат когато 

собственото им дете е обект на тормоз (Demaray, 2013). Затова, добрата комуникация между 

заинтересованите страни, основана на доверие и уважение, е изключително важна. Всеки в 

училище носи отговорност и има задължение да наблюдават за предупредителни признаци на 

тормоз, тъй като някои непреки форми на агресията са трудни за разпознаване. 

В случай на тормоз се налагат синхронизирани и твърди действия от всички страни. Необходимо е 

да се подходи със спокойствие и уважение, които могат да осигурят подкрепяща, грижовна и 

безопасна среда на всички ученици.

 Училищният психолог има важната роля да подкрепи детето-жертва и да му помогне да развие 

устойчивост и увереност в себе си.

Стела няма близки приятели в училище. Общува с едно-две деца. Понякога е обект на обиди и 

вербален тормоз от група деца от класа. Едно от момчетата си позволява да я рита и удря.  Класната 

не успява да се справи с проблема. Не взема страна, защото това са „детски работи“. Майката 

подава редица сигнали до директорката, РУО (Регионалното управление на образованието), МОН. 

Свързва се с адвокат и обмисля завеждане на дело. В крайна сметка момичето се премества в 

друго училище и ситуацията се успокоява. 

Стела трудно приема обидите от съучениците. Има периоди, в които става много емоционална и 

плаче. Тогава майката я спира от училище за седмица-две, докато се успокои.

Безопасна инфраструктура в и около училище, подходяща за хора с увреждания

От една страна, съществува известно припокриване между тази тема и нуждите на децата от 

достъпност, разгледани на следващото ниво от пирамидата. От друга, виждаме „достъпността“ 

по-скоро в контекста на възможност за упражняване на права и достъп до услуги, докато 

„безопасната инфраструктура“ е екзистенциален минимум, който училищата и детските градини 

трябва да осигурят. Поради тази причина и отделяме специално внимание. 

Представяме някои примери, свързани с безопасната инфраструктура, които се отнасят до 

нуждите на учениците със спина бифида и хидроцефалия: 

 Слабата чувствителност или пълната липса на чувствителност в долната част на тялото 

 носи сериозен риск за здравето. Понякога децата не могат да усетят, че нещо се случва с 

 тялото им и лесно могат да се изгорят, наранят или да счупят крак, без дори да усетят;

 Подредбата в класната стая трябва да позволява на децата, използващи помощни средства, 

 да се придвижват безопасно и свободно, за да могат да участват наравно с останалите във 

 всички дейности на класа. Пътеките между чиновете трябва да са достатъчно широки, 

 разчистени от ученически чанти, несесери и др.;

 Рампите са едно от икономически най-достъпните и най-използвани решения за 

 подобряване достъпността на сградите. При проектирането и монтирането им обаче рядко 

 се спазват стандарти. Рампите често са твърде стръмни, тесни и хлъзгави, което ги прави 

 опасни и неизползваеми. 

 Училището е със стълби до първия етаж, а коридорите са на нива. За да стигне до 

класната стая на първия етаж, майката и бабата на Роза я вдигат. Използвайки 

предизборна кампания, майката успява да издейства общинско финансиране 

за подобряване на достъпността в училище. Монтират естакади на задния 

вход и в коридорите, които обаче не помагат заради големия си наклон.  

Впоследствие, по инициатива на майката, директорката кандидатства по 

национална програма и получава финансиране за асансьор до първия 

 етаж. ;

 Монтирането на парапетите на външните стълби и от двете страни по протежението на 

 вътрешните, значително би подобрило самостоятелността, мобилността и усещането за 

 сигурност у децата. Това би имало силен положителен ефект върху  учениците с леки 

 двигателни увреждания, които не използват помощни средства. Нашето проучване показва, 

 че техните нужди от безопасност често остават неидентифицирани и непосрещнати,  поради 

 презумпцията, че могат да ходят самостоятелно. Не се вземат предвид важни детайли: 

 дейности като изкачване на стълби или 20 минутно ходене пеша до училище са рискови, 

 отнемат време и често не са възможни за дете с тежка чанта. Децата се нуждаят от помощ 

 или им отнема твърде много време;

 В училището има специализирани кабинети по физика, биология, география, компютърно 

 обучение и др., които са разположени на различни етажи в сградата. Качването и слизането 

 по стълбите за нея е предизвикателство и отнема цялото време през междучасията. Тъй 

 като все пак се справя, ръководството не счита за нужно да взема мерки и да мести класа на 

 първия етаж.

