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1. Въведение

През последните 20 години се наблюдава постоянно увеличаване на по – възрастното 
население,  особено  в  Европейските  страни,  дължащо  се  на  напредъка  в  сферата  на 
здравеопазването.  Благодарение  на  по-здравословните  условия  на  живот,  по-доброто 
образование и достъп до здравни услуги, смъртността, както и раждаемостта, значително 
намаляват в развитите страни.

Според Фонда на ООН за населението 12,3 процента от населението в света са хора на 
възраст над 60 години. В световен мащаб се очаква делът на хората на възраст 60 и повече 
години да достигне 16,5 процента през 2030 г. и 22 процента през 2050 г.

В света има около 50 милиона пациенти с деменция. Най – често срещания вид деменция 
е болестта на Алцхаймер. Очаква се, че от нея ще страдат 130 милиона души до 2050 г. 

В света има приблизително 50 милиона пациенти с деменция. Болестта на Алцхаймер 
е най-често срещаният тип деменция, известен на обществеността. Като се включат и 
роднините на засегнатите пациенти, милиони хора живеят с болестта на Алцхаймер в 
Турция, в Европа и по света. В този контекст партньорите по проекта са Турция, Гърция, 
Италия, Полша и България, с висок процент на застаряващо население и те присъстват 
при изследваните болни с деменция.

Според Турският Статистически Институт (TUIK), делът на възрастното население в 
Турция над 65 години е бил 8% през 2014 г., и е нараснал до 8,2% през 2015 г, от общата 
популация. Смята се, че този процент ще се увеличи до 10% през 2023 г. По отношение на 
степента на стареене Турция се нарежда на 66 място сред 167 държави. С увеличаването 
на населението в напреднала възраст се увеличават болестите, наблюдавани в напреднала 
възраст и особено болестта на Алцхаймер. Очаква се броят на пациентите с Алцхаймер 
да бъде 600 хиляди в Турция.

Когато  се  изследват  данните  за  деменцията  в  Гърция,  е  установено,  че  болестта  на 
Алцхаймер е важен проблем за общественото здраве. В Гърция 200 000 души са засегнати 
от деменция и се очаква този брой да надхвърли 600 000 до 2050 г. Годишната цена на 
деменцията в Гърция е приблизително 6 милиарда евро.

В момента Италия е втората европейска държава с най-голямо население на хора на 65 
години и повече. Сегашното население е 12 639 000 с над 21,2% хора на възраст 65 години 
или повече. От този брой се изчислява, че има приблизително 1 000 000 души с деменция. 
Нарастващият брой на възрастните хора в Италия оказва влияние върху националната 
статистика за деменцията и годишните преки разходи за италианската здравна система.

В Полша възрастното население през 2030 г. се очаква да бъде над 8 милиона души, 
като е изчислено, че приблизително 500 000 души ще имат различни форми на деменция. 
Броят на пациентите с Алцхаймер се изчислява на около 350 000, като 300 000 души, 
включително роднини на пациенти, са социално засегнати.

В България данните за деменцията според Националната здравна стратегия до 2020 г. 
се оценяват на над 100 000 души, половината от които включват форми на деменция от 
болестта на Алцхаймер. Според експертите 25 000 българи или една четвърт от общото 
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население  на  страната,  са  диагностицирани  с  деменция.  Това  се  дължи  най-вече  на 
липсата  на  достъп  до  адекватна  медицинска  помощ,  лошо  разработени  механизми  за 
ранна диагностика и липса на обществена осведоменост.

Болестта на Алцхаймер и деменцията, особено при хората на 65 години и повече, бързо 
нараства  в  глобален  мащаб.  Въпреки  че  прякото  лечение  на  болестта  на  Алцхаймер 
не  е  възможно, по време на появата на болестта различни упражнения, познавателни, 
социални и културни дейности са предпазни мерки, които могат да бъдат предприети, 
за да се забави прогресирането ѝ. Когнитивните дейности, които упражняват уменията 
за мислене и памет,  оказват положително въздействие върху цялостната психология и 
подобряването на функционирането. 

Проектът USE OR LOSE има за цел да привлече вниманието към болестта на Алцхаймер 
чрез разработване на иновативни практики и прилагане на инициативи за сътрудничество, 
като взаимно обучение и обмен на опит и насърчаване на сътрудничеството на европейско 
ниво.

Специфичните цели на проекта са: 

• Превенция и осъзнаване на болестта на Алцхаймер и ранните стадии на заболя-
ването.

• Повишаване на осведомеността за болестта на Алцхаймер на местно, национал-
но и международно ниво.

• Създаване на наръчник  за  трудова терапия  за пациенти с деменция и техните 
обгрижващи.

• Установяване на сътрудничество и партньорство на европейско ниво.

В рамките на Стратегическата партньорска програма Еразмус +, проектът „Използвай 
или Губиш“ се стреми да създаде наръчник с дейности за трудова терапия, за да помогне 
при лечението за пациенти с Алцхаймер и на техните семейства. Наръчника с дейности 
ще бъде използван на местно и европейско ниво за подобряване на паметта на пациенти 
с Алцхаймер и на хора с ранна деменция. 

По време на този проект всички партньори подготвиха доклади за настоящата ситуация 
на пациентите с деменция и Алцхаймер, включително за броя хора, засегнати от болестта 
в техните страни. Проучването включваше недостика на услуги и препоръки за решения 
на тези проблеми, засягащи пациентите и лицата, които се грижат за тях. Бяха проведени 
две проучвания на целевите групи – на хора с деменция и на техните полагащи грижи и 
роднини.

В  първото  от  двете  проведени  проучвания  целевите  групи  бяха  разпитани  относно 
тяхната демографска информация. Целта на тези въпроси беше да се оценят дейностите 
по  отношение  на  пол,  възраст,  образование  и  нива  на  доходите.  Второто  проучване 
задаваше въпроси, които оценяват знанията и осъзнаването на пациента за болестта на 
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Алцхаймер. Целта на тези въпроси беше да се идентифицират приоритетните области, 
които трябва да бъдат включени в наръчника, изготвен в рамките на проекта. Пациентите 
с Алцхаймер и деменция бяха попитани каква подкрепа им е необходима, за да се справят 
с болестта, необходимите методи за лечение без лекарства и техните усилия за овладяване 
на състоянието. В последния раздел на въпросника на пациентите бяха представени 24 
изявления и те терябваше да изберат кои са верни или неверни за болестта на Алцхаймер. 
Целта  беше  да  се  установят  заблудите  за  болестта  и  да  се  определят  приоритетните 
области за повишаване на осведомеността.

Нашият  консорциум  има  удоволствието  да  представи  този  наръчник  за  терапия  за 
хора  с  деменция,  техните  обгрижващи  и  близки.  Това  е  авторитетен  и  изчерпателен 
ресурс от идеи и дейности за приятно прекарване на времето с пациенти с деменция. В 
ръководството за терапия са включени описания на деменцията и болестта на Алцхаймер, 
техните  етапи,  симптоми,  диагноза  и  лечение. Обръща  се  внимание  на  значението  на 
използването на лекарства във връзка с терапевтични дейности, препоръки за целевите 
групи, фактическа информация и чести погрешни схващания за болестта на Алцхаймер. 
Тази книга организира различните терапевтични дейности в категории, които са от полза 
за паметта, психомоторните умения, трудовите умения, физическите дейности, спорта и 
хобитата.

По време на изготвянето на ръководството за терапия се внимаваше то да се направи 
възможно най-лесно и удобно за употреба, като се избягват сложни описания и жаргон. 
В раздела за дейностите е представено голямо разнообразие от дейности. Всяка дейност 
изброява  степента  на  деменция,  за  моято  е  полезно,  прости  указания,  цели  и  всички 
необходими  материали.  Този  формат  позволява  както  пациентите  с  деменция,  така  и 
техните обгрижващи лесно да използват ръководството, за да получат максимални ползи.

Нобеловият лауреат турски учен проф. Д-р Азиз Санчар определи най-добре успеха, 
когато заяви, че «Да си успешен не означава да спечелиш Нобел. Да си успешен означава 
да служиш на семейството, страната, родината си и човечеството.» Ръководени от тази 
сентенция, Областната община Кахраманмараш, в координация с техните партньори по 
проекта и техния принос, е подготвила този пътеводител с надеждата да бъде от полза и 
да служи на цялото човечество.

2. Описание и стадии на болестта на Алцхаймер

Болестта  на  Алцхаймер  е  непреодолимо,  прогресиращо  мозъчно  разстройство.  Тя 
може  да  унищожи  бавно  паметта  и  мисленето  и  способността  за  изпълнение  на  най-
простите задачи. Деменцията е общ термин за загубата на памет и други познавателни 
способности, достатъчно сериозни, за да затрудняват ежедневния живот. Най-големият 
известен  рисков  фактор  е  увеличаването  на  възрастта  и  по-голямата  част  от  хората  с 
Деменция са на 65 и повече години. 

Болестта  на  Алцхаймер  обикновено  протича  бавно  в  три  общи  стадия  -  лек  (ранен 
стадий), умерен (среден стадий) и тежък (късен стадий).



4 5

2.1 Лека  болест на Алцхаймер (ранен стадий)

В ранните стадии на болестта на Алцхаймер човекът може да функционира независимо. 
Той все още може да работи и да участва в социални дейности. Въпреки това човекът 
може да се чувства сякаш има пропуски в паметта, като например да забравя познати 
думи или местоположението на обекти от ежедневието. 

