
Код Наименование

А1 Икономически сектор 86 Хуманно здравеопазване

А2 Длъжност 22645001 Рехабилитатор

А3

Алтернативни 

наименования на 

длъжността

А4 Описание на длъжността

B11 Област на компетентност

B1

Наименование и код на 

дигитално 

умение/компетентност, 

съгл. DigComp 2.1

B12 Описание

B13.1 Ниво на владеене (от) 4 -Средно Независимо и в съответствие със собствените нужди

Кратко описание

B. Основни дигитални умения/компетентности

Рехабилитаторът е здравна професия, която използва знанията и уменията си, за да подобри редица състояния, 

свързани с различни системи на тялото, като например:

Неврологични (инсулт, множествена склероза, болест на Паркинсон)

Невромускулно-скелетни (болки в гърба, разстройство, свързано с камшичен удар, спортни травми, артрит)

Сърдечно-съдови (хронични сърдечни заболявания, рехабилитация след инфаркт)

Респираторни (астма, хронична обструктивна белодробна болест, кистозна фиброза).

Рехабилитаторът работи в различни специалности в здравеопазването и социалните грижи. Освен това някои 

рехабилитатори участват в образованието, научните изследвания и управлението на услугите.

А. Длъжност/Професия

1 Грамотност, свързана с информация и данни

DC11 Сърфиране, търсене и филтриране на данни, информация и дигитално съдържание

Формулира нуждите от информация, търси данни, информация и съдържание в дигитална среда, достъпва ги и 

навигира между тях. Създава и актуализира лични стратегии за търсене.

Медицински рехабилитатор, Ерготерапевт, Рехабилитатор, Рехабилитационни методики и лечение на деца с 

церебрална парализа, Рехабилитатор, специализант.

УНИФИЦИРАН ПРОФИЛ НА ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ 

ЗА КЛЮЧОВА ДЛЪЖНОСТ:

22645001 РЕХАБИЛИТАТОР,

СЪГЛАСНО ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ DIGCOMP 2.1

Унифицираният профил е разработен по проект: BG05M9OP001-1.128-0001 "Партньорство в дигитална среда", финансиран от Оперативна програма Развитие на 

човешките ресурси, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и в съответствие с Приложение 2.1 Образец на документ за описание на унифициран 

профил на дигиталните умения/компетентности по ключови длъжности/професии от ИЗИСКВАНИЯ към изготвянето на унифицирани профили на дигиталните умения 

по ключови длъжности и/или професии по НКПД 2011 и по нива и области на компетентност, съгласно Европейската рамка за дигитални умения DigComp 2.1
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B13.2 Ниво на владеене (до) 4 -Средно Независимо и в съответствие със собствените нужди

B14.1
Описанието на ниво на 

владеене (от)

B14.2
Описанието на ниво на 

владеене (до)

B15.1 Знания

B15.2 Умения

B15.3 Поведения

B16 Примери за използване

C. Специфични дигитални умения/компетентности

Независимо, в съответствие със собствените си нужди и решавайки ясно дефинирани и нерутинни проблеми, може 

да:

• илюстрира нуждите от информация;

• организира търсенето на данни, информация и съдържание в дигитална среда;

• опише как да се получи достъп до тези данни, информация и съдържание и да се навигира между тях;

• организира лични стратегии за търсене.

Обработва заявки за рехабилитация. 

Разчита и изпълненява назначения и терапия. 

Системно отчита извършената работа.

Следи за промени в състоянието на болните и ги отбелязва. 

Информира се за нововъведенията в професията и актуализира знанията и уменията си. 

Подпомага обучението на студенти и участва в провеждането на колегиуми с презентация на комплицирани случаи.

Независимо, в съответствие със собствените си нужди и решавайки ясно дефинирани и нерутинни проблеми, може 

да:

• илюстрира нуждите от информация;

• организира търсенето на данни, информация и съдържание в дигитална среда;

• опише как да се получи достъп до тези данни, информация и съдържание и да се навигира между тях;

• организира лични стратегии за търсене.

