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При зрително затруднените деца се срещат съпътстващи 
единични увреждания на слуха, усещанията, възприятията, 
импресивната реч, двигателни нарушения, както и техните 
комбинации. Това води до т. нар. сензорни нарушения в развитието 
на детето, които дават отражение върху цялостното формиране на 
психичните процеси и езиковото развитие. Тези проблеми в 
развитието изискват комплексна и многоетапна диагностика, терапия, 
зрителна рехабилитация, обучение и превенция. За постигане на 
оптимален психологичен, зрителен, логопедичен и двигателен 
потенциал на развитие при тези деца, се налага ранен скрининг и 
прилагане на адекватна терапевтична програма. Най-удачният подход 
за работа е интердисциплинарният. Негов основен компонент е 
сътрудничеството между отделните специалисти и включването на 
родителите като ко-терапевти. 

В СУ за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл”, гр. София, 
интердисциплинарният подход се осъществява от екип от 
специалисти: психолог, логопед, зрителен терапевт, рехабилитатор, 
външни консултанти (при нужда) -  офталмолог, невролог. Те са част 
от структурата на специалните програми в училището, в които освен 
деца със зрителни проблеми, се обучават и деца с множествени 
увреждания.  

Поради социалната значимост на зрителните затруднения и 
проблемите в развитието, екипът и дейността в училището се 
съобразяват с европейските и световните стандарти по отношение на 
обучение, рехабилитация и социална интеграция. 

Проектът е финансиран от 
Европейски съюз и Европейски 
социален фонд по Оперативна 

програма „Развитие на човешките 
ресурси” (ОП РЧР) 2014-2020г.,  

BG05M9OP001‐2.011 „Равни 
шансове“ 



 Обект на ранния скрининг (0 – 3г.) са преди всичко рисковите 
деца, тези с усложнена анамнеза на бременността, раждането и 
послеродовия период, а и всички, при които се забелязва отклонение 
от нормата за календарната възраст и психо-моторното развитие. 
Ранната диагностика не е лесен процес, защото няма универсален 
диагностичен тест, който сам по себе си е достоверен (особено при 
наличието на зрително нарушение). Затова, освен стандартните 
методики за изследване на интелектуалното и психо-социално 
функциониране, както и невро-психологично изследване, ние 
прилагаме и неформални скали за оценка.  
 Основните области, които изследваме при ранния скрининг, 
включват психичните процеси, перцептивните нарушения, говорното 
развитие, уменията за хранене и пиене. 

• Психични процеси и терапевтична работа 
Психичните особености на зрително затруднените и деца с 

допълнителни увреждания са тясно свързани от една страна с вида и 
тежестта на увреждането в различните сфери на мозъчната дейност 
/психична, поведенческа, говорна, перцептивна/, както и с фактори 
като адекватната терапевтична намеса, успешната съвместна работа 
с родителите, възрастта на диагностициране на проблема. 

Дефицитите, които могат да се наблюдават при тези деца, 
можем да обединим в няколко групи.  
 Нарушения на основните психични процеси: 

~ неравномерно/нарушено развитие на вниманието - 
концентрация, устойчивост, обхват, превключваемост и 
разпределяемост); 
~ паметови нарушения; 
~ нарушено интелектуално развитие – може да варира от 
нормата, през граничен интелект, до значителен интелектуален 
дефицит. При деца със зрителни проблеми и някои леки форми 
на ДЦП, когато мозъчната кора не е засегната, интелектът е 
съхранен. 

 ~ затруднена/недоразвита или отсъстваща логическата 
компонента на мисловния процес, както и неадекватното за възрастта 
развитие; 
 ~ трудности при изграждане на емоционална привързаност и 
социални контакти, емоционална лабилност; 
 Проблеми с фината моторика, породени или от мозъчна увреда, 

или от липса на координация око-ръка. Развитието на фината 
моторика при зрително затруднените обаче често пъти не е 
адекватно на календарната им възраст, което рефлектира върху 
тяхното когнитивно развитие и нивото им на автономност. 

 Перцептивни нарушения – нарушени усещания и възприятия по 
отношение на собственото тяло и обкръжаващия ни свят. В 
ранна детска възраст тези нарушения се свързват с 
невъзможността за конструктивна игра, за отделяне на 
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елементите от цялото, затруднения при диференцирането и 
разпознаването на елементарни фигури, въпреки достигнатата 
сръчност на ръцете и наличната интелигентност, като по-късно 
рефлектират в обучителни трудности, /затруднения в четенето и 
писането/.  