Най – честите трудности включват:

• Проблеми с припомнянето на правилните думи или имена

• Проблеми със запомнянето на имена при срещите с нови хора

• Проблеми с изпълняването на задачи в работата или в социална среда

• Забравяне на туко-що прочетеното

• Загуба или поставяне на грешно място на ценни предмети

• Нарастващи проблеми с планирането или организацията

2.2 Умерена болест на Алцхаймер (среден стадий)

Средният етап на Болест наАлцхаймер обикновено е най – дългия стадий и може да 
продължи с години. С напредването на болестта човекът, страдащ от Алцхаймер, ще има 
нужда от все повече грижи. 

В този стадий симптомите ще се забелязват повече от други хора и може да включват: 

• Забравяне на събития от личната история

• Честа смяна на настроенията и необщителност, често в социална или психиче-
ски трудна ситуация

• Невъзможност за припомняне на собствения адрес, телефонен номер, гимназия 
или колеж

• Объркване относно това къде са или кой ден е

• Нужда от помощ при избиране на подходящи дрехи за сезона или случая

• Някои пациенти изпитват трудности с контролирането на пикочния мехур или 
червата
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• Промени на навиците за сън, като може да спят през деня и да стават неспокойни 
през ноща

• Повишен риск от скитане и загуба

• Промени в личността и поведението, подозрителност, заблуди или натрапчиво, 
повтарящо се поведение.

2.3 Тежка болест на Алцхаймер (късен стадий)

В  последния  стадий  на  деменцията  има  много  симптоми.  Пациентите  губят 
способностите си да реагират на средата, да водят разговор,  а  също и да контролират 
движението си. Те все още могат да казват думи или фрази, но не могат да общуват добре, 
това става по-трудно. 

В този стадий хората може да: 

• Имат нужда от постоянна помощ за ежедневни дейности и лична грижа

• Загубят представа за скорошни дейности, както и за обкръжението си

• Изпитват проблеми с физическите дейности, като с ходенето, сядането и накрая 
с преглъщането

• Имат нарастващи проблеми с комуникацията

• Станат уязвими към инфекции, особено към пневмония
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3. Описание и стадии на деменцията

Деменцията  не  е  единично  заболяване;  това  е  общ  термин,  който  обхваща  широк 
спектър  от  специфични  медицински  състояния,  включително  Болест  на  Алцхаймер. 
Нарушенията, групирани под общия термин „деменция“, са причинени от необичайни 
промени в мозъка. Деменцията се причинява от увреждане на мозъчните клетки. Това 
увреждане  пречи  на  способността  на  мозъчните  клетки  да  комуникират  помежду  си. 
Когато  мозъчните  клетки  не  могат  да  общуват  нормално,  мисленето,  поведението  и 
чувствата могат да бъдат засегнати.

3.1 Ранен стадий

Стадий 1: Няма когнитивен упадък

В  този  стадий  човекът  финкционира  нормално,  не  страда  от  загуба  на  паметта  и  е 
умствено здрав. В този стадий се включват хора, които не страдат от деменция.

Стадий 2: Много лек когнитивен упадък

Този стадий се използва за описване на нормалното забравяне, свързано със стареенето. 
Например забравянето на имена и къде са оставени познати предмети. 

Стадий 3: Лек когнитивен упадък

Този  стадий  включва  повишено  забаравяне,  трудна  концентрация  и  по-ниска 
трудоспособност. Хората може да се изгубват по-често или да се затруднят при намирането 
на правилните думи. По време на този стадий любимите хора ще започнат да забелязват 
умствен упадък. Средната продължителност на този стадий е между 2 и 7 години.

3.2 Среден стадий

Стадий 4: Умерен когнитивен упадък

Този стадий включва затруднена концентрация, намалена памет за последните събития 
и  трудности  при  управлението  на  финансите  или  пътуването  самостоятелно  до  нови 
места. Хората имат проблеми с ефективно или правилно изпълнение на трудни задачи и 
може да отричат   своите симптоми. Средната продължителност на този стадий е 2 години.

Стадий 5: Умерено тежък когнитивен упадък

Хората на този етап имат сериозни проблеми с паметта и се нуждаят от помощ, за да 
извършват ежедневните си жизнени дейности (обличане, къпане, приготвяне на храна и 
т.н.). Например хората може да не помнят адреса или телефонния си номер и може да не 
знаят часа или деня или къде се намират. Средната продължителност на този етап е 1,5 
години.
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3.3 Късен стадий 

Стадий 6: Тежък когнитивен упадък (средна деменция)

Хората от стадий 6 се нуждаят от широко съдействие за осъществяване на дейностите от 
ежедневния си живот. Те започват да забравят имената на близки членове на семейството 
и имат слаба памет за скорошни събития. Много хора могат да си спомнят само някои 
подробности от по-ранния си живот. Хората също имат затруднения с броенето до 10 и 
завършването на задачите. Може да възникнат личностни и емоционални промени, като 
заблуди (вярване, че нещо е вярно, а то не е), натрапчиви действия (повтаряне на просто 
поведение, като почистване) или тревожност и разстройство. Средната продължителност 
на този стадий е 2,5 години

Стадий 7: Много тежък когнитивен упадък (късна деменция)

Хората нв този стадий по същество нямат способност да говорят или да общуват. Те се 
нуждаят от помощ при повечето дейности (например използване на тоалетната, хранене). 
Те често губят психомоторни умения, като например способността си за ходене. Средната 
продължителност на този етап е от 1,5 до 2,5 години.

Каква е разликата между деменция и болест на Алцхаймер?

Термините  „деменция“  и  „болест  на Алцхаймер“ могат  да  бъдат  объркващи. Много 
хора вярват, че са синоними, но двете думи означават различни неща.

Деменцията  е  общ  термин  за  намаляване  на  умствените  способности,  достатъчно 
тежко, за да пречи на ежедневния живот. Алцхаймер е най-честата причина за деменция. 
Алцхаймер е специфично заболяване. Деменцията не е.

Знанието за двата термина и разликата между тях е важно и може да даде възможност 
на хората с Болест на Алцхаймер или други форми на деменция, техните семейства и 
техните болногледачи  да получат необходимите знания.

Деменцията описва група симптоми, свързани с упадък на паметта, разсъждения или 
други мисловни умения. Деменцията не е нормална част от стареенето. Причинява се от 
увреждане на мозъчните клетки, което засяга способността им да общуват, което може да 
повлияе на мисленето, поведението и чувствата.

Болест  на  Алцхаймер  е  дегенеративно  мозъчно  заболяване,  което  се  причинява  от 
сложни  мозъчни  промени  след  увреждане  на  клетките.  Това  води  до  симптоми  на 
деменция, които постепенно се влошават с времето. Най-често срещаният ранен симптом 
на  болестта  на Алцхаймер  е  проблем  със  запомнянето  на  нова  информация,  тъй  като 
болестта обикновено първо засяга частта от мозъка, свързана с научаването.

С напредването на Алцхаймер симптомите стават по-тежки и включват дезориентация, 
объркване и промени в поведението.
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4. Симптоми, диагнози и лечение на болестта на Алц-
хаймер

Както повечето хора вече знаят,

˅ Деменцията е синдром, дължащ се на заболяване на мозъка - обикновено от хроничен 
или прогресиращ характер - в резултат на едно или повече заболявания.

 ˅ Деменцията има множество причини, като обикновено включва следните:

• • загуба на памет;

• • промени в настроението;

• • проблеми с мисленето, ориентацията, разбирането, изчислението, способнос-
тта за учене;

• • проблеми с езика и преценката1.

 ˅ Има различни видове деменция, причинени от специфични заболявания.

4.1 Ранни симптоми на деменцията 

Всеки човек е засегнат от деменцията по свой собствен начин. Съществуват обаче някои често 
срещани ранни симптоми, които пациента или членовете на семейството биха могли да разпознаят. 
Тези  ранни  симптоми  за  много  важни  за  всеки  човек,  защото  те  биха  могли  да  спомогнат  за 
ранното диагностициране и лечение на деменцията. 
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Ранни знаци Картинки

Загуба на паметта

Трудности с готвене, пазаруване

Трудности с приготвянето на 
чаша чай, включване на телевизора

Объркване относно време и 
място

Проблеми с четенето, каране на 
кола или колело

Проблеми с намирането на 
правилните думи

Проблеми с писането

Падания и припадъци

Изолация

Слагане на вещи на грешни места

Трудности при вземането на 
решения

Раздразнение, страх, депресия, 
тревожност, гняв
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4.2 Рискови фактори за деменция

Има няколко общи рискови фактори за деменция: 

Възраст Възраст над 65 години е главният рисков фактор за развиване на деменция. 

Но деменцията не е нормлана част от стареенето. 

Генетика Има риск за всички хора, коити имат близък член на семейството, болен от 
деменция. 

Н а м а л е н о 
кръвоснабдяване 
на мозъка

Причинява се от високо кръвно налягане, висок холестерол и наднормено 
тегло в средната част на живота. 