 Цялото семейство е ангажирано с образованието на Александра. Баща и я води сутрин с 

 колата, влиза с нея в училище и носи чантата до стаята на втория етаж;

 Дворът и тротоарите около сградата са важна част от училищната инфраструктура и също 

 трябва да са безопасни и достъпни. Това включва регулярно почистване на снега и листата; 

 осигуряване на ниски бордюри, здрави плочки и свободни тротоари за пешеходци.

 

 Основното училище на Мартин е било на 200 метра от дома му, но всеки ден  

 баща му го карал до там. Плочките на тротоарите били толкова счупени, 

 че количката едва се придвижвала. След няколко скъпи ремонти, баща 

 му решил да ползват колата

 Като цяло, ходенето на училище през зимата е предизвикателство. 

 Училищният двор е покрит със сняг, а деца и учители стигат до входа 

 през малка заледена пътека. Катка не може да върви с патериците и 

 се налага майка и да я придружава всеки ден до класната стая.

Допълнителна информация за нуждите от безопасност на деца със спина бифида и хидроцефалия е 

налична в ръководствата за всяка целева група.

ТРЕТО НИВО: ДОСТЪПНОСТ

Съгласно дефиницията на ООН, достъпността означава равен достъп на всички, като се допълва, че 

без достъп до съоръженията и услугите в общността, хората с увреждания никога няма да 

бъдат напълно приобщени (UN, н.д.).  Това твърдение е валидно, както за образованието, така и за 

всяка друга област от живота. Тъй като достъпността е определящ фактор за успешното 

приобщаване, сме я включили към базовите нива на пирамидата, заедно с физиологичните нужди 

и безопасността. 

Необходимостта от достъпност е толкова основна за децата със спина бифида и с хидроцефалия, че 

в повечето случаи не училищният профил или интересите определят училището, което детето ще 

посещава, а именно достъпната архитектура на сградата и съоръженията.

 

Александра се справя добре с учебния материал. Прави впечатление на прилежна и любознателна 

ученичка. Често получава похвали. На зрелостните изпити получава много добри оценки, които и 

позволяват да избира измежду най-добрите гимназии в града. След много размисли, семейството 

решава да не се възползва от тази възможност. Алекс продължава в  досегашното училище. То е 

близо до дома, изградени са добри отношения с екипа и е установена рутина при катетъризациите. 

Това надделява над интересите и възможностите на детето.

Семейството на Виктор се насочва към тази гимназия единствено заради изградената достъпна 

архитектурна среда. Интересите на момчето и профилът на училището не са фактор при избора. 

Сградата е снабдена с рампа до първи етаж, асансьор и тоалетна за хора с увреждания. Виктор 

може да стигне самостоятелно до всички помещения. Не ползва асистенция от възрастен в 

училище

Достъпността не следва да се разбира само във физически смисъл, но и като достъп до 

информация, услуги и съоръжения. Училището може да предприеме различни мерки за 

подобряване достъпа на деца със спина бифида и с хидроцефалия до образование. Някои от тях са 

свързани с изграждане на училищна среда без бариери, други с осигуряване на информация, 

комуникация и учебни материали в алтернативни формати.

Достъпна училищна инфраструктура

Недостъпният транспорт до училище, недостъпните входове и невъзможността някои деца да 

стигат свободно до столовата, специализираните кабинети, библиотеката и тоалетната, както и 

неподходящото обзавеждане на класните стаи, хлъзгавите подови настилки и др., се разглеждат 

като бариери пред образованието на деца с увреждания, в това число и децата със спина бифида и 

хидроцефалия.  Тези инфраструктурни бариери трябва да бъдат премахнати, за да се осигури 

приобщаваща училищна среда за всяко дете.

Достъпната училищна инфраструктура може да включва:

 Рампи във и извън сградата на училището за децата, които не могат да ползват стълби или 

 да качват бордюри;

 Парапети на външните стълби и двустранни парапети по протежение на вътрешното 

 стълбище;

 Асансьор в сградите с повече от един етаж;

 Достатъчно широки врати, осигуряващи свободното движение на деца в колички;

 Класни стаи с достатъчно място за маневри на дете в количка;

 Тоалетни помещения достъпни за колички, с достатъчно място за маневриране около 

 тоалетната и мивката и за придружител; с осигурено заключване и помощни дръжки;

 Обзавеждане в класната стая, предназначено да се използва от децата с увреждания – 

 достатъчно високи бюра, столове и др;

 Двор, площадки и тротоари около сградата, достъпни за деца в колички;

 Подходяща височина на дъската, за да може да се ползва от деца в колички;

 Отсъствие на катедра пред дъската; 

 Класната стая, която е на едно ниво;

 Наличие на места за паркиране, обозначени за хора с увреждания.