Ние, психолозите в СУ за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл”, 
работим със зрително затруднените деца от групата за ранно 
въздействие индивидуално, според потребностите на всяко от тях, тъй 
като нарушенията се наблюдават в различна степен при конкретните 
случаи, като съществуват различни комбинации в една или друга 
сфера на психо-социалното им развитие. Затова терапевтичната ни 
работа е насочена върху развитието на познавателната, емоционално 
- волевата сфера, моториката, когнитивните процеси – възприятия, 
представи, внимание, памет, мислене, социалните и комуникативни 
умения (символи, жестове, календарна система, вербална и 
невербална комуникация). По предварителна заявка провеждаме 
терапевтични срещи с родители, включени в малки групи за 
психологическа терапия и консултиране, както и обучението им като 
ко-терапевти. В работата си използваме и Монтесори-терапия. 

 
• Говорно развитие и нарушения на храненето - работа на 

логопеда в СУ за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл” с 
децата от групата за ранно въздействие. 
Още през времето до първата година от живота на детето е 

необходимо да се проследи начинът на хранене, както и нивото на 
комуникативни умения в т. нар. „довербален, дословесен” период. 
Тези две области от развитието са показателни и евентуалната 
задръжка в уменията за хранене и комуникация спрямо установените 
критерии би могла да бъде индикатор за по-нататъшно изоставане в 
езиково-говорното развитие.  
 Превербално развитие. 
Известно е, че понятието „пред-език” се свързва с първата година 

от живота на детето. Това е период, в който се наблюдава бърз преход 
от по-глобална форма на експресия, ангажираща цялото тяло, към 
една по-диференцирана форма на поведение, включваща повече 
вокална активност и жестов комуникативен фонд.  

Защо уменията за хранене и пиене са толкова важни за 
диагностика при работа с рискови деца: 

~  те са условие за развитието и растежа на детето; 
~ моделът на хранене отразява състоянието и координацията на 
орофациалната моторика, която е отговорна и за говорната 
продукция, т. е. наличието на смущения в процеса на хранене 
може да бъде сигнал за забавяне в активния говор; 
~ в по-голяма възраст уменията за хранене и пиене са 
показателни за самостоятелността на детето; 
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~ за много от децата с увреждания процесът на хранене е 
изморителен, свързан с неприятни усещания и с полагането на 
много усилия.  

 Какво е нарушено преглъщане/дисфагия? 
Нарушеното преглъщане/дисфагия е дефицит при приемането и 

преминаването на поетата храна през устната кухина, преминаваща 
през фаринкса, езофагуса, към стомаха. В резултат се намалява 
способността на индивида адекватно да получава храна и се 
увеличава опасността от аспирация на твърда храна или течности в 
белите дробове. Това нарушение често се среща при деца, родени 
преди термин; деца с неврологична симптоматика;  деца с церебрална 
парализа; деца с генетични синдроми; деца със закъсняващо 
развитие; деца със структурни увреди в областта на лицево-
челюстния апарат; деца с различни сензорни дефицити; деца със 
сърдечни заболявания. 
 Някои от симптомите на нарушено хранене и преглъщане са: 
~ късна поява и/или слабост на сукателно-гълтателния рефлекс при 
част от недоносените деца и тези с неврологична симптоматика; 
~ трудности при постигане на контрол и координация на дишането; 
~ проблеми при изграждане на координация между сукане, дишане 
и преглъщане; 
~ налични нарушения на мускулния тонус на орофациалната 
мускулатура; 
 Каква е целта на логопедичната намеса в началните етапи на 

работа с рисковите  деца от програмата за ранно въздействие в 
СУ за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл”? 
Логопедът установява какви са актуалните възможности за 

приемане на храна от детето на базата на неколкократни 
наблюдения на ситуации на хранене. Важно е да се прецени 
доколко моделът на хранене е адекватен на изискванията за 
съответната възраст. След като са набелязани основните 
проблемни области, логопедът изработва индивидуален 
терапевтичен план за всяко нуждаещо се дете, чиято цел е да 
намали затрудненията и да превърне храненето в удоволствие и за 
двете страни – родител и дете.  