Други болести Инфаркт

Диабет

Сънна апнеа (дишането спира за няколко секунди или минути по време на 
сън)

Депресия

Сърдечни болести

Болестта на Паркинсон
Начин на живот Активният начин на живот намалява риска от деменция.  
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4.3 Стъпки за диагностициране на деменция

Има четири общи стъпки за диагностициране на деменция:

Стъпка 1:

Разговор с личния лекар или специалист относно 
паметта и проблеми с личните грижи, готвене и 

пазаруване, плащане на сметки.

Преди срещата с личния лекар или специалиста 
си пригответе примери и въпроси!

В Турция човек, който има проблеми с паметта, 
отива при личния си лекар или директно в някоя 

болница и при някой лекар за консултация. 

Стъпка 2:

Получаване на направление за допълнителни 
тестове от специалисти, сред които: 

невропсихолог, невролог, психиатър и гериатър. 

Стъпка 3:

Допълнителни тестове за идентифициране на 
вида трудности, лечение и услуги. 

Стъпка 4:

Продължаващо наблюдение на текущото здраве. 
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4.4 Въпроси за оценка

Лекарят може да изпрати пациента към специалист, който ще направи допълнителни 
изследвания. 

Те може да включват следните въпроси: 

• Въпроси относно притесненията на лицето - трудности с ежедневните задачи 
и др.

• Въпроси относно общото здравословно състояние и медицинската история на 
човека - общо състояние, кое се подобрява и кое се влошава. 

• Физически преглед. 

• Въпроси за проверка на паметта, езика и уменията за решаване на проблеми 
на лицето.

Специалистите могат да предложат други диагностични техники, включително:

Невропсихологични тестове;

• Скенери на мозъка

• Кръвни  тестове,  тестове  на  урина,  тестове  на  изпражнения,  токсикологичен 
скрийнг, тестове на щитовидна жлеза.

• Лумбална пункция (понякога) - при съмнение за риск от Болест на Алцхаймер.

• SPECT сканиране (компютърна томография с единична фотонна емисия) - кога-
то се подозира риск от деменция с телца на Леви

•  Психиатрична оценка

•  Генетични изследвания.

Оценките може да се повторят в бъдеще за да помогнат на лекаря да открие някакви 
проблеми в паметта или мисленето.
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4.5 Лечение на деменцията 

Има лекарства и други лечения, които могат да помогнат при симптоми на деменция. 

Сред тях са:

• Медикаменти за стабилизиране на паметта и мисленето на човека;

• Лекарства за депресия, тревожност, проблеми със съня; 

• Лекарства за лечение на високо кръвно налягане и висок холестерол.

Лекарствата на пациента могат да бъдат предписани само и единствено от лекар!

Лекарят, предписващ лекартсвата, може да бъде невролог или психиатър. 

Също така има дейност, които може да са от полза:

Музикална терапия, ароматерапия, 
психотерапия и арт и театрална терапия

Физиотерапия, рехабилитация

Речева терапия
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5. Важността на това да се използват лекарства

5.1 Защо е толкова важно да се вземат лекарства за деменция?

Лекарствата могат да намалят симптомите на деменцията и да насърчат независимостта. 
Лекарствата  за  деменция  се  използват  за  поддържане  на мисленето  и  паметта  и  имат 
влияние върху настроенията и поведението. 

Лекарствата за демеция са важни заради следните причини: 

Причини за приемане на лекарства за 
деменция Картинки

Лекарствата за деменция повишават 
дейността на мозъка. Ето защо лекарството 
се предписва само от специалист! Никой не 
може да приема такова лекарство без рецепта 

от лекар. 

Лице, което получава лечение, има редовни 
прегледи и оценка на състоянието, които се 

правят от специалист. 

Лекарството продължава да се приема само 
докато има полезен ефект върху симптомите 

на човека. 

Лекарят може да реши да спре лекарство, 
ако счита, че от него вече няма положителни 

резултати. 

Ако човекът има инфекция, алергии или 
чувства болка, лечението трябва да бъде 

оценено от лекар.
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5.2 Как се приемат лекарства за деменция?

Има четири главни стъпки при приемането на лекарства за деменция: 

Стъпки Картинки

Започнете от по-ниска доза и увеличавайте 
дозата бавно

Говорете за страничните ефекти на 
лекарството. Обикновено те са леки и 
преминават след няколко месеца.

Разговаряйте с лекаря, ако лекарството 
е влошило паметта и мисленето или е 

увеличило объркването

Редовно посещавайте лекаря си, докато 
вземате лекарства. 
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5.3 Как е безопасно да се приемат лекарства?

Специалистите дават 5 съвета за безопасно приемане на лекарства: 

Съвет Картинка

Използвайте кутия за хапчета, с отделения за 
всеки ден или всяка седмица.

Внимавайте с правилната доза. Не вземайте 
повече или по – малко от лекарството.

Вземайте лекарството навреме. Използвайте 
времето за хранене или лягане като напомняне да 

вземете лекарството. 

Включете лампата. Не приемайте лекарства на 
тъмно; в противен случай може да направите 

грешка

Обадете се на роднина или на лекар незабавно, 
ако имате някакви проблеми с лекарствто. 

6. какво може да се направи, за да се предотврати алц-
хаймер/деменцията?

Според  специалисти  всеки  трети  случай  с  деменция  е  свързан  с  начина  на живот  и 
следователно  има фактори,  които  могат  да  бъдат  модифицирани. Показаните  рискови 
елементи,  освен  възрастта,  включват  затлъстяване,  физическо  бездействие,  хиперто-
ния,  тютюнопушене и  хроничен  стрес. Това  води до почти  три пъти повече  болни  от 
посочените  прогнози  от  2010  г.  Здравословните  избори могат да  намалят  или  забавят 
ефекта от деменцията, а въвеждането на следните промени може да ви помогне да оста-
нете здрави, както казва поговорката: „здрав дух в здраво тяло“ ИЛИ здрав мозък, здраво 
тяло11 “.
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6.1  Физически упражнения

Редовните физически упражнения могат да намалят риска от развитие на деменцията.

Освен това може да забавят влошаването на когнитивните проблеми.

Упражненията  стимулират  способността  на  мозъка  да  поддържа  стари  връзки  и  да 
прави нови.

Те  са  полезни  за  мозъчните  клетки,  като  увеличават  притока  на  кръв  и  кислород  в 
мозъка.

Поддържането на тялото физически активно защитава значително човека от риска от 
развитие на деменция.

Физическите занимания от ходене и бягане до колоездене и упражнения, които включват 
тяло и ум, но също и упражнения като вдигане на тежести във фитнес залата, могат да 
бъдат полезни.

Например, те увеличават вниманието и скоростта на интелектуалните процеси.

Следователно:

• Започнете деня с тренировки и тренировки за сила

• Практикувайте дейности за начинаещи, включително ходене и плуване

• Опитайте упражнения за баланс и координация,  за да останете пъргави: йога, 
тай - чи или упражнения, използващи топки за баланс. 

6.2 Здравословна диета

Правилният избор на храна благоприятства поддържането на нивото на кръвната захар в нормални 
граници. Всъщност Алцхаймер понякога се описва като „диабет на мозъка“.

Чрез адаптиране на хранителните навици е възможно да се защити мозъкът.
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Няколко съвета:

Консумирайте много омега-3 мазнини: риба, мазни ядки като лешници, бадеми или 
орехи, а също и пилешко месо.

Намалете захарта: бяло брашно, бял ориз, макаронени изделия, сладкиши.

Насладете се на средиземноморска диета: яжте зеленчуци, боб, пълнозърнести храни, 
риба и зехтин. Ограничете преработената храна.

Избягвайте мазнините: бърза храна, пържени и пакетирани храни.

Яжте плодове и зеленчуци.

Всеки ден пийте чай. Кафето също е полезно за мозъка.

Пресни ястия: Гответе вкъщи, за да сте сигурни, че ядете пресни ястия. 

Приемайте добавки: фолиева киселина, витамин В12, витамин D, магнезий, рибено 
масло.

Тютюнопушене: Спрете пушенето или го намалете възможно най-много.

 Моля внмавайте: Освен това е полезно да знаете кои храни е добре да избягвате 
за да подържате здравословна диета. 

• Масло и маргарин: не прекалявайте с опитите да ги замените със зехтин

• Сирене: по-малко от веднъж седмично

• Червено месо: не повече от три пъти седмично

• Пържена храна, особено бърза храна: по-малко от веднъж седмично

• Сладкиши и сладкиши: Обърнете внимание на количеството сладко, сладолед, 
бисквити, закуски, понички и други. 

• Контролирайте кръвното налягане и нивата на холестерола: и двете са свързани 
с Алцхаймер и съдова деменция.
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6.3 Качествен сън

Липсата на  сън  е  свързана  с  болестта на Алцхаймер.  Здравословните навици  за  сън 
могат да помогнат за запазване здравето на мозъка.

Мозъкът изпитва един вид ускорено 
влошаване  в  случай  на  лоша 
почивка  или  при  липса  на  такава. 
В  действителност  сънят  е  свързан 
с  различни  проблеми:  той  може  да 
компрометира всички органи в тялото, 
да  увеличи  уязвимостта  към  болка, 
да  причини  проблеми  с  паметта  и  да 
отслаби имунната система.

Организъм, който не почива, е като машина, която рано или късно се разрушава.  Хората 
с Алцхаймер обикновено страдат от безсъние и други проблеми със съня. По-голямата 
част от възрастните се нуждаят от поне 7 или 8 часа сън на нощ.

Следват няколко съвета:

• Създайте редовен график за сън: лягайте и ставайте по едно и също време. 