В повечето случаи за осигуряване на достъпна инфраструктура са необходими значителни 

финансови средства. Съществуват, обаче някои практични и рентабилни решения. 

Най-разпространеното и икономически изгодно решение е осигуряване на пълна достъпност до 

съоръженията на един от етажите в сградата и преместване на класа на трудноподвижното дете 

там. Обикновено това е първият етаж. Ако има външни стълби се монтира рампа; поне една 

тоалетна се пригодява за хора с увреждания; класната стая се пренарежда, за да се осигури 

достатъчно място за маневриране. Ако тоалетната не може да бъде пригодена, вариант е да се 

осигури достъп до друго подходящо помещение за катетеризация, като например здравния 

кабинет.

Въпреки своите плюсове, това решение не е най-приобщаващото и препоръчително, тъй като  много 

от кабинетите, библиотеката, столовата, са разположени на горните етажи и могат да останат 

недостъпни. В такъв случай училището трябва да осигури алтернативен достъп до тези услуги, 

например чрез помощник, който ще носи закуски, вода или книги от библиотеката. Този човек може 

да бъде учител, асистент или дори съученик.

Майката на Донка търси подкрепа от РУО. Насочват я към близкото квартално средно училище. 

Приемат Донка в редовен клас. Директорът намира стая за класа на първия етаж, който е на нивото 

на земята. В сградата има тоалетна за хора с увреждания. Детето може да се придвижва 

самостоятелно в класната стая и по коридорите, да излиза и влиза от сградата, да ползва тоалетна.

Всички мерки за подобряване на достъпността трябва да 

следват съответните стандарти и добри практики. Нашето 

проучване установи, че поради липса на опит и разбиране на 

стандартите за достъпност сред строителите и училищната 

администрация, училищната инфраструктура често остава 

недостъпна и дори опасна за учениците и хората с увреждания. 

За да подкрепи усилията на училищната администрация, 

ръководството за директори представя конкретни параметри 

и полезни съвети за превръщането на физическата среда на 

училището в безопасна, достъпна и приятелска за децата с 

увреждания.

Достъпна информация и обучителни материали

Всички материали и информация, предоставени в клас, 

трябва да са достъпни, разбираеми и използваеми от 

всички деца. Учениците със спина бифида и хидроцефалия 

може да се нуждаят от някои специални материали, като 

например:

 Допълнителен комплект учебници за дома;

 Копие от записките на учителя по урока;

 Аудио запис на преподадения от учителя урок;

 Приспособления и помощни технологии за работа в 

 клас;

 Софтуер/устройства за преобразуване на говор в текст и 

 обратно.

ЧЕТВЪРТО НИВО: ПРИНАДЛЕЖНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Четвъртото ниво от пирамидата обхваща нуждата от принадлежност на социално ниво. Съгласно 

класическата теория на Маслоу социалното ниво обикновено става приоритет след като базовите 

нива са достатъчно задоволени. На това ниво учениците търсят принадлежност към социалната 

си среда, искат да се идентифицират с връстниците си, да почувстват, че се вписват. Липсата на 

усещане за принадлежност често има отрицателен ефект при учениците, карайки ги да се 

чувстват изолирани и дори изключени от образователния процес. Всъщност най-големите 

затруднения пред учениците с дефицити се проявяват именно на това ниво. 

(Lutz, 2016)

Нашето проучване потвърждава тези констатации, но също така показва, че контактите с 

връстници са най-мотивиращият фактор сред учениците със спина бифида и хидроцефалия и 

техните родители в учебния процес.

През първите четири години, Елиф посещава редовен клас в масово училище. Родителите я 

записват заради контакта с децата. Момичето не може да възприеме нищо от материала, защото не 

чува. Не се научава да чете. Обича да рисува и преписва текстове като картини, без да знае 

значението им. Харесва и контактът с децата.