 При индикации за трудности в процеса на хранене и забавяне в 
говорното развитие, децата със зрителни и съпътстващи нарушения се 
включват в програмата за орофациална терапия в нашето училище, 
която включва:  
1. Вибрационни въздействия - тази техника се използва за външно и 
вътрешно въздействие върху орофациалната мускулатура, повлиява 
мускулния тонус на оралната и функционална мускулатура. Чрез 
вибрациите се стимулира лицевата експресия и контролът на 
саливацията.  
2. Въздействие с ортодонтски душ - масажът с ортодонтски душ е 
процедура, при която се повлиява мускулният тонус на оралната и 
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фациалната мускулатура, сензорната интеграция, оро-моторните 
механизми, стимулира рецепторния апарат в мускулите, лицевата 
експресия, контролът на саливацията, дисфагията и координацията на 
храненето.  
3. Хранителна терапия - състои се от следните етапи: 

І етап – стимулиране на възможностите за приемане на течни 
храни – включва упражнения с капкомер  и упражнения с пластмасова 
лъжица. Тук е много важно да се постигне правилната поза за детето. 
Упражненията се извършват преди хранене. 

 ІІ етап – стимулиране на възможностите за приемане на 
полутвърди храни – тук се преминава към „страничното хранене”, 
при което се редуват двете страни, като при деца с хемипарези се 
започва от здравата страна. 
 ІІІ етап – стимулиране на възможностите за приемане на твърди 
храни. 

Овладяването на правилните модели на хранене и пиене 
показват добри резултати в подобряване на комуникативните умения 
на деца със зрителни и множествени увреждания.  
 

• Терапевтични работа с родителите. 
Ние смятаме, че терапията на деца със зрителни и съпътстващи 

увреждания трябва да бъде съобразена с индивидуалните особености 
на детето, като основно място в нея заемат родителите като ко-
терапевти. Правилната терапевтична стратегия води до подобряване 
на ежедневните нужди на детето и неговото семейство.  

Появата на дете със зрително (и/или съпътстващо) увреждане 
води до промяна и в живота на майката, и в жизнения цикъл на цялото 
семейство. Психичният отговор на всяка загуба е свързан с 
преживяването на т. нар. „реакция на траур”. Траурната реакция 
минава през няколко основни фази, които не могат да бъдат ясно 
диференцирани, тъй като взаимно преминават една в друга. Според 
Jonas & Kast (1999) траурната реакция има 4 фази: 

1. Фаза на отричане – изразява се в отричане на детето 
или в пълно отдаване на грижи за него.  

2. Фаза на хаотични емоции – редуват се различни крайни 
емоции (гняв, омраза, чувство за вина, състрадание). 

3. Фаза на преустройване на нагласите към проблема – 
възможностите и проблемите на детето започват да се 
възприемат адекватно. 

4. Фаза на преработване на проблема – приемане на 
проблема като реалност и на детето такова, каквото е. 
Това осигурява адекватното включване в терапията. 

При работата си, ние условно разделяме терапията на две 
големи групи – терапевтична работа с детето и такава с родителите, и 
особено по отношение на стимулиране на връзката майка-дете. За 
целта е необходимо да се изяснят проблемите, които възникват 
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вследствие на увреждането и се отразяват в отношенията дете – 
родител, както и да се работи върху стимулирането на пълноценни 
отношения и послания родител – дете. Това е важно, защото 
позитивната връзка между майката и детето осигурява на зрително 
затрудненото дете увереност и мотивация за постижение, а на 
майката – удовлетвореност от положените усилия и обратна връзка. 
Това е голям стимул за психо-социалното развитие на детето.  
 Всички, които професионално се занимаваме с проблемите на 
децата със зрителни и съпътстващи ги заболявания, отлично знаем 
колко голяма е или поне би трябвало да бъде ролята и приносът на 
родителите и семейството за успеха на терапията. Добре е за тази 
роля родителите да са напълно убедени от самото начало, за да я 
изпълняват най-успешно. За да има резултат терапията, тя трябва да 
продължи в дома на детето, при всички моменти, свързани с 
ежедневните грижи за него – хранене, обличане, спане, къпане, игри. 
Тук идва включването на родителя като ко-терапевт в 
интердисциплинарния модел за работа с детето.  

При нашата работа акцентът е върху даване на информация на 
родителите за това какви са проблемите на детето спрямо етапа на 
развитие към момента, както и изготвянето на индивидуална 
терапевтична програма за всяко дете, съобразена с индивидуалните 
му особености. Това помага да се види прогресът и да се мотивират 
на родителите за последваща работа с децата им.  

За максимално добър получен резултат при психо-социалните 
умения и социализацията на децата със зрителни и съпътстващи 
нарушения, най-важни са ранното диагностициране на проблемите, 
навременната терапия и работата в екип. 
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