• Внимавайте с дрямката: избягвайте я или я ограничавайте до 30 минути в ранния 
следобед.

• Не гледайте телевизия и не използвайте компютър, докато сте в леглото: и двете 
водят до трудности при заспиване.

• Успокойте вътрешните си гласове: когато стресът и тревожността продължават 
да „будуват“, е полезно да се опитате да се отпуснете.

• Прегледайте се за сънна апнея: лечението ще промени здравето и качеството на 
съня ви. 

• Създайте  си отпускащ  ритуал  преди  лягане:  вземете  гореща  вана,  пишете  в 
дневник или заглушете светлините,  за да изпратите сигнал до мозъка ви, че е 
време за сън.

• 
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6.4  Психична стимулация

Хората, които продължават да се обучават и да предизвикват мозъка си през целия живот 
е по-малко вероятно да развият болестта на Алцхаймер и други форми на деменция.

Дейностите, включващи множество задачи, взаимодействия и организация, са полезни 
за за подобряване на паметта, разсъжденията и скоростта на обработка.

Следват няколко примери за психическо стимулиране:

• Научете нещо ново: език, музикален инструмент, четете. 

• Подобрете  уменията  си:  предизвикайте  мозъка,  като  увеличите  уменията  и 
знанията си за нещо, което вече е направено / известно.

• Практикувайте запаметяване: започнете с нещо кратко и напредвайте.

• Играйте  стратегически  игри,  пъзели,  гатанки,  настолни  игри,  карти,  за  да 
запазите познавателните си умения.

• Практикувайте 5-те W: всеки ден правете списък с изживявания според принципа 
„Кой, какво, къде, кога и защо“ . (бел.пр. – 5-те W на английски: who, what, where, 
when and why). 

• Създайте  нови  мозъчни  пътеки:  поемете  по  нови  маршрути,  хапвайте  с 
недоминантната си ръка и други. 

    

6.5 Управление на стреса 

Стресът  е  реакцията  на  тялото  на 
различни  преживявания  и  събития, 
най-често  с  неприятен  характер. 
Продължителният  или  изключително 
интензивен  стрес  има  отрицателно 
въздействие  върху  човешкото  здраве 
и  функционирането  на  тялото.  Ос-
вен  това  той  е  един  от  факторите  за 
развиване на деменция.

Хроничният стрес води до свиване на паметта. Ето защо управлението на стреса е важен 
компонент за профилактика на болестта на Алцхаймер и деменцията. Хроничният стрес 
може да нанесе сериозна вреда на тялото и мозъка. Поради тази причина е необходимо да 
се сведе до минимум вредното въздействие на стреса.
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Следвайте  тези  инструменти  за  управление  на  стреса,  за  да  сведете  до  минимум 
ефектите:

 Дишайте: дишайте дълбоко и от корема. 

Всеки ден планирайте отпускащи дейности: разходка, игра с кучето си, успокояваща 
вана, йога и други. 

Подхранвайте вътрешния си мир: чрез медитация, молитва, размисъл, религиозна 
практика и други. 

Намерете време за развлечения, които ви правят щастливи. 

Поддържайте чувството си за хумор живо, включително и самоиронията.

6.6 Социална ангажираност

Хората, които водят активен семеен и социален живот, са изправени пред по-малък риск 
от развиване на болестта на Алцхаймер. Самотата е най-големият враг на възрастния човек 
и според проучвания отнема два пъти повече животи от затлъстяването. Не се затваряйте 
между четири стени, култивирайте отношения с близките и далечните си роднини, както 
и с приятели и познати. Развийте вашите интереси и хоби.

Следват няколко предложения: 

• Станете доброволец

• Присъединете се към клуб или социална група

• Посетете местното читалище или пенсионерски клуб

• Участвайте в групови занимания

• Запознайте се със съседите си

• Ораганизирайте среща с приятели всяка седмица

• Социални дейности (ходете на кино, парк, музеи, зоологически градини и други 
обществени места) 
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7. Терапевтични дейности за деменция и начални ста-
дии на Алцхаймер

Дейностите са от решаващо значение за хората, живеещи с болестта на Алцхаймер или 
с деменция. Повишаването на функционирането, насърчаването на социалното участие и 
намирането на начини за хората с деменция да имат смислен и приятен живот са ключови 
за успешната интервенция с трудова терапия.

Дейностите могат да спомогнат за:

• Забавянето на когнитивния упадък

• Поддържане и запазване на редовни когнитивни функции

• Активна стимулация на самоуправлявана социализация

• Подобряване  на  вниманието,  паметта,  езика,  пространствено-времевата 
ориентация, разсъжденията

• Подобряване на функционални, психологически и поведенчески функции 

• Стимулиране на социалните умения

• Насърчаване на психичното благополучие и физическото здраве

• Подобряване на социалните отношения



22 23

Писмената информация може да бъде много полезна за много хора. Писменият документ 
може да бъде препрочитан многократно, ако е необходимо с подкрепа, и е постоянен ре-
сурс. Много пациенти с деменция може да имат трудности с четенето и писането. За да 
могат целевите групи лесно да четат и разбират, дейностите са групирани като Паметови 
дейности, Психо-моторни дейности, Творчески дейности, Физически дейности и др.

• Също така тези дейности са обяснени с:

• Целеви групи: коя дейност е полезна за пациентите

• Цел: Целта на тези дейности и ползите от тях.

• Материали:  Какви  материали  са  ви  необходими  по  време  на  извършване  на 
дейности?

• Метод: Как трябва да извършвате дейностите и тяхната методология. 

Моля, обърнете внимание, че може да се нуждаете от помощта на вашите 
близки или обгрижващи за извършването на дейностите. Важно е да сте 

гъвкави, да поддържате упътванията прости, да оставяте време за изпълнение на задачи 
или да преминете към по-лесни задачи. 

7.1 Паметови дейности

Има  много  игри,  които  укрепват 
паметта,  стимулират  активната  мисъл 
и  намаляват  забравянето  поради 
стареене.

Мозъчните  игри  за  възрастни  хора 
се  предлагат  в  най-различни формати 
- от класически настолни игри, играни 
в  младостта  им,  до  съвременни 
технологични  игри,  играни  на 
телефони, таблети и компютри.

Игрите за памет помагат на мозъка да се съсредоточи върху припомнянето на наскоро 
придобита  информация.  Възрастните  хора  също  могат  да  превърнат  ежедневните 
дейности в мозъчни игри, като се предизвикват сами да запомнят списъци за пазаруване 
и предмети в стаята или на бюрото.

Игрите също могат да бъдат адаптирани към различни нива на трудност и правилата 
могат да бъдат адаптирани към индивидуалното състояние и ресурси на пациента. Добре 
е да започнете с по-лесни упражнения, които ще повлияят положително на човека заради 
усещането за успех. За да увеличите трудността на игрите, възрастните хора могат да 
бъдат предизвикани да изписват отговори и да събират точки в главата си. За да се намали 
трудността,  възрастните хора могат да се разделят на отбори  (с полагащия грижа или 
друг помощник), времевите граници могат да бъдат удължени, а за някои игри може да се 
предложат няколко възможности за избор.
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 Ежедневни дейности

Целева група:  Тази  дейност  е 
благоприятна  за  пациенти  с  ранна  и 
средна деменция.

Цел:  Идентифициране  на  събития 
от  ежедневния  живот,  обясняване 
на  събития  и  дейности,  разбиране 
на  времето  и  мястото  и  причините  и 
следствията.

Материали: Картички с картинки от ежедневни събития и предмети в къщата.

Метод: Картички, изобразяващи рутинни дейности и задължения, се поставят на масата. 
Пациентът се насърчава да обсъжда всяка карта и да идентифицира връзката си с тях.

 Разпознаване на обекти

Целева група:  Тази  дейност  е 
благоприятна  за  пациенти  с  ранна  и 
средна деменция.

Цел: Разпознаване  на  имена  на 
предмети  и  ситуации,  свързани  с 
ежедневния  живот.  Нови  факти  се 
научават  за  да  се  изгради  знание  и 
поддържа разпознаването на обекти и 
разбирането. 

Материали: Картички с картинки включващи професии, автомобили, животни, числа, 
предмети, противоположни концепции, зеленчуци, плодове и дрехи, и други.

Метод:  Картичките,  изобразяващи  предмети,  се  поставят  на  масата  пред  пациента, 
който трябва да ги идентифицира и обсъди. 

 Припомняне на време

Целева група:  Тази  дейност  е 
благоприятна  за  пациенти  с  ранна  и 
средна деменция.

Цел: Подсилване  на  паметта  на 
пациента  за  ежедневни  събития, 
възприемане на процесите и развитие 
на концепцията за времето. 

Материали: Часовник.  Размерът 
и  детайлите  на  часовника  трябва  да 
бъдат подходящи за пациента. 
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Метод: Часовникът  се  нагласява  да  показва  различни  часове  и  пациентите  биват 
попитани какво правят в тези часове. Например, ако пациентът каже, че се събужда и си 
мие зъбите в 23:00 часа през ноща, трябва да му се помогне чрез използване на часовника 
да намери правилния отговор. 

 Разпознаване на звуци

Целева група:  Тази  дейност  е 
благоприятна  за  пациенти  във  всеки 
стадий на деменция.