Изграждането на положителни взаимоотношения с връстници в детската градина и в училище 

може да бъде сериозно предизвикателство за децата със спина бифида и хидроцефалия. Някои от 

тях от ранна възраст се сблъскват с изолацията и изключването и не успяват да изградят добри 

социални умения. В процеса на израстване и прехода през юношеството към зрелостта, 

предизвикателствата нарастват още повече. Обикновено те са свързани с ниско самочувствие, 

неувереност, депресия, лоши социални умения и липса на социален опит. Въпреки че, тези 

проблеми са типични за всички млади хора, при децата и младежите със спина бифида и 

хидроцефалия, те са още по-обострени, заради допълнителните предизвикателства свързани с 

увреждането, с които те се сблъскват. 

Някои от тези предизвикателства значително възпрепятстват възможностите за неформално 

общуване с връстници и създаване на приятелства в училище. Когато тези пречки са 

идентифицирани навреме, те могат лесно да бъдат избегнати. Така се осигуряват по-добри условия 

за социално общуване и изграждане на социални умения. Например: 

 Голяма част от децата пропускат детската градина и така прескачат важно стъпало в 

 детското развитие, което носи много възможности за положителни контакти,  

 взаимодействие с връстници и трупане на социален опит;

 Децата със спина бифида обикновено се нуждаят от повече време за тоалет, заради 

 катетъризациите. Това намалява възможността за контакти с връстници през 

 междучасията. Добра практика е въвеждането на график за катетеризации във времето 

 извън голямото междучасие, така че детето да може да общува свободно;

 Повечето от тях не посещават часове по физическо възпитание и така пропускат ценна 

 възможност за развитие на положителни социални умения, умения за решаване на 

 проблеми и изграждане на екипност, които спорта в училище дава;

 По отношение на транспорта до и от училище, повечето деца са зависими от родителите си, 

 които ги придружават почти винаги. Причините са различни, от лошата инфраструктура до 

 тежките чанти. Времето преди и след училище може да се прекара в разходки и разговори с 

 приятели;

 Непрекъснатата асистенция и надзор от възрастен е поредната пречка пред свободното 

 общуване с връстници;

 Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия не участват в извънкласни занимания, 

 които са отлична възможност за срещи с хора със сходни интереси, създаване на 

 приятелства и развитие на социални умения. 

Честите хоспитализации и дългите периоди на отсъствие по различни здравословни причини, 

откъсват децата от училищния живот и им пречат да създадат по-дълбоки приятелства. Много 

вероятно е те да се нуждаят от допълнителна подкрепа в тази посока от своите учители и от 

другите заинтересовани страни.

ПЕТО НИВО: САМОУВАЖЕНИЕ И САМОСТОЯТЕЛНОСТ

За да бъдат ефективно приобщени в училище, децата трябва да се чувстват значими, уважавани и 

ценени от околните. Както споменахме по-рано, във връзка с психичното здраве, децата със спина 

бифида и с хидроцефалия често  демонстрират ниска самооценка. Изграждането на оптимална 

самостоятелност в ежедневието и на функционални житейски умения и компетенции, са от 

решаващо значение за постигане на независимост и самоувереност и по този начин за 

повишаване на самооценката при деца със спина бифида и хидроцефалия.

Като основни фактори определящи успешното функциониране в ежедневието и качеството на 

живот при децата със спина бифида, се посочват добрата физическа форма и мускулна сила, 

умствените способности и независимостта при придвижване. Те оказват влияние в много по-силна 

степен от другите медицински показатели, свързани с увреждането (Schoenmakers, 2004).

На практика това означава, че за да се насърчи самостоятелността и функционалността на 

учениците със спина бифида и хидроцефалия, детската градина и училището трябва да осигурят 

достъпна архитектурна среда, възможности за оптимално развитие и подходящи условия за спорт 

и физическа активност.

Това е дълъг процес, който изисква усилия от всички заинтересовани страни в образователния 

процес. Не можем да очакваме положителната промяна да се случи веднага, особено при деца, 

които са били изцяло зависими от грижата на възрастен и по отношение на уменията за 

самостоятелност, се развиват средно 2-5 години след връстниците си (Davis, 2006).

Всички заинтересовани страни трябва целенасочено и при всяка възможност да насърчават 

самостоятелността при децата:  

 За децата с двигателни увреждания достъпната архитектурна среда е определящ фактор 

 за постигане на самостоятелност в училище. Това е съществена предпоставка децата със 

 спина бифида и хидроцефалия да упражняват свободно правата си, да участват в 

 училищния живот наравно с връстниците си, да подобрят качеството си на живот, своята 

 самостоятелност и самочувствие.

