ВЕЧНИТЕ И МОДЕРНИ ПРОФЕСИИ

РЕХАБИЛИТАТОР

ЗА ПРОФЕСИЯТА
Професията на рехабилитатора е изключително важна за постигане на възможно най-добрите и трайни лечебни резултати. Тя изисква отговорност, дисциплина, устойчивост, сила, нежност и любов към пациентите.
Рехабилитаторът е медицински специалист, който работи съвместно в екип с лекар по физикална медицина и във взаимодействие с други медицински специалисти в болничната и извънболничната помощ.
Практикуващите медицинската рехабилитация прилагат лечебно-профилактични, лечебно-възстановителни, педагогически и социално-икономически мероприятия, които целят предпазване от евентуална инвалидизация, възстановяване на
анатомичната цялост и функционално развитие на организма. За целта рехабилитаторите прилагат най-съвременните
методи на кинезитерапията, физикалната терапия и масажа (класически, сегментно-рефелекторен, акупресура).
В условията на пандемия от COVID-19 работата на рехабилитаторите е изключително важна за пациентите, прекарали
тежка коронавирусна инфекция.

ОБРАЗОВАНИЕ
Обучението по специалност „Рехабилитатор“ се извършва в медицински колежи. То се провежда в редовна
форма и е с продължителност 3 академични години. Осъществява се по учебен план и програми, отговарящи
на единните държавни изисквания за специалността и на съвременните международни стандарти.
По време на обучението си студентите получават теоретична и практическа подготовка за ранна превенция
на развитието на болестите и техните усложнения, максимално възстановяване на заболяванията с оглед подобряване качеството на живот на пациентите. Студентите усвояват както кинезитерапевтичните методи и
средства, така методите на електролечение, светлолечение, водотоплотерапия, климато-балнеотерапия и специална физиотерапия.
Практическото обучение на студентите (учебна практика и преддипломен стаж) се провежда в учебнопрактически бази в различни лечебни структури.
Завършилите базово обучение по специалността придобиват образователно-квалификационна степен „профе
-сионален бакалавър“. Тези, които желаят могат да продължат обучението си в магистърски програми, например по Управление на здравните грижи. Това ще им даде възможност да станат старши рехабилитатори, преподаватели в медицински колеж по специалността и др.

Обучението по специалност „Рехабилитатор“ се осъществява в:
• Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет – София;
• Медицински колеж към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна;
• Медицински колеж към Тракийски университет – Стара Загора;
• Медицински колеж към Медицински университет – Пловдив.

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ
Завършилите специалност „Рехабилитатор“ могат да се реализират в:


Медицински центрове;



Диагностично-консултативни центрове;



Многопрофилни болници;



Санаториални центрове;



Центрове за продължително долекуване;



СПА курортни центрове;



Социални заведения за деца с увреждания;



Самостоятелни и групови практики;



Спортни клубове и спортни бази;



Центрове за красота и други.

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ
Професията на рехабилитатора спада към регулираните професии - т.е. професии с голямо обществено значение, които изискват непрекъснато обновяване, разширяване и повишаване на знанията и уменията. След дипломирането си рехабилитаторите стават членове на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Като съсловна организация БАПЗГ в сътрудничество с университетски и болнични структури осигурява продължаващо обучение, което води до
овладяване на нови знания и умения и повишаване на компетенциите. Асоциацията предлага и
курсове за дистанционно обучение. Всички форми на продължаващо обучение са кредитирани по
Единната кредитна система на БАПЗГ. Участието във всеки курс и научен форум носи определен
брой кредитни точки.
След 5-годишен период и при набиране на 150 кредитни точки от различни мероприятия (курсове
за продължаващо обучение, конгреси, конференции, семинари, научни форуми и др.) членовете
на БАПЗГ получават сертификат за по-висока степен на професионална компетентност, което дава
възможност за получаване на допълнителни месечни суми към основното им трудово възнаграждение.