Цел: Разпознаване  и  разбиране  на 
това,  което  чуват  и  поддържане  на 
вниманието. 

Материали: Слушалки,  CD плейър 
и  записи  на  звуци  на  животни, 
автомобили,  време,  хора,  които 

познават, любима музика и други записани звуци. 

Метод: Записи на звуците на животи, автомобили, дъжд, вятър и други се пускат на 
пациента и той бива помолен да назове  звуците. Дават се насоки, ако има нужда и се 
окуражава допълнителното обсъждане на звука. 

 Метерологично време и сезони

Целева група:  Тази  дейност  е 
благоприятна  за  пациенти  във  всеки 
стадий на деменция.

Цел: Повишаване  на  сетивната 
информираност,  извличане  на  знания 
за  сезоните  и  сезонната  информация 
и  поддържане  на  лична  връзка  с 
ежедневните събития от живота.

Материали: Картички  с  картинки, 
изобразяващи метерологично време и сезони.  

Метод: На  масата  се  поставя  карта  със  сезон  или  с  метерологично  времето. 
Обгрижващият разговаря с пациента за това, което е изобразено. Пациентът е окуражен 
да говори за времето и сезоните. Освен това, ако това е интересно за пациента, може да 
се направи и използва обикновена дневна метеорология.
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 Забелязване на различия

Целева група:  Тази  дейност  е 
благоприятна  за  пациенти  във  всеки 
стадий на деменция.

Цел: Поддържане  на  вниманието, 
възможностите  за  концентраци  и 
подобряване на паметта. 

Материали: Картички  с  картинки, 
изобразяващи  необичайни  или 
абсурдни ситуации.  

Метод: На масата се поставят картички с картинки на предмети, хора, животни и други, 
които са необичайни. 

 Правене на асоциации

Целева група:  Тази  дейност  е 
благоприятна  за  пациенти  във  всеки 
стадий на деменция.

Цел: Поддържане  на  връзка  с 
ежедневни житейски събития. 

Материали: Картички  с  картинки, 
изобразяващи  предмети,  хора, 
професии,  животни,  сезони,  храна  и 
други и неща, които се асоциират с тях.  

Метод: Картите се разбъркват на масата. На пациентът се показва една карта и той е 
помолен да говори за нея. След това пациентът е помолен да намери други карти, които 
са свързани с тази карта. За да се продължи дейността могат да бъдат зададени въпроси 
върху картите, като например кой, какво, кога, къде, защо и как. 

 Завършване на история

Целева група:  Тази  дейност  е 
благоприятна  за  пациенти  във  всеки 
стадий на деменция.

Цел: Позволява  концентрирането 
върху тема, припомняне и описване на 
спомени. 

Материали: Кратки  и  прости 
истории. 

Метод: На пациентите се казва, че ще слушат история. Разказва се проста историяи се 
спира малко преди края. Задават се въпроси, за да се провери дали пациентът разбира 
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събитията в историята. След това пациентът бива попитан как би завършил историята. 
Пациентите с лек до напреднал стадий на деменция са помолени да слушат историята и 
да коментират. Тези с лека деменция се насърчават сами да четат или разкажат история.

 Достъп до спомени, лицево разпознаване, разбиране на връзки 

Целева група:  Тази  дейност  е 
благоприятна  за  пациенти  във  всеки 
стадий на деменция.

Цел: Практикуване на ориентацията 
за време и място, запазване на връзката 
със събития от живота, подпомагане и 
поддържане на връзката с реалността.  

Материали: Лични  снимки  на 
пациента от младостта му, от семейни 

събития като сватби, празненства, пикници и други. Снимки от списания, изобразяващи 
тези събития. 

Метод: Снимки  или  картинки,  изобразяващи  минали  събития,  се  слагат  на  масата. 
Пациентът се окуражава да каже кои са хората на снимките, къде и кога са направени 
снимките и да опише събитията.

 Разрешаване на проблеми

Целева група:  Тази  дейност  е 
благоприятна  за  пациенти  във  всеки 
стадий на деменция.

Цел: Използване  на  въображение 
и  поддържане  на  връзка  с  ежедневни 
житейски събития.

Материали: Спокойна среда, в която 
да седнете и разговаряте с пациента. 

Метод: Помолете пациента да си се представи в различни ситуации. Обсъдете какво би 
било подходящото поведение в тези ситуации. Например:

Обгрижващ: Ти си гладен. Какво трябва да направиш?

Пациент: Трябва да ям.

Обгрижващ: Студено ти е. Какво трябва да направиш?

Пациент: Трябва да си облека плуловера.

Обърнете ролите и окуражете пациента да задава въпроси на обгрижващия. Можете да 
давате грешно отговори за да проверите информираността на пациента за концепцията.



28 29

7.2 Психо – моторни дейности

Психомоторното  обучение  е 
връзката между когнитивните функции 
и физическото движение.

Психомоторното  обучение  се 
демонстрира  чрез  физически  умения 
като  движение,  координация, 
манипулация,  сръчност,  грация,  сила, 
бързи  действия,  които  демонстрират 
фините  или  грубите моторни  умения, 
необходими за прецизната употреба на 
инструменти, устройства и ходене.

Психомоторните дейности укрепват и поддържат:

• фината и грубата двигателна способност на мускулите

• координацията ръка-око

• координацията на допира, зрението и звука с мисловния процес

• концентрацията

• комуникационните умения

• уменията за разпознаване и назоваване на обектите

• назоваването и разграничаването на цветовете

• разпознаването на форма и предмет

• познавателните умения

 Дейности с рязане

Целева група: Тази  дейност  е 
благоприятна за пациенти с деменция 
в ранен стадий.

Цел: Поддържане на координацията 
ръце/очи,  подвижността  на  китката, 
сръчността  и  концентрацията  на 
ръцете.

Материали:  Ножици  и материал  за 
рязане.

Метод: Пациентът получава ножица и лист хартия с прави и извити линии или изпъкнали очертания 
на фигури върху него. Пациентът е инструктиран да прави непрекъснат разрез по линиите.



28 29

 Дейности с разпределяне

Целева група: Тази  дейност  е 
благоприятна  за  пациенти  във  всеки 
стадий на деменция.

Цел:  Тази  дейност  преразглежда 
дневната рутина и житейските събития 
на пациента. 

Материали:  Картични  с  картинки, 
които  представляват  история  или 
поредица  събития,  подредени  в 

логичната си прогресия с начало, среда и край. Този метод също може да се използва 
за преразглеждане на специфично събитие с използването на снимки или картинки от 
списания. 

Метод: Поредица от карти, изобразяващи събития, като ежедневна рутина или проста 
история, се смесват на масата. Първата карта от поредицата се представя на пациента, 
който бива помолен да говори за снимката и да задава въпроси за нея. Пациентът е помолен 
да погледне другите карти и да познае кое събитие е следващо. Това продължава, докато 
поредицата от събития се постави в правилния им ред на масата. Ако е избрана грешна 
карта, обгрижващият дава съвети, за да помогне на пациента да избере правилната карта.

 Геометрични фигури

Целева група: Тази  дейност  е 
благоприятна  за  пациенти  във  всеки 
стадий на деменция.

Цел:  Използване  на  геометрични 
фигури за създаване на картини, хора, 
животни, предмети и други. 

Материали:  Прави  се  голяма 
картина  от  геометрични  фигури  и 
цветни геометрични форми.  

Метод: Голяма картина с геометрични фигури се поставя пред възрастния пациент с 
деменция. Пациентът е помолен да направи същата картина, използвайки геометрични 
фигури. 
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 Предметите и как се използват те

Целева група: Тази  дейност  е 
благоприятна  за  пациенти  с  ранна  и 
средна деменция.

Цел:  Практикуване  на  когнитивно 
разпознаване  и  идентификация 
на  обекти  и  тяхното  използване  в 
ежедневния живот. 

Материали:  Чорапи,  тетрадка, 
хартия, химикал, лъжица, вилица, купи 

и паници, телефон, торби – всички предмети, използвани в ежедневието. 

Метод: Пациентът се фокусира върху обекта, като го държи в ръка, идентифицира го и 
обяснява как, къде и кога се използва той.  

 Групиране и разпределяне на обекти

Целева група: Тази  дейност  е 
благоприятна  за  пациенти  във  всеки 
стадий на деменция.

Цел: Практикуване на  разпознаване 
на  цветове  и  форми  и  правене  на 
асоциации. 

Материали:  Чорапи  с  различен 
цвят или други обекти, които се чифт/
група,  паметови  карти  с  картинки, 
геометрични фигури и други. 

Метод: Двойките или групите от предмети се смесват и се поставят на масата. Пациентът 
е  помолен  да  намери  съвпадението,  ако  използва  двойки,  или  да  сортира  обектите, 
които са еднакви. Когато пациентът прави правилно съвпадение, се дава положителен 
отговор. Когато се направи несъответствие, помощта се предоставя само чрез вербална 
комуникация.  Пациентите  с  ранна  деменция  трябва  да  направят  10  съвпадения,  а 
пациентите със средна деменция – 5 съвпадения.
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 Дейности с Лего

Целева група: Тази  дейност  е 
благоприятна  за  пациенти  във  всеки 
стадий на деменция.

Цел:  Идентифициране  на  цветове, 
форми и съответствия. 

Материали:  Картични, 
изобразяващи  различни  дизайни  и 
пластмасови блокчета Лего. 

