
ИСТОРИЯ НА МЕДИЦИНАТА
Здравето - нашия живот





Здравето като 
ценност и 
отговорност
• Здравето е нещо, което всеки

си пожелава на празници и 

което най-силно се 

цени, когато е в опастност.

• Доброто здраве е комбинация 

от тренировки, храна, 

хигиена, редовни прегледи 

при лекар изкореняване на 

вредните навици и цялостно 

правилен подход към добрия 

живот.



Тренировките означават 
здраве
• Истината е, че движението е здраве и човешкото

тяло не бива да бъде оставяно без движение. 

Доколко сериозно ще подходите към тренировките

зависи от вас. Разходките в планината и на чист 

въздух също оказват влияние.



Храненето, като 
начин на живот

• Претъпканите с химия 

сладки, храните с прекомерно

съдържание на захар, храните 

с необичайно дълъг срок на 

годност, полуготовите храни 

бързите храни –списъкът е 

дълъг. Трябва да приемаме

много витамини и минерали, за 

да функционира добре 

нашия организъм.



Личната хигиена е на 
първо място

• За да сте здрави трябва да сте

чисти. Хигиената е важна за 

нашето здраве. Вземането на 

душ,миенето на ръцете и тялото

–това е основата. Но не става 

дума само за лична хигиена -

поддържайте чист и вашия дом. 

Не допускайте той да 

се превърне в дом и за 

мръсотии,хлебарки и други

вредители. Обърнете внимание на

целия дом – спалня, 

баня, тоалетна, кухня, хол –

всяко едно място е важно 

за вашия живот и има нужда 

от поддържане на чистота. 

Хубаво е ръцете ни винаги да се 

дезенфикцират.



Цена на медицинското 
обслужване

• Всеки български гражданин 

има право на 

достъпна медицинска помощ

при условията и по реда на 

Закона за здравното

осигуряване. Цените са 

различни, според това дали 

посещението е от 

общопрактикуващ лекар, 

лекар вътрешни болести или 

лекар специалист.



Първично медицинско 
обслужване
• Първичното здравно обслужване е 

сектор на националната здравна

система.Всички здравно осигурени

лица в България имат право на

здравна помощ.

• Първична медицинска помощ е тази

помощ, която получаваме всички

от общопрактикуващите лекари.

• Първично медицинско обслужване са

всички дейности по диагностика, 

лечение, рехабилитация, имунизации, 

здравна и медицинска просвета и 

контрол върху заболявания и травми.



Вторично медицинско 
обслужване
• Срокът за извършване на вторични 

прегледи от лекаря – специалист е до 

30 календарни дни от датата на 

първичния преглед. Прегледът се 

покрива от здравната каса, но 

пациентът дължи потребителска такса и 

при специалиста. В болницата получават 

обслужване много лица с остри, 

хронични заболявания, други които 

имат нужда от оперативно лечение, 

раждане, химиотерапия, рехабилитация, 

нелечими заболявания и остри 

инфекциозни заболявания.



Долекарски грижи

• Първата помощ не е точна наука. 

Това е непосредствената грижа, 

следваща какъвто и да е вид 

медицинско извънредно положение. 

Дори и да не сте уверени, 

че болестта или нараняването 

заплашват живота на пострадалия, 

незабавно извикайте бърза помощ. 

Не отлагайте търсенето на спешна 

медицинска помощ.



Извънболнична 
медицинска 
помощ

• В процеса на здравната

реформа характерни

промени претърпява както

извънболничният, така и 

болничният сектор и в 

частност първичната

медицинска помощ, която

формално е определена 

като първостепенене

приоритет. 



Спешна помощ
• Спешна медицина е медицинска 

специалност за лекарска грижа за пациенти 

с остри заболявания или наранявания, които 

изискват, често животоспасяваща, незабавна 

медицинска интервенция. Макар често 

спешната помощ да не означава 

продължително лечение и 

престой, специалистите от спешна 

медицинска помощ лекуват множество 

различни заболявания, състояния и травми, 

за да стабилизират и възстановят доброто 

здраве на пациентите си. Спешната 

медицинска помощ се осъществява от 

лекари,акушерки, медицински сестри, 

лекарски асистенти, парамедици, водачи на 

санитарни автомобили, доброволци 

на Българския червен кръст.



Болнично лечение

• Болничното лечение се 
осъществява в отделенията 
по различните 
медицински специалности. 
Изграден е единен 
стандарт за добра 
медицинска практика, 
както и система за 
контрол на качеството в 
областта на медицинската 
дейност, обслужването на 
пациентите и обучението 
на лекарите, сестрите и 
техническия персонал.

• Храненето е на съвременен 
принцип. Всеки болен 
получава храна според 
заболяването си и 
предписанието на лекаря и 
диетолога.



Извод:

• Здравето е най-важното нещо на 

света, затова всеки човек трябва 

да го цени. Това става именно, 

като се храним здравословно, 

спортуваме, има повече движение 

в нашето ежедневие, поддържаме 

личната си хигиена и чистотата 

на дома ни, да ходим по често на 

профилактичен преглед при личния 

лекар. Да се доверяваме на 

нашите медици и лекари, а не да 

се самолекуваме !



Благодарим Ви за вниманието !!!
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