
 

Фондация „АРТОН България” 

 

Правила и процедура на провеждане на  

национална болнична програма „АРТОН” 

1. Болнична програма „АРТОН” ангажира в организиран и планиран график, под 

ръководството на клиничен онкопсихолог, арт терапевти и музикотерапевти за 

провеждане на сесии с пациентите и техните придружители в условията на клинична 

обстановка. 

2. Сесиите се провеждат в определени в график дни и часове, регламентирани от екипа на 

Фондацията в съдействие с медицинския екип на съответната клиника. 

3. Заниманията с пациентите се провеждат в отредена за целта зала, в условия на 

спокойствие, спазване на толерантна атмосфера и без присъствието на външни на 

заниманието лица. Сесиите се провеждат и в индивидуалните условията на болнична 

стая, в случаите на невъзможност на детето да присъства в група. 

4. Сесиите са в областите музика – музикотерапия, и арт терапия -  изобразително 

изкуство, пластика, декорация, приложни изкуства. 

5. Творците, ангажирани към болнична програма „АРТОН” са физически лица на договор 

към Фондация „АРТОН България” и провеждащи постоянно квалифициращо ги 

обучение в областта на арт терапията.  

6. Всяка сесия има стандартен план на провеждане: 1. Начална част – с участието на 

клиничен онкопсихолог, въвеждащ темата на заниманието, възможност за поставяне на 

терапевтична задача, установяване на начални психологични доминанти на участниците 

след целево психодиагностично изследване. 2. Същинска част – творчески процес на 

пациентите с арт терапевти или музикотерапевти. 3.Заключителна част – 

психодиагностично изследване от клиничен онкопсихолог на участващите в сесията 

пациенти. Установяване на постигнати резултати. Рефлексия на новопоявили се 

доминанти. 

7. Ангажираните към програмата арт терапевти и музикотерапевти, преминават редовни 

супервизии при клиничен психолог. Целта е въвеждането им в проблематиката на 

комуникация с пациентите, въвеждане в терапевтична задача, заложена от клиничния 

онкопсихолог, помощ и подкрепа при актуално възникнали проблеми в процеса на 

взаимодействие с децата. 

8. Всеки участник в сесия на болнична програма „АРТОН” подписва декларации за поета 

отговорност. Арт терапевтите и музикотерапевтите подписват „Декларация за 

поверителност”, както и такива за запознаване с нормативната база на Фондацията, 

Политика за закрила на детето, Етичен кодекс, Правилник. От своя страна, близките на 

пациентите декларират, че са запознати със същността на програмата, както и че дават 



право/съгласие за заснемане на творческия процес и участниците/детето в него, че не 

предявяват финансови претенции към творбите от заниманията. 

9. По преценка клиничният онкопсихолог провежда първична психодиагностика преди 

сесиите, както и психотерапевтична интервенция след сесиите. Системно води и 

проследява ефекта от провежданите занимания, поставя целеви терапевтични теми, 

планира центрирана към нуждите на определен пациент арт и психо -  терапевтична 

интервенция, изследва процеса със стандартизирани методики за оценка. 

10. Клиничният онкопсихолог води подробна информация за темите, целите, проблемни 

нива, постигнати ефекти от сесиите. Систематизираната документация е проследяване и 

развитие на подобряване грижата и съответно състоянието на пациентите във високите 

стандарти на добрата професионална практика. 

11. Клиничният онкопсихолог е пряко отговорното лице в клиниките за процеса на 

провеждане на болнична програма „АРТОН”. Той следи за изпълнение на посочената 

по теми съдържателна програма, за спазване на графика, реда и правила по изпълнение 

на програмата. 

12. В болнична програма „АРТОН” е забранено използването на материали и средства, 

носещи заплаха за физическото здраве и сигурност на пациентите. 

13. Строго забранено е влизането на арт терапевтите и музикотерапевтите в болнични стаи 

на специален режим, както и пренасянето на материали от творческите занимания във 

въпросните стаи, без изричното позволение на лекуващия екип. 

14. Арт терапевти и музикотерапевти  могат да провеждат сесия с лежащо болен пациент в 

индивиуална болнична стая  - независимо от режима - след позволение на лекуващият 

лекар, както ив извънредни случаи и условия, отново по преценка на лекуващия екип. 

15. Професионалистите провеждащи болнична програма „АРТОН”  спазват изискванията и 

нормите, защитаващи правата на детето, посочени в Конвенцията на ООН, 

европейското и българското законодателство. 

 

 