Метод: На масата се слагат блокчетата Лего. На пациента се дава картичка с картинка 
на прост дизайн на Лего. Той е устно инструктиран да разгледа картинката и да построи 
същата структура с блокчетата на масата. 

 Разпознаване на цвят и форма 

Целева група: Тази  дейност  е 
благоприятна за пациенти с ранна 
и средна деменция.

Цел: Самостоятелна или работа 
в група, комуникацията с другите 
е нужна за завършване на задачата. 

Материали: Геометричен 
модел и геометрични форми. 

Метод: Пациентът  работи 
самостоятелно  за  да  завърши 

мозаечния  дизайн,  като полага  правилните форми  върху модела. Тази  дейност  работи 
най – добре, когато обгрижващият дава насоки. 

 Работа с глина

Целева група: Тази  дейност  е 
благоприятна  за  пациенти  във  всеки 
стадий на деменция.

Цел: Поддържане на работата в екип 
и комуникационните умения. 

Материали:  Нетоксична  глина  в 
различни цветове. 

Метод: На  пациентите  се  дават 
различни цветове глина и те биват помолени да копират формата на предмет като чаша, 
купа, цвете и други.  
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 Свързване и завързване на прежда

Целева група: Тази  дейност  е 
благоприятна  за  пациенти  с  ранна  и 
средна деменция.

Цел: Поддържане на работата в екип 
и комуникационните умения. 

Материали: Прежди с  различни 
цветове и дължина.

Метод: На масата  се  поставят  къси 
дължини прежда с различни цветове. Пациентите са инструктирани да намерят, свържат 
и завържат заедно краищата на 2 дължини прежда от един цвят. Това може да се направи 
и  с  2  дължини  прежда  с  различни  цветове. Първият  пациент  започва  дейността,  като 
избира  2  парчета прежда,  връзва  краищата  заедно и  я  предава на  следващия пациент, 
който прави същото.

 Зашиване на копчета

Целева група: Тази  дейност  е 
благоприятна  за  пациенти  с  ранна  и 
средна деменция.

Цел: Поддържане на работата в екип и 
комуникационните умения. 

Материали: Голямо  парче  от  дреха, 
копчета  с  големи  дупки  и  с  различни 
размери и цветове, игла и конец. 

Метод: На пациента  се дава  голямо парче от дреха и копчета  с различни размери и 
цветове. Може  да  поискате  пациентът  да  зашие  копчетата  на  случаен  принцип  върху 
дрехата или да ги зашие според предварителен модел, начертан върху плата. 

Забележка: Тази дейност не е подходяща за пациенти с тремор на ръцете или с тежък 
артрит. 
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 Нанизване на мъниста или копчета

Целева група: Тази  дейност  е 
благоприятна  за  пациенти  с  ранна  и 
средна деменция.

Цел:  Групиране  на  обекти,  броене, 
именуване  на  цветове,  разбиране  и 
следване на прости указания.

Материали:  Прежда,  големи 
мъниста или големи копчета с различни 
цветове и форми.

Метод: Преждата и мънистата се поставят на масата. Пациентът е помолен да назове 
цветовете на мънистата. Говоренето може да бъде стимулирано като всяко мънисто се 
нанизва чрез задаване на въпроси като - кои храни са червени, какъв цвят е небето, какво 
животно е кафяво или може да броите мънистата по число или форма. Пациентите могат 
да практикуват групиране чрез нанизване на мъниста от един и същи цвят или нанизване 
на 2 различни цвята, през едно мънисто. Дейността продължава, докато не се използват 
всички мъниста. Могат да се правят прости гривни и колиета, повишаващи самочувстви-
ето на пациента.

 Етикети върху зеленчуци или кухненски прибори

 

Целева група: Тази дейност е благоприятна за пациенти с деменция в ранен стадий.

Цел: Социални умения, самостоятелна и групова работа. Творческо самоизразяване.

Материали: Сурови зеленчуци като картофи, моркови, ряпа, кухненски прибори и др. 
Тежка хартия, като такава за плакати, дъбов етикет или кафява хартиена торбичка. Боя на 
водна основа, съдове, вода, четки за боядисване, зеленчуков нож. Престилки или стари 
ризи за защита на дрехите. Хартиени кърпи.

Метод: Обгрижващият  може  да  изреже  дизайна  в  зеленчука  за  пациенти  с  ниска 
сръчност  или  функция  на  ръцете.  Боята  на  водна  основа  се  излива  в  плоска  чиния. 
Растителните печати се потапят в боята и се притискат върху хартията. Четката за боя 
може да се използва и за полагане на боя върху печатите.
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 Завършване на линия

Целева група:  Тази  дейност  е 
благоприятна  за  пациенти  с  ранна  и 
средна деменция.

Цел: Използване на молив или пастел 
за проследяване на дизайн.

Материали:  Фотокопия  на  прости 
форми  или  предмети,  изработени 
от  пунктирани  линии,  моливи  или 
пастели.

Метод: Пациентите използват молив или пастел, за да нарисуват непрекъсната линия 
по  пунктираните  линии,  правейки  картината  или  дизайна. Пациентът  се  насърчава  да 
говори, докато работи, като му се задават въпроси за картината и други. 

 Махане с ръка

Целева група:  Тази  дейност  е 
благоприятна за пациенти с деменция 
в ранен стадий.

Цел:  Умения  за  комуникация, 
самостоятелна работа

Материали: Прежди и малки ръчни 
станове от различни видове.

Метод: Обгрижващият  показва  и 
помага  на  пациента  да  използва  обикновен  ръчен  стан  за  създаване  на  малки  тъкани 
предмети.
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 Боулинг

   

Целева група: Тази дейност е благоприятна за пациенти с ранна и средна деменция.

Цел: Да се увеличи физическата активност.

Материали: Детски пластмасов боулинг.

Метод: На пациента се показва как да търкаля топката, за да събори кеглите. Разстоя-
нието, на което трябва да застане от кеглите, зависи от физическото състояние на пациен-
та. Бройте бутнатите кегли, за да разширите дейността.

 Правене на физиономии

Целева група:  Тази  дейност  е 
благоприятна  за  пациенти  с  ранна  и 
средна деменция.

Цел:  Използване  на  пръсти, 
идентифициране  на  части  от  лицето, 
емоции,  форми  и  разпознаване  на 
обекти.

Материали:  Снимки  с  празни 
лица, пъзели  с лица и  традиционните 

играчки за изграждане на лица като „Господин Картофена глава “

Метод: Обгрижващият дава на пациента материалите, които ще се използват. Прави се 
словесен преглед на частите на лицето и главата. На пациента е показано как да изгради 
лицето, използвайки избраните за дейността материали. Докато пациентът работи, може 
да се проведе неангажираща дискусия за дейността.
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 Дейности с тул бенч

Целева група:  Тази  дейност  е 
благоприятна  за  пациенти  с  ранна  и 
средна деменция.

Цел: Поддържане на комуникационни 
умения,  докато упражняват китките и 
ръцете.

Материали: Детска дървена работна 
маса  с  инструменти,  винтове,  гайки, 
болтове, колчета и др.

Метод: Обгрижващият  демонстрира  как  се  използват  инструментите  за  изпълнение 
на  различни  задачи.  Пациентите  са  инструктирани  да  правят  същото.  Обсъждат  се 
използваните инструменти и свързаните с тях професии.

 Подреждане на форми

Целева група:  Тази  дейност  е 
благоприятна  за  пациенти  с  ранна  и 
средна деменция.

Цел:  Упражняване  на  сръчност  и 
концентрацията на ръцете.

Материали:  Перфорирани  дървени 
форми и дъска.

Метод:  Дървени  форми  с  различни 
цветове се поставят на масата. Пациентът е помолен да подрежда фигурите по съответните 
постове. По време на заниманието пациентът се разпитва за форми и цветове.

 Постепенно подреждане

Целева група:  Тази  дейност  е 
благоприятна  за  пациенти  с  ранна  и 
средна деменция.

Цел: Разграничаване на размерите.

Материали:  Пръстени,  чаши  или 
други предмети с нарастващи размери 
и  цветове,  които  могат  да  бъдат 
подредени един в друг.

Метод: Пациентът е помолен да построи кула, като подрежда чашите от големи към 
малки. Обектите също могат да бъдат разположени на масата според реда на нарастване 
или намаляване. Докато пациентът работи може да се обсъждат цветове, числа, размери 
и други. 
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 Балансиране

Целева група:  Тази  дейност  е 
благоприятна  за  пациенти  с  ранна  и 
средна деменция.

Цел: Поддържане на концентрацията.

Материали:  Дървени  форми  в 
различни цветове.

Метод:  Пациентът  постепенно 
премахва дървените части или блокове, 

опитвайки се да избегне срутването на конструкцията.

7.3 Творчески дейноСти 

Цели на творческите дейности:

• Карат пациентите да се чувстват щастливи и спокойни.

• Позволяват на пациентите да се социализират.

• Допринасят за физическото и психическото развитие на пациентите.

• Намаляват стреса и безпокойството.

• Помагат да се използват лични умения и способности.

• Разкриват креативността на индивида.

• Развиват способността за изразяване.

• Пациентите влизат в нова среда и създават нови приятелства.

• Имат положителен ефект върху физическото и психическото здраве.
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 Използване на шаблони

Целева група: Тази  дейност  е 
благоприятна  за  пациенти  във  всеки 
стадий на деменция.