 Всички тоалетни в училище са с клекало. Кабинките са прекалено тесни, за да се ползват с 

 асистент. Често се налага асистентката да сменя памперсите на Мони по коридорите, 

 докато другите деца са в час.;

 Някои деца със спина бифида успяват да ходят без нужда от каквато и да е помощ, докато 

 други може да се нуждаят от ортези или друг тип помощни средства, които да им помогнат 

 да се придвижват. Важно е децата да се научат да използват тези помощни средства 

 възможно най-рано, тъй като уменията за самостоятелно придвижване са пряко 

 свързани с когнитивно, физическо и социално развитие и независимост. Поради същите 

 причини по-големите деца трябва да познават достъпните транспортни услуги до училище;

 Възрастта за започване на самокатетеризация е различна, но при повечето деца това се 

 случва към десетата година (Atchley, 2020). Въпреки това, за някои деца на възраст 15-16 

 години самокатетеризацията си остава непреодолимо предизвикателство, без да има 

 медицинска предпоставка за това. Нужно е родителите и другите възрастни, които 

 катетъризират детето, да го насърчават и подготвят за прехода от ранна възраст, с 

 обяснения и включване в процедурата;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

"Информацията е ключът към по-добрия живот за хората със спина бифида и хидроцефалия“

Международна федерация за спина бифида и хидроцефалия (IF SBH)

Целта на Общите насоки е да водят професионалистите и членовете на семейството по пътя им в 

подкрепа на ефективното и осмислено образование на децата и младежите със спина бифида и с 

хидроцефалия, което да влияние положително на целия им живот.

В основата на този процес стоят разбиранията и убежденията на експертите и семейството. 

Съвременните гледни точки върху развитието и живота на хората със спина бифида и 

хидроцефалия, следващи напредъка на технологиите и науката, налагат приемането на холистичен 

подход и прилагането на мултидисциплинарен модел за постигане на качествено образование. 

Учениците със спина бифида и с хидроцефалия не могат и не трябва да бъдат разглеждани през 

призмата на едно единствено професионално направление.

Интернет, социалните мрежи и медиите представят хората със спина бифида и хидроцефалия от 

цял свят като успешни, социално приобщени личности, много често активни в области като спорт, 

култура или граждански каузи.

Без образование пътят им към включването в обществото е много по-труден, дори невъзможен. 

Правото на образование се сравнява с асансьор, благодарение на който става възможно да се 

упражнят и останалите човешки права. Цялостната ранна грижа заема основно място в 

образованието. Въпреки че се нуждаят от грижите на множество медицински специалисти през 

целия си живот, децата и младите хора със спина бифида и с хидроцефалия, не са на първо място 

пациенти. Цялостният поглед върху детето през неговите нужди, до голяма степен същите като на 

всички останали деца, и през неговите права, неизменно тласка професионалистите към взаимно 

сътрудничество. Световната здравна организация поставя фокус не само върху здравните и 

функционалните аспекти, но и върху степента на участие на хората с увреждания в обществения 

живот. Активността им във всяка една област се определя преди всичко от множеството бариери, 

все още съществуващи в нашето общество. Именно моделът на приобщаващото образование е 

инструментът, който открива нови перспективи пред хората с увреждания - като идентифицира и 

посочва съществуващите бариери и ако е възможно, като ги премахва или търси други начини 

преодоляването им. Сътрудничеството, активното участие и въвличането на семейството в 

търсенето на начини и вземането на решения, са в стълбовете на приобщаващото образование.

Процесът изисква постоянна саморефлексия – как и защо действаме, какви цели си поставяме и 

какво постигаме с установените процедури.
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 При децата с увреждания често се наблюдава прекалена зависимост от родител или друг 

 възрастен, дори за дейности, в които децата могат да се справят сами. Родителите трябва 

 да разпознават тези ситуации и да им противодействат ефективно, за да подкрепят 

 емоционалната независимост на детето. Включването на външен асистент в грижата, би 

 било добър вариант при наличието на подобна емоционална зависимост;

 Има различни варианти за минимизиране на теглото на ученическата чанта. Това може да 

 стане чрез осигуряване на шкаф за лични вещи в училище и втори комплект учебници; 

 използване на листове вместо тетрадки за работа в клас и ползването на електронна поща 

 за изпращане на готовите домашни. Така ще се намали нуждата от помощ на възрастни и 

 значително ще подобри самостоятелността на децата в училище и по пътя натам.