Познава: Oфис програми (Word, Exel, PowerPoint, Acrobat), 

Болнична информационна система (БИС), 

PACS система за рентгенови изследвания и 

други системи и програми, пряко свързани с отчетност, информация за състояние на болни и дигитализация на 

дейността.

Работи с всички програми и системи, които познава:

Oфис програми (Word, Exel, PowerPoint, Acrobat);

Болнична информационна система (БИС);

PACS система за рентгенови изследвания и 

други системи и програми, пряко свързани с отчетност, информация за състояние на болни и дигитализация на 

дейността.

Проверяване за електронни заявки в БИС.

Записване на данните в журнал. 

Интерпретиране на резултатите от всички функционални изследвания, измервания, специализирани тестове. 

Запознаване с анамнезата и статуса от първичния лекрарски преглед/ прегледи. 

Съставяне на рехабилитационна програма. 

Запознаване подробно с назначената терапия и пристъпване към изпълнението й. 

Отчитане на резултатите от проведеното лечение, от контролните измервания и изследвания. 

Вписване броя и обема на извършените дейности за деня. 

Описване и презентиране на съвещания и колегиуми всички особености, реакции на социално значими заболявания 

и комплицирани случаи. 

Следене в международни и местни лицензирани издания за новости в професията. 

Подобряване на знанията си, в т.ч. дигитални и др.
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C11 Област на компетентност

C1

Наименование на 

дигитално 

умение/компетентност в 

свободен текст

C12 Описание

C13
Сходно дигитално 

умение от DigComp 2.1.

C14.1 Ниво на владеене (от) 4 -Средно Независимо и в съответствие със собствените нужди

C14.2 Ниво на владеене (до) 5 - Напреднало Напътствие на останалите

C15.1
Описанието на ниво на 

владеене (от)

C15.2
Описанието на ниво на 

владеене (до)

C16.1 Знания

C16.2 Умения

C16.3 Поведения

C17 Примери за използване

Познава принципите на функциониране на конкретна болнична информационна система, офис програми, и др., 

необходими за изпълнение на отговорностите на рехабилитатор. 

Приемане на заявка за провеждане на рехабилитация на пациент Х. 

Запознаване се всички данни на пациента и неговото състяние, диагноза, придружаващи заболявания. 

Създаване на индивидуална рехабилитационна програма. 

Съгласуване на програмата с лекуващия лекар. 

Актуализиране на информацията на база проведените изследвания, измервания и резултати от изпълнената терапия. 

Споделяне на промените в състоянието с лекуващия лекар. 

При нужда съгласуване на терапията с колектива в търсене на най-добрия подход към кокретен проблем. 

Отчет на дейностите, в т.ч. в дигитална форма.

Напътства останалите по отношение на управление на данни, информация и дигитално съдържание. 

Отговаря на нуждите от достоверна информация. 

Използва информация и съдържание в дигитална среда.

Търсене и ползване на информация. Споделяне на информация и използването й за решаване на конкретни 

проблеми.

Независимо, в съответствие със собствените си нужни и решавайки ясно дефинирани проблеми организира 

търсенето на данни, иформация и съдържание в дигитална среда.

1 Грамотност, свързана с информация и данни

Управление на данни, информация и дигитално съдържание

DC11 Сърфиране, търсене и филтриране на данни, информация и дигитално съдържание

Открива, събира, анализира и съхранява конкретна информация на базата, на която се решава конкретен проблем.

Знае характеристиките за намиране на достоверни данни, информация и дигитално съдържание.

Познава изискванията за опазване на лични и чувствителни данни.

Ежедневно и самостоятелно оценява информация и съдържание в дигитална среда,  свързани с интерпретиране на 

резултатите от фунционалните изследвания.

В екип разработва програма с цели, задачи и средства за постигането им.
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