Цел:  Поддържане  на  социално 
взаимодействие, разбиране и следване 
на  инструкции  и  процеси,  като  се 
използват съществуващи умения.

Материали:  Подходящи  форми  за 
шаблони,  кръгла  четка  за  боя  с  тъп 

връх, темперни или акрилни бои, подходящи повърхности, върху които ще се прилагат 
шаблони, като дърво, керамика, стъкло, кожа, плат и др.

Метод: Представя се селекция от дизайнерски шаблони и пациентът избира този, който 
харесва.  Обгрижващият  демонстрира  как  се  прилага  шаблонът  върху  хартия,  преди 
пациентът да приложи шаблона върху желаната повърхност.

 Гривни, които се разпъват

Целева група: Тази  дейност  е 
благоприятна  за  пациенти  с  ранна  и 
средна деменция.

Цел: Социално  взаимодействие, 
стимулиране на креативността. 

Материали: Цветни  мъниста, 
еластична нишка, ножици. 

Метод: На пациентът са показва как 
да сортира и поставя мъниста в картонена кутия. Изрязвате подходяща дължина еластична 
нишка и завързвате възел в единия край. Пациентът избира мъниста за нанизване и прави 
гривна. Забележка: Гривната трябва да е свободна на китката, а на да стяга. Краищата се 
завързват, за да се завърши гривната.

 Рисуване с пръсти

Целева група: Тази  дейност  е 
благоприятна  за  пациенти  във  всеки 
стадий на деменция.

Цел: Целта на тази физическа дейност 
е  да  се  поддържат  комуникационните 
умения  и  да  се  окуражи  креативното 
себеизразване.
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Материали: Гланцирана хартия за боядисване с пръсти, бои за пръсти, тънки латексни 
или винилови ръкавици.

Метод: Пациентът е помолен да направи картина или дизайн. Обгрижващият задава 
въпроси за да окуражи пациентът да говори за картината си. Освен това пациентите могат 
да бъдат инструктирани да нарисуват специфичен предмет. 

 Хартиени мозайки

Целева група: Тази  дейност  е 
благоприятна  за  пациенти  във  всеки 
стадий на деменция.

Цел: Окуражаване на комуникацията 
и креативността. 

Материали: Цветна  хартия,  бяла 
празна хартия или копирани страници 
за оцветяване, бяло лепило. 

Метод: На пациента се показва как да накъса малки парченца цветна хартия и да ги 
залепи върху отпечатана картина или да създаде свой собствен дизайн. Ако е възможно, 
пациентът  може  също  да  изреже  малки  квадратчета  с  ножици.  Препоръчва  се  да  се 
разговаря за процеса на правене на мозайката и картината, докато пациентът работи. 

 Изработване на семейно дърво

Целева група: Тази  дейност  е 
благоприятна  за  пациенти  във  всеки 
стадий на деменция.

Цел: Тази  дейност  позволява  на 
пациента да си спомни и да говори за 
членовете на семейството. 

Материали: Семейни  снимки, 
ножици,  лепило,  празен  шаблон  на 
семейно дърво, принтиран от интернет. 

Пациентите с по – добри умения могат да нарисуват дърво върху бял лист и да залепят 
семейните снимки.  

Метод: Пациентът е помолен да раздели на групи семейните снимки, да ги изреже, за 
да паснат и да ги залепи върху принтираното семейно дърво.  
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 Оцветяване с моливи или пастели

Целева група: Тази  дейност  е 
благоприятна  за  пациенти  във  всеки 
стадий на деменция.

Цел: Поддържане на комуникацията 
и социалните умения.  

Материали: Картини за оцветяване, 
цветни моливи.   

Метод: На пациента се дават картини 
за оцветяване и му се задават въпроси за картината и как смята да я оцвети.   

 Оцветяване с акрилни бои

Целева група: Тази  дейност  е 
благоприятна  за  пациенти  във  всеки 
стадий на деменция.

Цел: Креативно  самоизразяване, 
планиране, представяне на завършения 
проект,  самостоятелна  или  групова 
работа.   

Материали: Водна  цветна  хартия 
или  платно,  акрилна  или  акварелна 

боя, молив, четки за боядисване, макетно ножче.

Метод: Пациентът обсъжда с обгрижващия какво би искал да нарисува. Като подкана 
или ръководство може да се използват снимки. Пациентът е инструктиран да скицира с 
молив картината, която ще нарисува върху хартията или платното преди да започне да 
рисува.

 Приложени декорации

   

Целева група: Тази дейност е благоприятна за пациенти във всеки стадий на деменция.

Цел: Креативно самоизразяване, следване на инструкции, самостоятелна или групова 
работа.   
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Материали: Разнообразни  малки  декоративни  пластмасови,  дървени,  стъклени, 
керамични предмети и огледала, кутии, рамки за снимки, лепило, акрилна боя и четки за 
боядисване.

Метод: Пациентът е помолен да избере обектите, които иска да използва за своя проект. 
Той решава къде да ги постави върху предмета, който ще бъде декориран, и ги залепя на 
това място. Когато изсъхне, проектът може да бъде боядисан с акрилна боя, ако желаете.

 Печати и стикери

Целева група: Тази  дейност  е 
благоприятна  за  пациенти  с  ранна  и 
средна деменция.

Цел: Извършване  на  внимателна 
работа,  изразяване  на  креативност  и 
планиране на прост проект.    

Материали: Печати,  стикери,  изря-
зани картини и лепило. Бутилки, мал-
ки кутии, подноси и т.н.

Метод: Обгрижващият  представя  проекта  на  пациента,  представяйки  материалите, 
които ще бъдат използвани. Пациентът избира декорациите и контейнера, към който ще 
ги прикрепи. Обгрижващият обсъжда поставянето на декорациите с пациента. Докато 
пациентът работи, обгрижващият го окуражава.
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7.4 Физически дейности

Многобройни  проучвания  показват, 
че физическите упражнения изглеждат 
помагат  при  предотвратяване  на 
когнитивно  увреждане  и  деменция 
в  напреднала  възраст.  Физическата 
активност  влияе  върху  метаболизма 
на  мозъка  и  повишава  сърдечната 
ефективност.

Упражненията  подобряват  паметта  и  мисленето.  За  пациенти  с  леко  когнитивно 
увреждане доставчиците на  здравни  грижи все по-често предписват упражнения,  а не 
лекарства. Шестмесечни проучвания показват, че тренировките два пъти седмично могат 
да  помогнат  на  хора  с  леко  когнитивно  увреждане  като  част  от  цялостния  подход  за 
управление на техните симптоми.

Физическите дейности укрепват и поддържат:

• Подвижност на мускулните стави

• Мускулната сила

• Физическата дейност

• Баланса

• Енергията и намаляват умората

• Чувствата на благополучие и щастие

• Здравословното стареене

• Способността за справяне с депресията

• Качеството на живот

• Физическите показатели

• Нивата на стрес

• Яснотата на ума 
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7.4.1 Упражнения за разтягане

 Разтягане на горната част на гърба

• Седнете и отпуснете раменете.

• Изпънете ръце напред на височината на раме-
нете и хванете едната ръка с другата и изтлас-
кайте навън, докато дърпате гърба и раменете 
си напред.

• Задръжте за 10 секунди и освободете.

 Разтягане на гърдите

• Седнете и отпуснете раменете.

• Издърпайте  изпънатите  ръце  назад,  докато 
хванете  едната  ръка,  като  държите  двете  си 
ръце долу, близо до задните части.

• Издърпайте раменете назад и  задръжте  за  10 
секунди и освободете.

 Разтягане „седни и се протегни“

• Седнете в края на стола и изпънете краката на-
пред с леко сгънати колене.

• Дръжте петите на пода и пръстите на краката, 
насочени към тавана.

• Изпънете двете си ръце отпред и се протегнете 
да пипнете пръстите, докато бавно се огъвате в 
кръста, без да подскачате.

• Задръжте за 10 секунди, след което се върнете 
в позиция за почивка.
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 Разтягане на врата

• Започнете в седнала позиция и бавно наклоне-
те глава към дясното си рамо.

• Задръжте  това  положение  и  изпънете  лявата 
ръка встрани и надолу към нивото на талията.

• Освободете и повторете от лявата страна. Пов-
торете по два пъти от всяка страна.

 Разтягане на вътрешното бедро

• Застанете с крака, малко по-широки от шири-
ната на бедрата, а пръстите на краката трябва 
да са насочени леко навън.

• Бавно се наведете към лявата страна, като огъ-
нете лявото коляно, докато държите прав дяс-
ния крак.

• Задръжте за 10 секунди, след което се върнете 
в позиция за почивка и повторете вдясно.

 Кръгове с рамена

• Започнете в седнала позиция и поставете пръ-
стите на рамената си.

• Завъртете рамената 15 пъти напред, а след това 
15 пъти назад. 



44 45

 Разтягане на ръцете

• Започнете  в  седнала  позиция  и  протегнете 
ръце напред, с дланите надолу. 

• Разтворете и двете ръце така, че да раздалечи-
те пръстите, след това ги затворете. Повторете 
10 пъти. 

7.4.2 Упражнения за баланс

 Поза Фламинго

• Застанете  със  събрани  крака  и  отпусната  на-
страни ръка. Дръжте се за стол за подкрепа, ако 
е необходимо.