 

 Когато Ева се научава да се самокатетъризира, помощта на асистентката се ограничава 

 предимно до носенето на тежката чанта до и от училище. Ева изявява желание да остане 

 сама в училище. Родителите разговарят с училищното ръководство и класната и с леки 

 реорганизации успяват: директорът предлага втори комплект учебници, който да се ползва 

 само в училище; Ева получава ключ за една от тоалетните, където монтират  малка аптечка 

 с принадлежностите и; детето използва единични листове, вместо тетрадки. Чантата и се 

 олекотява значително и в 6-ти клас тя продължава без асистент. Децата от класа и помагат 

 с качването на стълби или с носенето на покупките;

 Съществуват специални приложения за смартфони и смартчасовници, които могат да 

 следят режима и диетата на детето и да му напомнят за катетеризациите, смяната на 

 позицията, приема на вода и лекарства. Те са изключително полезни в рутинната грижа и 

 позволяват на децата да бъдат по-независими в уменията си за самообслужване, вместо да 

 разчитат на възрастните да ги подканят;

 Когато срещнат дете с увреждане, повечето деца и възрастни се опитват да помогнат. 

 Такава помощ обаче не винаги е полезна и желана. За доброто самочувствие на децата е 

 важно да запазят своята независимост, доколкото това е възможно и да правят нещата, 

 които умеят, без незабавно някой да им се притичва на помощ. Когато предоставяте помощ 

 на детето, поискайте неговото разрешение и най-важното, попитайте го как иска да му 

 помогнете!;

 Физическата активност за хора със спина бифида е от решаващо значение, тъй като лошата 

 форма и загубата на сила могат да ги направят по-зависими в изпълнението на ежедневните 

 дейности (Rimmer, 2005). Повечето деца със спина бифида и с хидроцефалия могат и трябва 

 да участват в часовете по физическо възпитание. Понякога спортните дейности могат да 

 изискват адаптиране и модифициране, което е напълно постижимо с внимателно 

 планиране, достатъчно информация и творчество.

Проучване от 2005 г. (Schoenmakers, 2004) не открива съществени разлики в самочувствието и 

равнището на самоувереност между пациенти с по-тежки (менингомиелоцеле) и по-леки форми на 

спина бифида. Това показва, че всички деца със спина бифида и хидроцефалия се нуждаят от 

грижи и подкрепа, за да развият своите способности, представяне и функционалности. Нуждата 

от такава подкрепа съществува дори при децата, които могат да ходят без помощни средства 

или не са идентифицирани като ученици със специални образователни потребности.

Мони се придвижва без помощни средства, но е нестабилна. Майката се притеснява детето да не 

падне по стълбите или да бъде наранено от тичащи деца през междучасията. Директорката 

отказва да осигури допълнителни парапети на стълбите при входа или да премести класа на първи 

етаж, защото детето ходи и „няма нужда“.

ШЕСТО НИВО: КОГНИТИВНИ НУЖДИ

Когнитивните нужди са израз на естествената потребност у човек да учи, опознава, изследва и 

създава, за да разбере по-добре света около себе си. На това ниво ученикът се стреми да реализира 

своя личен потенциал в сферата на образованието. Учениците си поставят определени цели и се 

стремят към тяхното постижение.

 Повечето от тях имат средно ниво на интелигентност;

 Когнитивните функции се влияят най-силно от хидроцефалията и съпътстващите я 

 усложнения като проблеми с работата на клапата, брой на ревизии, наличие на припадъци и 

 допълнителни структурни аномалии на централната нервна система (Wills, 1993), (Fletcher, 

 1996);

 Резултатите от изследване на вербалната интелигентност дават по-точна прогноза за 

 потенциала на ученика, отколкото общите резултати на интелигентността;

 Децата със спина бифида се справят по-добре в четенето на глас и правописа,  отколкото в 

 разказването и математиката;

 Колкото по-високо е нивото на увреда, толкова по-голяма е вероятността интелигентността 

 и академичните умения да бъдат повлияни негативно;

 Учениците със спина бифида често демонстрират проблеми в перцептивно-моторното 

 развитие;

 Здравословните проблеми могат да повлияят негативно на успеха в училище;

 

Опитът показва, че когато професионалистите са отворени към приобщаването и активното участие 

на децата и младежите със спина бифида и с хидроцефалия, това обогатява и носи дългосрочни 

ползи за повечето от участници в образователния процес. Вярваме, че присъствието на децата със 

спина бифида и хидроцефалия в образователните институции може да е мостът към социалното им 

включване и е ефективен инструмент за изграждане на устойчивост при всички останали деца в 

училището и детската градина.

