
ПСИХОЛОЗИТЕ НА ВМА КОНСУЛТИРАТ ПО ТЕЛЕФОНА  

И ЧРЕЗ ВИДЕО ВРЪЗКА  

Безплатни консултации със специалистите от Клиника „Психиатрия и военна 

психология” на Военномедицинска академия (ВМА) започват 28-ми април 2020, 

съобщиха от лечебното заведение. За целта е разкрита телефонна линия 02/ 92 26 190, 

която ще бъде отворена всеки работен ден, в часовия диапазон от 09:00 до 13:30 часа. 

Всички граждани, които изпитват прекомерен страх, тревога или безсъние, свързани с 

пандемията от COVID-19, ще могат да разговарят със специалистите от ВМА, а 

психологичните консултации са насочени към: 

  

1. Обучение за вземане на решения - краткосрочни техники, които са копинг-

стратегии (стратегии за справяне) в настоящата ситуация по отношение на 

работа, семейство, финанси, здраве и т.н. 

  

2. Оказване на психологична подкрепа и помощ при овладяване на силни емоции 

като тревожност, страх, безпомощност, потиснатост, гняв и др., свързани с 

наличието на пандемия, както и икономическите последствия от нея. 

  

3. Психологична работа, фокусирана върху обучение в разпознаване на 

психосоматични симптоми (паника, обща тревожност, натрапчивости 

депресивни състояния, придружаващо безсъние) и преодоляването им чрез 

различни техники. 

  

4. При по-тежка изява на оплакванията ще се осъществи психиатрична 

консултация и евентуално лечение.  

„През първите три дни хората ни задаваха предимно въпроси за техни 

преживявания. Хората най-често са разтревожени, че могат да се заразят, споделят 

опасения, че съседите им избягват спазването на предпазните мерки. По-малко са 

обажданията, свързани с икономическите последици от кризата. Има и пациенти, 

които боледуват от години и в момента са с обострени заболявания. Включително с 

нас се свързват и отчаяни хора“, каза доц. д-р Данчо Дилков в интервю за предаването 

„Преди всички“ на БНР на 01.05.2020 г. 

Той обяви, че от новата предстои разширяване на екипа от психолози и психиатри, 

които ще отговарят на телефона. А за пациентите с COVID-19 ще бъде разкрита и 

видеоконферентна връзка. 

Според доц. Дилков е необходимо разработването на програми и специално 

приоритизиране на психичното здраве на българина след епидемията: „Епидемията с 

коронавируса е доста репрезентативен пример за криза в обществата, дори може да 

се отъждестви и с бедствено положение. Трябва да се планират мерки. Наблюдението 

и преценяването на информацията трябва да е динамично... Психиатричната помощ 

трябва да се приоритизира за този тип разстройства“. 

 

 