• Свийте едното коляно, за да повдигнете крака 
леко от земята и да балансирате с другия крак.

• Задръжте за 10 секунди и повторете с другия 
крак.

 Единична позиция на крайника с ръка

• Застанете  със  събрани  крака  и  отпусната  на-
страни ръка. Дръжте се за стол за подкрепа, ако 
е необходимо.

• Повдигнете лявата ръка над главата и повдиг-
нете левия крак напред и от пода.

• Задръжте за 10 секунди, след което повторете 
от другата страна.
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 Линия с палци

• Застанете с отпуснати встрани ръце.

• Преместете  единия  крак  напред,  поставяйки 
петата на единия крак да докосва или да е въз-
можно най-близо до върховете на пръстите на 
другия крак. Повторете 15-20 стъпки.

• Упражнението  е  свързано  с  баланса,  който  е 
проблем за хората с деменция!

 Достигане на часовник

• Стойте прави, като държите стол с ля-
вата си ръка. Представете си часовник с 
12:00ч. пред вас и 6:00ч. зад вас. 

• Застанете на левия си крак, дръжте дяс-
ната си ръка на 12 часа и  стигнете до 3 
часа встрани и 6 часа в задната част. Пов-
торете с другата страна.

 Вдигане на крака настрани

• Застанете  зад  стол  или  плот,  като  поставите 
едната или двете си ръце върху него за подкре-
па.

• Повдигнете десния крак настрани и повторете 
10 пъти за всеки крак.
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7.4.3 Упражнения на стол

 Вдигане на ръцете напред

• Започнете  в  седнала  позиция,  като  държите 
топка в двете си ръце с длани, обърнати една 
към друга.

• Изпънете ръцете напред така, че топката да се 
опира на краката, като лактите са леко огънати.

• Бавно повдигнете ръце, за да повдигнете топка-
та до нивото на раменете, след това се спуснете 
надолу назад, като си давате около 3 секунди за 
повдигане и спускане. Повторете 10-15 пъти.

 Укрепване на пищяла от седнала позиция

• Започнете в  седнала позиция на ръба на сто-
ла с изпънати крака, петите на пода и коленете 
леко свити.

• Насочете пръстите надолу, след това ги огъне-
те нагоре.

• Направете  15  повторения,  починете  си,  след 
това направете още 15 повторения.

 „Плие“

• Хванете  се  за  облегалката на  стол.  Застанете 
с крака, малко по-широки от ширината на ра-
менете, докато леко насочвате пръстите навън.

• Свийте коленете бавно, като използвате 2 пъл-
ни секунди, за да се спуснете. Регулирайте по-
ложението на краката, ако е необходимо, за да 
държите краката достатъчно раздалечени.

• Направете това 8 пъти, след което си почине-
те. Изпълнете още веднъж упражнението, като 
правите възможно най-много „плиета“ с добра 
форма. 
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 Завъртане на корема

• Започнете  в  седнала  позиция, 
като държите топка с ръце близо 
до корема и лактите леко наведе-
ни.

• Бавно  завъртете  торса  надясно 
по възможно най-удобния начин, 
докато запазвате останалата част 
от тялото стабилна.

• Върнете се в центъра и повторе-
те вляво. Направете по 8 завърта-
ния на страна.

7.4.4 Основни упражнения

 Повдигане на краката

• Легнете по гръб с изправени крака към земята 
и отпуснати стъпала.

• Свийте коремните мускули, докато повдигате 
единия крак на 5 инча от пода и задръжате за 3 
секунди.

• Спуснете и повторете с другия крак. Повторе-
те 5 пъти с всеки крак.

 Навеждане на страни

• Седнете на стол с крака, поставени на пода.

• Поставете едната си ръка зад главата, а друга-
та ръка изпъната на една страна.

• Наведете  се  настрани,  сякаш  посягате  към 
пода.

• Върнете  се  в  изходна  позиция,  като  държите 
гърба  изправен,  а  краката  -  стъпили  на  пода. 
Повторете по пет пъти от всяка страна.
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 Повдигане на колената от седнало положение

• Започнете в седнала позиция върху матрак или 
пейка.

• Бавно изтеглете и двете колене до гърдите, до-
като краката не докоснат корема.

• Извършете 15 до 20 повторения за един една 
серия и завършете общо три серии.

7.4.5 Кардио и упражнения със слаб ефект

• Начертайте дизайна на“дама“ (бел.пр. – игра-
та) върху пода с тебешир или лента.

• Разходете се по квадратчетата, като поставяте 
единия крак в квадрата, а след това поставяте 
другия крак в същия квадрат.

• Преминете към следващия квадрат и продъл-
жете,  докато  стигнете  до  края  на  решетката. 
Обърнете се и повторете.

 Степ ъп

• Започнете в долната част на набор от стълби. 
Стъпете на първата стълба с левия крак.

• След това повдигнете десния крак от пода и го 
задръжте във въздуха за една секунда.

• Стъпете с десния крак, след това с левия.

• Повторете на противоположната страна и пов-
торете по 10 пъти на страна.
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 Водна аеробика

Водната аеробика е добро упражнение 
за  възрастни  хора.  Тя  намалява 
въздействието  върху  тялото  по  време 
на  упражнения,  облекчава  артрита  и 
болките  в  ставите.  Това  е  безопасен  и 
ефективен начин да получите тренировка 
за  цялото  тяло  без  традиционните 
тежести.  Водната  аеробика  спомага  за 
изграждането  на  сила  и  издръжливост. 
Повечето уроци се провеждат във фитнес 
зали или спа в плитка вода, така че не е 
необходимо да можете да плувате.

7.4.6 Упражнения за сила

 Частично и пълно клякане до стената

• Започнете  ги  в  изправена  позиция,  като  из-
ползвате стол за опора.

• Сгънете  коленете  си,  доколкото  можете  по- 
удобно, без коленете да стърчат над пръстите 
на краката, след което се върнете в изходна по-
зиция.

• Повторете 10 пъти.

• За по-усъвършенствана версия опитайте полу-
клякането  срещу  стената:  изпълнете  уражне-

нието срещу стената и огънете коленете си до почти 90 градуса, сякаш седите на 
невидим стол.

 Завъртане на китката

• Поставете предмишницата върху подлакътни-
ка на стола, като ръката ви трябва да виси над 
ръба.

• Дръжте тежест с длан, обърната нагоре.

• Бавно  огънете  китката  нагоре  и  надолу,  след 
това повторете 10 пъти.

• Сменете страната и извършете 10 повторения 
с другата си ръка. Повторете още една серия от 
10 завъртания от всяка страна.
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 Завъртане на бицепсите

• Изберете достатъчно тежък дъмбел, че да мо-
жете да завършите само 10-12 повторения.

• Започнете  от  седнала  на  стол  позиция  с  по 
един  дъмбел  във  всяка  ръка,  с  длани  обърна-
ти  напред,  като  държите  лактите  си  близо  до 
страните.

• Свийте ръката си в лактите, за да повдигнете 
дъмбела на ¾ от  пътя  до  раменете  си,  без  да 
отдалечавате лактите от страната си.

• Правете 10 до 12 повторения на ръка.

 Изправен преден ред

• Стойте прави  с  ходилата  на ширината 
на раменете, коленете леко огънати и час-
тично наведени напред.

• Дръжте по един дъмбел във всяка ръка 
отпред, с длани, обърнати към тялото.

• Повдигнете двата дъмбела към брадич-
ката, като поддържате  гърба изправен,  а 
раменете неподвижни.

• Върнете се в начална позиция и повто-
рете 10 пъти.

 Удължаване на коляното

• Започнете в седнала на стол позиция с изпра-
вен гръб и колене.

• Бавно изпънете десния крак напред и задръж-
те за няколко секунди, преди да го спуснете об-
ратно в изходна позиция.

• Повторете с левия крак.

• Правете по 10 повторения на крак.
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7.5 Хобита

 Работа в градината

   

Много хора харесват градинарството и то е подходящо занимание за хора във всички 
стадии на деменцията. Също така предоставя възможност за излизане на открито. Нивата 
на активност също могат да варират според нуждите на пациента. Градинарството може 
да включва по-леки дейности, като плевене или подрязване, или по-сериозни дейности 
като  подравняване  или  косене  на  трева,  които  помагат  за  укрепване  на  мускулите  и 
подобряване на дишането. Тези,  които не могат да излязат на открито или нямат градина, 
могат да се грижат за саксийни растения.

 Танци

Танците  могат  да  се  танцуват 
традиционно,  като  двойки  или  в 
групи за подобряване на мобилността. 
Модерният  танц  може  да  включва 
панделки, балони или топки. Може да 
танцувате и докато седите на стол. Това 
е  приятно  занимание  със  социални 
упражнения,  което  увеличава  силата, 
гъвкавостта, стабилността и намалява 
стреса.

 Разходки

Разходките  са  подходящи  за  хора  с 
различни способности. Те са безплатни, не 
се нуждят от специализирано оборудване 
и  може  да  се  практикуват  навсякъде. 
Разстоянието  и  времето,  прекарано 
в  ходене,  могат  да  се  променят,  за  да 
отговарят на способностите. Някои мест-
ни центрове за отдих и други органи-
зации  организират  групови  разходки, 
подкрепени от ръководител на разход-
ките, с различна дължина, така че това 

може да бъде и социална дейност (вижте „Други полезни организации“).
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