Никой от нас не може да спаси целия свят, но с ефективната подкрепа на едно дете, всеки може 

да промени света и бъдеще му. Благодарим на всички, които се решат да направят това и 

поканят останалите да им сътрудничат! Така градим нашия общ успех. Хората със спина 

бифида и хидроцефалия са невероятни! Те имат своите права и могат да се наслаждават на 

активен живот и щастливо бъдеще.

Терезиа Дрдулова

Често се случва учениците със спина бифида и с хидроцефалия да бъдат несправедливо 

набеждавани за „мързеливи“ или „немотивирани“, когато всъщност са налице обучителни 

проблеми. Те трудно задържат внимание; работят бавно; неспокойни и разсеяни са; губят неща; 

могат да имат проблеми с вземането на решения. Изключително важно е педагогическият 

персонал да е обучен да разпознава затрудненията и да прилага стратегии за тяхното 

преодоляване. Понякога не е по силите на един учител да се справи с тази задача. Налага се 

прилагането на мултидисциплинарен подход и едновременна подкрепа от всички страни.

Ръководствата за всяка целева група дават полезни съвети как да се посрещнат когнитивните 

нужди на деца със спина бифида и с хидроцефалия. Най-често срещаните обучителни затруднения, 

специфични стратегии за преподаване и добри практики са описани подробно в ръководствата за 

учители и специални учители.

СЕДМО НИВО: САМОЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

На последното ниво е поставена нуждата от усъвършенстване. Децата се стремят да подобрят 

училищната среда, собствения си живот и живота на хората около тях. Те вече не се 

самоопределят като уязвими и се чувстват готови да отстояват своите права и правата на другите.

 

Семействата често са най-добрият застъпник на детето и най-добрият модел за подражание, когато 

тези умения се заучават.  Въпреки това учителите и другите заинтересовани страни в 

образованието също могат да насърчат учениците в тази посока. 

Не само възрастните, но и самите ученици със спина бифида и с хидроцефалия трябва да познават 

и разбират правата си като деца и хора с увреждания. Важно е да могат да идентифицират 

дискриминацията и да познават техники и стратегии за справяне с нея. Това може да се постигне 

чрез положителни модели на подражание, добри примери, наставническа подкрепа и гражданско 

образование в училище.

Повече информация за това как всяка целева група може да подкрепи децата да подобрят уменията 

си за застъпничество и самозастъпничество, е предоставена във всяко ръководство.

ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



"Информацията е ключът към по-добрия живот за хората със спина бифида и хидроцефалия“

Международна федерация за спина бифида и хидроцефалия (IF SBH)

Целта на Общите насоки е да водят професионалистите и членовете на семейството по пътя им в 

подкрепа на ефективното и осмислено образование на децата и младежите със спина бифида и с 

хидроцефалия, което да влияние положително на целия им живот.

В основата на този процес стоят разбиранията и убежденията на експертите и семейството. 

Съвременните гледни точки върху развитието и живота на хората със спина бифида и 

хидроцефалия, следващи напредъка на технологиите и науката, налагат приемането на холистичен 

подход и прилагането на мултидисциплинарен модел за постигане на качествено образование. 

Учениците със спина бифида и с хидроцефалия не могат и не трябва да бъдат разглеждани през 

призмата на едно единствено професионално направление.

Интернет, социалните мрежи и медиите представят хората със спина бифида и хидроцефалия от 

цял свят като успешни, социално приобщени личности, много често активни в области като спорт, 

култура или граждански каузи.

Без образование пътят им към включването в обществото е много по-труден, дори невъзможен. 

Правото на образование се сравнява с асансьор, благодарение на който става възможно да се 

упражнят и останалите човешки права. Цялостната ранна грижа заема основно място в 

образованието. Въпреки че се нуждаят от грижите на множество медицински специалисти през 

целия си живот, децата и младите хора със спина бифида и с хидроцефалия, не са на първо място 

пациенти. Цялостният поглед върху детето през неговите нужди, до голяма степен същите като на 

всички останали деца, и през неговите права, неизменно тласка професионалистите към взаимно 

сътрудничество. Световната здравна организация поставя фокус не само върху здравните и 

функционалните аспекти, но и върху степента на участие на хората с увреждания в обществения 

живот. Активността им във всяка една област се определя преди всичко от множеството бариери, 

все още съществуващи в нашето общество. Именно моделът на приобщаващото образование е 

инструментът, който открива нови перспективи пред хората с увреждания - като идентифицира и 

посочва съществуващите бариери и ако е възможно, като ги премахва или търси други начини 

преодоляването им. Сътрудничеството, активното участие и въвличането на семейството в 

търсенето на начини и вземането на решения, са в стълбовете на приобщаващото образование.

Процесът изисква постоянна саморефлексия – как и защо действаме, какви цели си поставяме и 

какво постигаме с установените процедури.
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призмата на едно единствено професионално направление.
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пациенти. Цялостният поглед върху детето през неговите нужди, до голяма степен същите като на 

всички останали деца, и през неговите права, неизменно тласка професионалистите към взаимно 
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инструментът, който открива нови перспективи пред хората с увреждания - като идентифицира и 
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ОБЩИ НАСОКИ за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия



"Информацията е ключът към по-добрия живот за хората със спина бифида и хидроцефалия“

Международна федерация за спина бифида и хидроцефалия (IF SBH)

Целта на Общите насоки е да водят професионалистите и членовете на семейството по пътя им в 

подкрепа на ефективното и осмислено образование на децата и младежите със спина бифида и с 

хидроцефалия, което да влияние положително на целия им живот.

В основата на този процес стоят разбиранията и убежденията на експертите и семейството. 

Съвременните гледни точки върху развитието и живота на хората със спина бифида и 

хидроцефалия, следващи напредъка на технологиите и науката, налагат приемането на холистичен 

подход и прилагането на мултидисциплинарен модел за постигане на качествено образование. 

Учениците със спина бифида и с хидроцефалия не могат и не трябва да бъдат разглеждани през 

призмата на едно единствено професионално направление.

Интернет, социалните мрежи и медиите представят хората със спина бифида и хидроцефалия от 

цял свят като успешни, социално приобщени личности, много често активни в области като спорт, 

култура или граждански каузи.

Без образование пътят им към включването в обществото е много по-труден, дори невъзможен. 

Правото на образование се сравнява с асансьор, благодарение на който става възможно да се 

упражнят и останалите човешки права. Цялостната ранна грижа заема основно място в 

образованието. Въпреки че се нуждаят от грижите на множество медицински специалисти през 

целия си живот, децата и младите хора със спина бифида и с хидроцефалия, не са на първо място 

пациенти. Цялостният поглед върху детето през неговите нужди, до голяма степен същите като на 

всички останали деца, и през неговите права, неизменно тласка професионалистите към взаимно 

сътрудничество. Световната здравна организация поставя фокус не само върху здравните и 

функционалните аспекти, но и върху степента на участие на хората с увреждания в обществения 

живот. Активността им във всяка една област се определя преди всичко от множеството бариери, 

все още съществуващи в нашето общество. Именно моделът на приобщаващото образование е 

инструментът, който открива нови перспективи пред хората с увреждания - като идентифицира и 

посочва съществуващите бариери и ако е възможно, като ги премахва или търси други начини 

преодоляването им. Сътрудничеството, активното участие и въвличането на семейството в 

търсенето на начини и вземането на решения, са в стълбовете на приобщаващото образование.

Процесът изисква постоянна саморефлексия – как и защо действаме, какви цели си поставяме и 

какво постигаме с установените процедури.
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Без образование пътят им към включването в обществото е много по-труден, дори невъзможен. 

Правото на образование се сравнява с асансьор, благодарение на който става възможно да се 

упражнят и останалите човешки права. Цялостната ранна грижа заема основно място в 

образованието. Въпреки че се нуждаят от грижите на множество медицински специалисти през 

целия си живот, децата и младите хора със спина бифида и с хидроцефалия, не са на първо място 

пациенти. Цялостният поглед върху детето през неговите нужди, до голяма степен същите като на 

всички останали деца, и през неговите права, неизменно тласка професионалистите към взаимно 

сътрудничество. Световната здравна организация поставя фокус не само върху здравните и 

функционалните аспекти, но и върху степента на участие на хората с увреждания в обществения 

живот. Активността им във всяка една област се определя преди всичко от множеството бариери, 

все още съществуващи в нашето общество. Именно моделът на приобщаващото образование е 

инструментът, който открива нови перспективи пред хората с увреждания - като идентифицира и 

посочва съществуващите бариери и ако е възможно, като ги премахва или търси други начини 

преодоляването им. Сътрудничеството, активното участие и въвличането на семейството в 

търсенето на начини и вземането на решения, са в стълбовете на приобщаващото образование.

Процесът изисква постоянна саморефлексия – как и защо действаме, какви цели си поставяме и 

какво постигаме с установените процедури.
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